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PENSIONÄRERNA
ÄR SVERIGES
FRAMTID.
Visst är det egendomligt att ett litet land långt uppe i norr spottat ur

sig så många innovationer, så mycket kreativitet och entreprenörskap?  

Och dessutom fortsätter att vara framgångsrikt i benhård global 

konkurrens. Vi tror att all denna framgång i grund och botten bygger 

på förmågan att tänka lite smartare, lite annorlunda. Sedan 1961 

har vi tänkt annorlunda: Genom att låta pensionspengarna stanna 

i företagen kan kapital frigöras. Pengar som kan läggas på 

produktutveckling, expansion och investeringar, utan att riskera 

den framtida pensionen. 

Genom PRI Pension Egen Regi kan pensionspengarna göra nytta 

i företaget samtidigt som arbetsgivaren erbjuder en bra pension till 

de anställda. Bra och trygga pensionsförmåner är allt viktigare för 

att locka till sig de bästa kompetenserna. På så sätt är faktiskt våra 

framtida pensionärer en del i Sveriges konkurrenskraft. Idag och 

i framtiden! Läs mer på pri.se  

PRI Pensionsgaranti garanterar och administrerar pension i egen regi åt 1200 av Sveriges största företag. 
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Bolagsstämma 15 maj 2018 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.

Våra nyckeltal
Resultat före skatt uppgick till 1 690,8 miljoner kronor. 
Försäkringsansvaret var 291 000 miljoner kronor. Kapital
avkastningen uppgick till 5,3 procent. De senaste fem 
åren har den genomsnittliga totalavkastningen varit 5,7 
procent.

Minimala skadekostnader
Försäkringsrörelsen hade ett mindre försäkringsfall, som 
resulterade i försumbara kostnader.

Starkare konsolidering
Konsolideringskapitalet uppgick till 27 499,4 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 1 323,4 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. 

Premier 2017
Grundpremien var 0,4 procent av pensionsskulden. 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

2017 i sammandrag

Gott resultat
De konkurrensutsatta verksamheterna gjorde ett gott 
resultat. PRI Stiftelsetjänsts resultat före skatt uppgick 
till 4,5 miljoner kronor och PRI Pensionstjänsts till 10,9 
miljoner kronor. 

Utökad affärsvolym i dotterbolagen
Våra dotterbolag PRI Pensionstjänst AB och PRI Stiftelse
tjänst AB har fått in flera stora, nya uppdrag under året 
samt har haft god tillväxt.  PRI Pensionstjänst erbjuder 
aktuariella tjänster, konsulttjänster och pensionsadminis
tration, medan PRI Stiftelsetjänsts verksamhet omfattar 
administration av främst pensions och vinstandels
stiftelser. 

Året i siffror, i koncernen 2017 2016

Antal försäkringstagare 1 219 1 214

Försäkringsansvar, Mkr 291 000 295 000

Nettoansvar, Mkr 140 000 —

Konsolideringskapital, Mkr 27 499,4 26 176

Kapitalavkastning i procent 5,3 4,8

Årets resultat*, Mkr 1 290,8 1 185,5

* efter bokslutsdispositioner och skatt
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PRI Pensionsgaranti i korthet 

Pension i egen regi

Ger pensionslöfte

Garanterar och 
administrerar

Företag Anställd

PRI
Pensionsgaranti

2,4 miljoner tjänstemän i 34 000 företag  omfattas av ITP, 
som kan finansieras på två olika sätt. 

Av de 2,4 miljoner som omfattas av ITP har 437 000 
 tjänstemän i 986 företag sin ITP 2 ålders pension i egen 
regi via PRI Pensionsgaranti.

PRI i korthet
 Grundades 1961 och har 97 medarbetare.
 Ägs av våra kunder och drivs utan vinstintresse.
 De flesta större svenska företag är kredit
försäkringskunder hos oss.

 Våra dotterbolag heter PRI Stiftelsetjänst AB och  
PRI Pensionstjänst AB.

Om oss
PRI har funnits sedan 1961 och har 97 medarbetare i 
Stockholm och Göteborg. Vi arbetar främst med kollek
tivavtalade pensionsplaner, i första hand ITP och BTP, 
men också med företagsegna planer och avgångspen
sioner i egen regi. Förutom kreditförsäkring omfattar 
tjänsterna pensionsadministration, stiftelsetjänster och 
konsulttjänster samt skuldvärdering enligt svensk och 
internationell redovisningsstandard.

ITP-planen 
ITP kan finansieras på två sätt, antingen genom att köpa 
pensionsförsäkring eller genom att företaget  hanterar 
pensionen i egen regi. Alecta är ickevalsalternativ för 
 tryggande i försäkring medan PRI Pensionsgaranti 
till handahåller kreditförsäkring och administration vid 
tryggande i egen regi. Båda alternativen erbjuds via 
kollektivavtalet, men det är upp till företaget att välja 
 finansieringsform. Om företaget erbjuder pension i egen 
regi för ITP 2 omfattas alla de anställda av ålderspension 
i egen regi. Erbjuder företaget ITP 1 i egen regi har de 
anställda möjlighet att själva aktivt välja detta alternativ.

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som garanterar och administrerar 
pensioner i egen regi. Via oss behåller företagen pensionskapitalet i verksamheten eller avsätter 
medel i en stiftelse. I båda alternativen är de anställdas pensioner tryggade via kreditförsäkringen.

Pension i egen regi 
Företaget kreditförsäkrar sitt pensionsåtagande hos 
PRI Pensionsgaranti och redovisar detta som en skuld 
i  balansräkningen. När en anställd sedan går i pension 
börjar företaget betala av sin pensionsskuld. Kreditför
säkringen garanterar att de anställda får sina pensioner 
även om företaget kommer på obestånd. Om avsättningar 
gjorts till en pensionsstiftelse täcker kreditförsäkringen 
 eventuell brist i stiftelsen i en obeståndssituation.

Antalsuppgifter ITP i egen regi

2017 2016

Skuld (Mkr) 157 715 153 497 

Antal företag 1 004 994 

Antal utfästelser 629 049 627 642 

34 000
2,4 miljoner

986 företag
437 000
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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

Vi skapar trygghet

Vision
Vi bidrar till att svenska företag kan utvecklas.
Pension i egen regi bidrar till att svenska företag blir 
ekonomiskt starkare, kan växa och vidareutveckla sina 
verksamheter. Vi bidrar även till att skapa pensioner som är 
attraktiva för medarbetarna och underlättar för företagen 
att rekrytera och behålla sin personal.

Kärnvärden
Långsiktighet
PRI 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 efter att ständigt för
bättra och förenkla för våra kunder. Vi tar initiativ, är aktiva 
samt engagerade i våra kunder och samarbetspartners.

Samverkan
Vi skapar kundnytta genom att vara lyhörda och 
 sam arbeta med våra kunder. 

Kundlöfte
Vi skapar trygghet
Kreditförsäkringen garanterar företagets pensionsåtagande 
vid pension i egen regi. Försäkringen skapar trygghet, 
både i företagens verksamheter och bland medarbetarna.

Vi skapar även trygghet genom att vara långsiktiga, ta 
initiativ och samverka med våra kunder.

Affärsidé
Vi garanterar och administrerar pensioner i egen regi
Vi är specialister på pension i egen regi och bygger en 
 helhet med service och tjänster kring detta område. Det 
gör oss till ett välkänt och framgångsrikt kunskapsföretag 
på den svenska tjänstepensionsmarknaden.

PRI är specialiserade på pension i egen regi och bidrar på så sätt till att svenska företag kan 
 använda kapitalet i sina verksamheter och utvecklas. Vi arbetar långsiktigt, tar initiativ och 
 samverkar med kunderna på ett sätt som skapar trygghet i deras verksamheter. 



7

Vårt erbjudande

Vi är heltäckande inom pension i egen regi. Våra tjänster underlättar för kunderna, skapar 
trygghet och gör att de kan fokusera på att vidareutveckla sina verksamheter. 

Kreditförsäkring 
Med pension i egen regi kan företaget behålla pensions
kapitalet i verksamheten eller göra avsättning tilll en 
pensionsstiftelse och där få en långsiktig finansiering av 
sina pensionsåtaganden. Genom kreditförsäkringen är 
medarbetarnas pensioner garanterade om företaget skulle 
komma på obestånd.  

Pensionsadministration
PRI har en komplett pensionsadministration för premie 
och förmånsbestämda pensionsplaner. Vi arbetar främst 
med kollektivavtalade pensioner som ITP och BTP, men 
även med andra pensionsplaner i egen regi. 

Aktuariella tjänster
Vi värderar pensionsåtaganden inom ITP, andra kollektiv
avtal och företags egna planer. Det görs enligt svensk och 
internationell redovisningsstandard och alltid på ett sätt 
som underlättar den finansiella rapporteringen.

Konsulttjänster
Vi hjälper företagen att hantera komplexa pensionsfrågor, 
både vid strategiska beslut och vid analyser, beräkningar 
och andra konkreta vardagssituationer. Våra pensions
konsulter är objektiva och arbetar inom hela tjänste
pensionsområdet.

Stiftelsetjänster
Vårt dotterbolag PRI Stiftelsetjänst erbjuder ett hel
täckande stöd till pensions och vinstandelsstiftelser. 
 Tjänsten garanterar ordning och reda och innebär i 
 praktiken att vi fungerar som stiftelsens ekonomiavdelning.

Information och utbildning
Vår information och våra utbildningar hjälper kunderna 
att vidareutveckla sina pensionskunskaper. Vi erbjuder 
allmänna utbildningar om exempelvis ITP 2 i egen regi 
och IAS 19, men också företagsanpassade utbildningar. 
Dessutom presenterar vi aktuell information om tjänste
pensioner och pension i egen regi via seminarier, nyhets
brev och via vår webbtjänst.

Pensions-
administration

Aktuariella
tjänster

Kredit-
försäkring

Information
och 

utbildning

Stiftelse-
tjänster

Konsult-
tjänster

Kund-
företaget
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Stabilt resultat

Med 2017 kan vi konstatera att PRI Pensionsgaranti lagt 
ännu ett framgångsrikt år bakom sig. De här formuler
ingarna börjar nästan kännas invanda, men speglar att vi 
under en rad år haft en väldigt fin utveckling i verksamheten. 

Kapitalavkastningen förbättrades och uppgick till 5,3 
procent (4,8). Det stärker oss ytterligare och ger PRI kraft 
att växa i takt med våra och kundernas åtaganden. 

Arbetet med att vikta om investeringsportföljen har 
fortsatt. Det innebär förenklat att vi minskar investering
arna på räntemarknaden och istället ökar inom alternativa 
placeringar, huvudsakligen fastighets och alternativa 
räntefonder.  Orsaken till detta är självklart det låga 
ränteläget, som vi tror kommer att bestå under överskådlig 
tid. De alternativa placeringarna bidrar till att våra inves
teringar är hållbara och långsiktigt ger högsta möjliga 
avkastning. Detta är ett viktigt mål som även presenteras 
mera utförligt i vår hållbarhetsrapport, som nu är tillgänglig 
på webbplatsen.

Ansvarsfull kreditgivning
Ett annat och viktigt glädjeämne är de låga skadekostnad
erna i försäkringsrörelsen. Under 2017 hade vi bara ett 
enda försäkringsfall, som resulterade i försumbara kost
nader. Detta är ett gott betyg till vår kredithantering, där 
noggranna rutiner och idogt arbete gör att vi både uppvisar 
få skador och real tillväxt i kreditaffären. Ett uppdaterat 
ratingsystem infördes i slutet av 2017 och bidrar till att vi 
förfinar ”verktygslådan” inom kredithanteringen ytterligare. 
I december förlängdes också våra återförsäkringsavtal. 
Det ger oss extra trygghet och kapacitet att växa med våra 
största kunders åtaganden.

Under året togs beslut om en ny modell för konsolider
ing. Via den ersätts det tidigare riskjusterade försäkring
sansvaret av ett nettoansvar, som bättre speglar vårt 
verkliga försäkringsansvar. Som en följd har även vårt 
konsolideringsintervall justerats och är nu satt till 16–21 
procent av nettoansvaret.

ITP 2 i egen regi – vår kärnaffär
ITP 2 i egen regi är vår kärnaffär. Den höga avkastningen 
och de låga skadekostnaderna visar hur starka vi står i 
denna affär, där vi dessutom attraherat nya kunder 2017. 
Pension i egen regi är en konkurrenskraftig tryggande
form och vi kan glädjas åt att ha många nöjda kunder. De 
senaste årens kundundersökningar bekräftar att så är 
fallet. Vi får höga betyg och känner oss trygga i att denna 

bild bekräftas också i de kundmätningar som planeras för 
2018. 

En av våra konkurrensfördelar är kostnadseffektivi
teten inom ITP 2 i egen regi. En annan är de förenklingar 
i den praktiska hanteringen vi hela tiden strävar efter. Det 
kanske tydligaste exemplet är webbtjänsten, där kunderna 
kan hämta företagsspecifika uppgifter på ett sätt som 
passar dem. Målet är att över tiden göra mer information 
tillgänglig och på så sätt förbättra denna självservicetjänst, 
som vi vet att många uppskattar.

Fin tillväxt
2017 blev det första året med vår nya organisation, 
där vi skiljer det kollektivavtalade uppdraget från PRI:s 
konkurrensutsatta verksamhet. Denna åtskillnad är viktig 
eftersom den klargör hur våra erbjudanden ser ut och 
hur kompetens och resurser används i vardagen. Till det 
positiva hör dessutom att vi haft en väldigt fin tillväxt i den 
konkurrensutsatta verksamheten, där affärsvolymen 2017 
uppgick till 73 miljoner kronor. Generellt sett var det god 
tillväxt inom samtliga affärsområden.

Utvecklingen inom stiftelsetjänster ser mycket lovande 
ut inför 2018. Vi har redan säkerställt nya samarbeten 
med ett stort antal vinstandelsstiftelser. Att vi växer så 
pass mycket beror bland annat på att vi kan ge stöd till alla 

större stiftelseslag, det vill säga avkastnings, vinstandels 
och pensionsstiftelser. En annan styrka är den helhet och 
långsiktighet vi erbjuder. Alltfler kunder vill ha en komplett 
och kompetent leverantör som alltid finns där och tar 
ansvar för hanteringen. Att ha stiftelsetjänsterna internt 
ses av många företag också som en operativ risk, där den 
egna organisationen kan ha svårt att följa med i hur lagar 
och regelverk utvecklas eller riskerar att bli beroende av 
enskilda medarbetare.  I stiftelseaffären gynnas vi dess
utom av all den övriga kompetens PRI erbjuder, exempelvis 
inom IAS 19värdering, konsulttjänster och pensions
administration. 

Även aktuariella tjänster har haft en stark utveckling 
med flera nya, större uppdrag. Vi är den största svenska 
aktören inom detta område och gynnas av att vi är leverans
säkra, erbjuder kvalitet och tillgänglighet samt  levererar 
beräkningar som är begripliga och  underlättar  kundernas 
finansiella rapportering. Samtidigt ökar  intresset för 
kringtjänster på detta område, bland annat av delårsvärde
ringar och kassaflödesanalyser, som vi i många fall 
produktutvecklat själva. Sist men inte minst vill jag nämna 
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 samarbetet med Aon som breddat oss inom aktuariella 
tjänster, främst gällande internationella uppdrag.

Pensionsadministration är det område som ökat mest 
jämfört med 2016. Antalet individer i denna hantering 
mer är fördubblades under året. Detta är resultatet av 
ett enträget arbete, men beror även på att kunderna ser 
oss som en kompetent, trovärdig aktör som långsiktigt 
kan sköta deras pensionsadministration på ett smidigt 
sätt. Internt har vi också lagt än mer kraft på samverkan. 
Det innebär till exempel att medarbetare inom pensions
administration avlastar och kompletterar varandra i högre 
grad än  tidigare, vilket gjort en tydlig skillnad. 

Nya, ambitiösa mål
Sammantaget är tillväxten således god. Extra positivt är 
också att många befintliga kundföretag väljer att köpa all
tfler tjänster och därmed blir något av helkunder hos oss. 
Jag är även nöjd med att den interna samordningen för
bättras och att vi som sagt blir skickligare på att stötta och 

ge draghjälp åt varandra. Blickar vi nu framåt så  kommer 
arbetet med att effektivisera och  rationalisera PRI:s 
 system och arbetsprocesser att fortsätta. Det gäller både 
i det kollektivavtalade uppdraget och i den konkurrens
utsatta delen.

Vi går in i 2018 med fortsatt höga ambitioner och 
 känner oss – givet den fina utvecklingen 2017 – väl 
 rustade att ta oss an nya ambitiösa affärsmål. Ledorden 
i detta arbete är tillgänglighet och närvaro men också 
rationell hantering, där smarta system och mer självservice 
kommer att underlätta för både oss och för kunderna.

Jan Ahlström
Vd, PRI Pensionsgaranti
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Ansvarsfull kredithantering ger låga skadekostnader 
och gör pension i egen regi konkurrenskraftigt på lång 
sikt. Hanteringen bygger på individuella kreditbedömn
ingar, modeller för att klassificera, intern och extern rating 
samt på en effektiv beslutsordning i 
kreditärenden. 

Finansiell styrka gör 
att PRI kan växa 
 i takt med kund 
ernas pensions 
åtaganden. Det 
uppnår vi genom 
framgångsrik kap
italförvaltning, som 
baseras på de riktlinjer 
som styrelsen fastställt. 

 Samhällsnytta med egen regi
 Hållbara investeringar
 Medarbetare – PRI som arbetsgivare 
 Direkt miljöpåverkan

En långsiktigt hållbar verksamhet

Under 2017 har vi lagt fast nya riktlinjer för hållbarhetsar
betet. Det gjordes via en väsentlighetsanalys, där följande 
områden identifierades:

Väsentlighetsanalys
PRI:s hållbarhetsarbete inriktas på fyra områden. 

Tillsammans ger de en bredare bild av PRI:s utveckling och fångar 
konsekvenserna av vår verksamhet på ett bra sätt.

Samhällsnytta 
med egen regi

Pension i egen regi ger 
samhällsnytta. Svenska 
företag behåller sitt 
pensionskapital som 
stärker verksamheten. 
    Vi skapar kundvärde
      Vi har en ansvarsfull
         kredithantering

Hållbara 
investeringar

Våra aktieinnehav inriktas 
mot företag med bäst 
möjligheter att generera 
god avkastning. Det ställer 
 krav på hållbara affärs-
    idéer och långsiktiga 
         affärsmodeller.

Medarbetare – 
PRI som arbetsgivare

Vi arbetar aktivt med att 
vara en hållbar och  
  attraktiv arbetsplats, där 
     sjukfrånvaron är 
          fortsatt låg.

Direkt 
miljöpåverkan

PRI ska använda så lite 
miljöpåverkande resurser 
 som möjligt, utan att på-
    verka verksamheten 
          negativt. 

Samhällsnytta med egen regi
Målbild
Pension i egen regi ger samhällsnytta. Svenska företag 
behåller sitt pensionskapital som stärker verksam heten. 
Detta skapar arbetstillfällen och gör företagen till stabila 
skatte betalare som hjälper till att finansiera svensk 
välfärd. För att nå målet om samhällsnytta måste vi 
skapa kundvärde, ha en effektiv kredithantering och vara 
finansiellt starka.

Systematiskt arbetssätt
Kundvärde skapas genom att pension i egen regi är den 
mest attraktiva tryggandeformen för våra kundföretag. 
Det uppnås genom att företagen får tillgång till långsik
tigt kapital i kombination med den trygghet som kredit
försäkringen ger.
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Hållbara investeringar
Målbild
På lång sikt ska finansförvaltningen ge högsta möjliga 
avkastning utifrån de riktlinjer styrelsen fastställt. Inves
teringarna omfattar aktier, räntebärande och alternativa 
placeringar. Aktieinnehaven inriktas mot företag med bäst 
möjligheter att generera god avkastning utifrån riktlinjerna, 
vilket ställer krav på hållbara affärsidéer och långsiktiga 
affärsmodeller.

Systematiskt arbetssätt
PRI:s aktieplaceringar ska följa OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt FN:s Global Compact. För att 

säkra att vi inte har investeringar i företag som bryter mot 
internationella konventioner bevakas aktieportföljen av en 
extern aktör, bland annat 
med hänsyn till normer 
för miljö, mänskliga 
rättigheter och 
affärsetik. Om 
något företag PRI 
investerar i bryter 
mot internationella 
konventioner avser vi 
att sälja aktierna eller 
fondandelarna.

Medarbetare – PRI som arbetsgivare
Målbild
PRI:s medarbetare ska ges möjlighet att utveckla sina 
kompetenser och färdigheter. Vi arbetar aktivt med att 
vara en hållbar och attraktiv arbetsplats, där sjukfrånvaron 
är fortsatt låg. 

Systematiskt arbetssätt
Arbetsmiljö – PRI har ett aktivt arbetsmiljöarbete, 

 moderna lokaler och erbjuder god ergonomi. Vi  kartlägger 
risker, upprättar planer för att motverka dessa och gör 
arbetsmiljöförändringar.

Hållbart ledarskap – ledarskapet inom PRI är konse
kvent och ska säkerställa att frågor behandlas likvärdigt. 

Cheferna träffas regelbundet för att samverka kring 
ledars kapsfrågor samt jobbar aktivt med att fatta lång
siktiga beslut och skapa hållbara processer.

Hållbara medarbetare  
– genom att arbeta 
 aktivt med kom
petensförsörjning 
säkrar vi att 
PRI möter  
framtida krav. 
PRI erbjuder 
 friskvårdsbidrag 
och uppmuntrar till ett 
hälsovårdande liv.

Direkt miljöpåverkan
Målbild
PRI ska använda så lite miljöpåverkande resurser som 
möjligt, utan att påverka verksamheten  negativt. Arbetet 
inriktas på inköp, lokaler, tjänsteresor och  digitalisering.

Systematiskt arbetssätt
PRI köper in kontorsmaterial och förbrukningsartiklar 
med så liten miljöpåverkan som möjligt. Kontorsmaterial 
källsorteras och/eller återvinns. Vi använder grön el som 
produceras via förnybara energikällor. Om vi måste resa 
gör vi det på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. 

Flertalet möten mellan kontoren sker dock via Skype. 
PRI har utvecklat en 

 digital strategi, som f öre
nar kund nytta med 
hållbara  arbetssätt. 
Webbtjänster 
är centrala och 
innebär att alltmer 
information är 
tillgänglig digitalt 
istället för att skickas 
med post.

PRI

Läs mer i hållbarhetsrapporten som finns på webbplatsen www.pri.se.
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Våra dotterbolag

PRI Pensionstjänst AB
PRI Pensionstjänst arbetar med den pensionsadministra
tion som ligger utanför vår kärnaffär som är ITP 2 i egen 
regi. PRI Pensionstjänst erbjuder aktuariella tjänster, 
konsulttjänster och pensionsadministration av exempelvis 
BTP och företagsegna planer. Hanteringen är heltäckande 
och kan anpassas efter varje företags behov.

Smidig pensionsadministration
Företag kan träffa pensionsavtal med enskilda anställda 
eller med grupper av anställda. För dessa företagsegna 
planer erbjuder vi bland annat pensionsadministration, 
värdering och prognoser av pensionslöftet samt hjälp med 
att sköta pensionsutbetalningarna. Vi administrerar och 
betalar ut pensioner till cirka 75 000 personer. 

Våra tjänster – tryggt, enkelt och tillgängligt
 Förmånsberäkning innebär att vi beräknar de pensions
förmåner som tjänas in under en anställning. Företaget 
får en årsrapport med information om förmånen för 
varje person.

 Skuldvärdering av pensionsåtaganden görs enligt 
svenska och internationella  redovisningsstandarder 
– IAS 19 och US GAAP. Vi gör även analyser och 
prognoser kring dessa åtaganden samt exempelvis 
 kassaflödesanalyser.

 Pensionsförmedling är en utbetalningstjänst där vi även 
hanterar skattefrågor och kontrolluppgifter samt gör 
levnadskontroller.

I fokus 2017
 Resultat före skatt uppgick till 10,9 miljoner kronor (6,7).
 Ett nytt kundavtal tecknades som fördubblar antalet 
pensionsutfästelser som hanteras inom pensions
administrationen. 

 Vi har anställt en ny chef för pensionsadministrationen. 

Våra dotterbolag PRI Pensionstjänst AB och PRI Stiftelsetjänst AB kompletterar erbjudandet 
inom pension i egen regi. PRI Pensionstjänst arbetar med den pensionsadministration som 
 ligger utanför ITP 2 i egen regi medan PRI Stiftelsetjänst är inriktat på stiftelseadministration.
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PRI Stiftelsetjänst är den ledande, oberoende aktören 
inom stiftelseadministration i Sverige. Idag sköter vi den 
löpande administrationen för cirka 700 stiftelser avseende 
pensionsstiftelser, vinstandelsstiftelser och avkastnings
stiftelser. Kunderna består av allt från ägarledda företag till 
stora koncerner. 

Helhetsgrepp om stiftelseadministrationen
En pensionsstiftelse har en grundläggande uppgift – att 
trygga pensionen till ägaren, en viss grupp av anställda 
eller till alla medarbetare i företaget. En vinstandelsstiftelse 
är en typ av företagsövergripande belöningssystem. En 
avkastningsstiftelse delar ut sin avkastning till det ändamål 
stiftelsen har. I alla typer av stiftelser erbjuder vi en hanter
ing som är trygg och effektiv för kunderna.

Våra tjänster – från ax till limpa
Vi är med och hjälper kunderna hela vägen – från bildandet 
av stiftelsen till dess den tjänat sitt syfte och därför avveck
las. Under denna tid fungerar vi i praktiken som stiftelsens 
ekonomiavdelning och erbjuder bland annat följande tjänster: 

 Bildande av stiftelsen.
 Företagsanalys och rådgivning.
 Administration och redovisning.
 Uppdatering av pensionsutfästelser.
 Styrelsearbetet i stiftelsen. 
 Hantering av utbetalningar och gottgörelse.
 Årsredovisning, bokslut och deklaration.
 Utbetalning av vinstandelar.
 Stöd vid utformning av placeringsreglemente och vid 
upphandling av kapitalförvaltning och kapitalförsäkringar.

I fokus 2017
 PRI Stiftelsetjänst har tecknat avtal för administrationen 
av 22 vinstandelsstiftelser.  

 Ett ökat antal uppdrag inom stora pensionsstiftelser. 
 Breddning av verksamheten till administration av 
avkastningsstiftelser och till stiftelser som inrättats av 
arbetsmarknadens parter. 

 Nytt samarbete med en stor finansiell aktör gällande 
en backoffice och rapporteringstjänst. 

 Resultat före skatt uppgick till 4,5 miljoner kronor (3,8).





Ekonomisk  redovisning
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 erbjuds  aktuariella tjänster såsom beräkning av 
pensionsskuld enligt internationell redovisningsstan
dard (IAS 19 och US GAAP) och konsulttjänster inom 
pensions området. 

Verksamheten i dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst 
består främst av administration av  pensionsstiftelser. 
Bolaget hanterar även resultat vinstandels och 
 avkastningsstiftelser samt har viss värdepappers 
  rörelse. 

Försäkringsrörelsen
Enligt kollektivavtalet för ITP 2 krävs att företagen 
tecknar kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti för 
att hantera pensionerna i egen regi. Förmånsbestämda 
pensionsutfästelser i egen regi enligt ITP 2 utgör cirka 
87 procent av PRI Pensionsgarantis totala försäkrings
ansvar. PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar och 
 administrerar även pensionsutfästelser enligt andra 
kollektivavtal än ITP; individuella avtal, chefspensioner, 
avgångspensioner samt även kompletteringar till ITP för 
exempelvis ledande befattningshavare.

Pensionsskuld och inlösen
Det totala försäkringsansvaret uppgick vid utgången av 
2017 till cirka 291 000 miljoner kronor (295 000).  Av det 
totala försäkringsansvaret var 44 procent (43)  tryggat i 
pensionsstiftelse och åtta procent (sex) av andra säker
heter. 

Om ett företag hamnar på obestånd avvecklar PRI 
Pensionsgaranti företagets pensionsåtagande genom 
att lösa in de kreditförsäkrade pensionsutfästelserna i 
ett livförsäkringsföretag. Kostnaden för inlösen beror 
på den premie som livförsäkringsföretaget tillämpar vid 
den aktuella tidpunkten. Inlösen av pensionsutfästelser 
avseende ITP 2 i egen regi sker alltid i Alecta. 

Vid beräkning av kostnaden för inlösen har Alecta 
ett ränteantagande som är lägre än det antagande som 
beslutas av PRI ideell förening, och som används vid 
beräkning av företagens pensionsskulder. Detta medför 
att kostnaden för inlösen överstiger den redovisade 
 pensionsskulden. PRI Pensionsgarantis försäkrings
ansvar är därför större än de pensionsskulder före
tagen redovisar. I de fall försäkringsansvaret tryggas i 
 pensionsstiftelse eller av annan säkerhet reduceras det 
till nettoexponering per enskild risk.

Ägarförhållande och koncernstruktur
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti är ett ömse
sidigt skadeförsäkringsföretag, som ägs av försäkrings
tagarna. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen 
PRI Stiftelsetjänst AB och PRI Pensionstjänst AB. 

Verksamheten 
PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar och administrerar de 
pensions utfästelser kundföretagen hanterar i egen regi. 
Avsikten är att företagen ska kunna behålla sitt pensions
kapital i verksamheten och själva avgöra hur det används. 

Företag som tillämpar pension i egen regi tar upp 
sitt pensionsåtagande som en skuld i  balansräkningen 
eller placerar pengarna i en pensionsstiftelse  istället 
för att betala premier till ett livförsäkringsbolag. 
 Pengarna börjar betalas ut först när en anställd 
 pensioneras. Kredit försäkringen hos PRI Pensions
garanti garanterar att de anställda får sina pensioner 
även om företaget skulle komma på obestånd. Om före
taget har placerat pensions kapitalet i en stiftelse täcker 
kreditförsäkringen en  eventuell brist i stiftelsen vid en 
obeståndssituation. 

ITP 2 i egen regi utgör den dominerande delen av 
bolagets försäkringsansvar, cirka 252 000 miljoner kronor. 
ITPplanen är en pensionsplan för privatanställda tjänste
män som bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt 
Näringsliv och PTK. De tjänstemän som är födda 1978 
eller tidigare omfattas av den förmånsbestämda planen 
ITP 2. Företagen kan för ITP 2 välja mellan att själva 
svara för ålderspensionen i egen regi (i kombination med 
kreditförsäkring) eller betala premier till Alecta. De som är 
födda 1979 eller senare omfattas av den  avgiftsbestämda 
planen ITP 1. Även den kan hanteras i egen regi, där 
företaget skapar sin egen pensionsplan som den anställde 
kan välja. 

Kreditförsäkring och administration avseende ITP 2 i 
egen regi utförs av PRI Pensionsgaranti. Parterna bakom 
ITPavtalet fastställer genom PRI ideell förening de 
parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld 
för ITP 2. 

PRI Pensionsgaranti erbjuder även kreditförsäkring av 
andra utfästelser än ITP, till exempel företagsegna planer, 
avgångs och chefspensioner. 

I dotterbolaget PRI Pensionstjänst erbjuds admi
nistration av de utfästelser som inte avser ITP 2, till 
 exempel BTP och företagsegna planer.  Dessutom 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, organisa-
tionsnummer 502014-6279, avger härmed årsredovisning för 2017. Bolaget står under Finansinspektionens 
tillsyn och har sitt säte i Stockholm.
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Nettoansvar
Styrelsen beslutade i november 2017 om en ny modell 
för beräkning av bolagets konsolidering. I modellen har 
det tidigare riskjusterade försäkringsansvaret ersatts av 
nettoansvar. Detta beräknas genom att summera samtliga 
försäkrade nettoexponeringar reducerat med bolagets 
kollektiva återförsäkring. Nettoansvaret per den 31 
 december 2017 uppgick till 140 000 miljoner kronor. 

Premier
Grundpremien för kreditförsäkring avseende 2017 upp
gick till 0,4 procent (0,4) av pensionsskulden vid utgången 
av 2016. För pensionsskuld som tryggas i pensions
stiftelse eller omfattas av annan premie reducerande 
säkerhet var premien 0,1 procent (0,1). Årets premie
intäkt (f.e.r) uppgick till 413,7 miljoner kronor (431,2). 
Som ett alternativ eller komplettering till ställande av 
säkerhet kan en tilläggspremie på 0,1–1,2 procent av 
pensionsskulden per föregående årsskifte tas ut för en 
försäkring. Tilläggspremie är inte återbäringsgrundande.

Försäkringsersättningar
Ett mindre försäkringsfall inträffade under året, med en 
nettokostnad om 0,08 miljoner kronor. PRI Pensions
garanti har under 2017 löst upp en tidigare reservation, 
vilket har inneburit ett netto om 2,2 miljoner kronor (8,4) 
för tidigare års försäkringsfall. 

Den andel av driftskostnader (inklusive förändring 
av skadebehandlingsreserven) som redovisas under 
försäkringsersättningar uppgick till 4,6 miljoner kronor (4,3). 

Mottagen återförsäkring
PRI Pensionsgaranti mottar fakultativ återförsäkring 
 avseende pensionsåterlån i Finland. Riskbedömningen 
sker på samma sätt som för den direkta affären, det vill 
säga för varje företag görs en individuell kreditbedömn
ing. Per den 31 december 2017 uppgick försäkrings
ansvaret till 244 miljoner kronor (785) fördelat på totalt 
tre (sju) företag. Återförsäkringen har gett en premie
inkomst på 1,0 miljoner kronor (3,0). Några skador har 
inte förekommit.

Avgiven återförsäkring
PRI Pensionsgaranti har omförhandlat det åter
försäkringsavtal som tecknades 2015. Det förlängda 
 avtalet gäller för perioden 2018 till 2020 och avser 
 extrema  händelser i försäkringsrörelsen. Återför
säkringen delas på sex bolag varav Münich Re står för 
den största delen. 

Två koncerner omfattas av fakultativ återförsäkring 
i syfte att reducera nettoexponeringarna till i nivå med 
bolagets riktlinje för konsolidering och maximal netto
exponering.
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Försäkringsfall 2003–2017

Bruttoskada Nettoskada Exponering

År Antal föräkringsfall Total, Mkr Total, Mkr % 

2003 4 36,5 6,6 0,01

2004 2 76,7 16,2 0,02

2005 6 182,9 32,0 0,04

2006 1 1,2 1,2 0,00

2007 3 43,2 9,4 0,01

2008 0 0,0 0,0 0,00

2009 12 221,8 86,5 0,07

2010 2 19,2 11,0 0,01

2011 2 1 880,2 289,6 0,19

2012 4 57,3 19,5 0,01

2013 3 5,2 1,5 0,00

2014 2 2,6 1,8 0,00

2015 1 0,0 0,0 0,00

2016 2 17,5 0,1 0,00

2017 1 1,1 0,1 0,00

Total 45 -2 545,2 -475,2

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

Våra tjänster 
Kreditförsäkring
ITP 2 i egen regi kräver att företagen tecknar kredit
försäkring hos PRI Pensionsgaranti. PRI Pensionsgaranti 
kreditförsäkrar även pensionsutfästelser enligt andra 
kollektivavtal än ITP, samt individuella avtal och komplet
teringar till ITP för exempelvis ledande  befattningshavare. 
PRI Pensionsgaranti erbjuder även administration av 
dessa pensionsavtal. Bolaget kan dessutom lämna 
belopps begränsade garantier för att täcka upp underskott 
i pensionsstiftelser. Det kreditförsäkrade försäkrings
ansvaret uppgick per den sista december 2017 till 
291 000 miljoner kronor. Av det totala försäkringsansvaret 
svarade ITPutfästelserna för cirka 87 procent. 

Pensionsadministration
PRI Pensionsgaranti ansvarar för administrationen av 
ITP 2 i egen regi, vilket innebär att leverera underlag för 
företagens ekonomiska redovisning, sköta skuldberäkning, 
förmånsberäkning, pensionsutbetalning och kundservice. 

Delar av ITPadministrationen sköts genom uppdragsavtal 
med Alecta och Collectum.  PRI Pensionstjänst erbjuder 
motsvarande tjänster för andra pensionsplaner än ITP 2 
såsom företagsegna planer, ITP 1 och BTP. Här hanteras 
förutom ålderspension även sjuk och efterlevande
pension. 

Aktuariella tjänster
En stor del av de beräkningstjänster PRI Pensionstjänst 
utför avser beräkning av pensionsskuld enligt internatio
nell redovisningsstandard såsom IAS 19 och US GAAP. 

Bolaget är sedan flera år en av de ledande leveran
törerna av dessa tjänster på den svenska marknaden, 
både sett till antal kunder och storlek på pensionsskuld. 

Stiftelseadministration
Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst arbetar med administra
tion av pensions, avkastnings och vinstandelsstiftelser 
samt bedriver viss värdepappersrörelse. PRI Stiftelsetjänst 
har ett brett utbud av tjänster för dessa typer av stiftelser. 
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Konsulttjänster
Under 2017 har PRI:s pensionskonsulter i stor utsträck
ning arbetat med att upprätta och utvärdera pensions
policyer och stöttat företagens HRavdelningar med 
pensionskompetens.

Resultat före bokslutsdispositioner och årets  resultat
Moderbolaget
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 332,5 
miljoner kronor. För 2016 uppgick det försäkringstekniska 
resultatet till 364,6 miljoner kronor. 

Det har inte skett någon tilldelning av återbäring. 
Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 1 345,1 

 miljoner kronor (1 153,1).
Resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 1 676,0 

miljoner kronor (1 521,8). Årets resultat efter skatt blev 
1 034,2 miljoner kronor (1 178.8). 

Under 2017 gjordes en avsättning till säkerhetsreserven 
på 314,1 miljoner kronor (ingen avsättning föregående år). 

Koncernen
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 332,4 
miljoner kronor (364,2). 

Det har inte skett någon tilldelning av återbäring. 
Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 1 345,1 

 miljoner kronor (1 152,9).
Årets resultat före skatt uppgick till 1 690,8 miljoner 

kronor (1 531,1) och årets resultat efter skatt uppgick 
1 290,8 miljoner kronor (1 185,5). 

PRI Stiftelsetjänst AB 
PRI Stiftelsetjänst har under 2017 fått förtroende att 
 administrera ett antal stiftelser som inrättats av arbets
marknadens parter, samt implementerat ett strategiskt 
samarbete med en finansiell aktör för en backoffice och 
rapporteringstjänst. 

Som marknadsledare inom stiftelseadministration 
märker vi en stor efterfrågan på våra tjänster på mark
naden och vi ser mycket positivt på utvecklingen. PRI 
 Stiftelsetjänst kan från och med 2016 även hantera 
avkastningsstiftelser. Under 2017 har vi arbetat med 
att ersätta ett tidigare systemstöd med ett nytt egen
utvecklat, vilket innebär nya möjligheter och även bidrar 
till  effektivare hantering.

PRI Stiftelsetjänsts resultat före skatt uppgick till 4,5 
miljoner kronor (3,8). 

PRI Pensionstjänst AB
Den 1 januari 2017 lades viss verksamhet över från 
moderbolaget PRI Pensionsgaranti till PRI Pensionstjänst. 
Den verksamhet som omfattas är aktuariella tjänster, 
konsulttjänster och den pensionsadministration som 
inte omfattas av PRI Pensionsgarantis partsuppdrag att 
 administrera ITP 2 i egen regi, till exempel BTP och före
tagsegna planer. 

I slutet av året tecknades ett nytt kundavtal som för
dubblar det antal pensionsutfästelser som hanteras inom 
pensionsadministrationen.

PRI Pensionstjänsts resultat före skatt uppgick till 10,9 
miljoner kronor (6,7).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2017 ökade försäkringsansvaret med nära 11 000 
miljoner kronor. Samtidigt har återförsäkringsskyddet 
avseende de största exponeringarna utökats med 2 200 
miljoner och nya säkerheter i samma storleksordning har 
pantsatts. Under året har också PRI:s interna risk 
klassificeringssystem vidareutvecklats och implement
erades vid årsskiftet.

Den långsiktiga affärsplanen ska bidra till att säkra 
till växten i verksamheten. Parallellt med att utveckla 
kärnaffären pension i egen regi även för premiebestämda 
pensionsplaner, är målsättningen att växa och utveckla 
våra kringtjänster i dotterbolagen. I affärsplanen formu
leras ett antal mål fram till och med år 2020. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den fakultativa återförsäkringen utökades med ytter ligare 
en koncern från och med den 1 januari 2018. 

I februari 2018 tillträdde Annelie Helsing tjänsten 
som vd för dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB. Annelie 
är sedan tidigare chef för Affär och marknad i moder
bolaget. Hon efterträder Per Håkansson som är kvar 
inom bolaget. 

Hållbarhet och miljö
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har PRI Pensionsgaranti 
valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbar
hetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som 
årsredovisningen. En sammanfattning av hållbarhets
rapporten finns på sidan tio i årsredovisningen, samt i sin 
helhet på www.pri.se.
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Medarbetare och arbetsgivaransvar
PRIkoncernen har 97 anställda i Stockholm och Göteborg. 
Andelen manliga medarbetare är 44 procent och andelen 
kvinnliga 56 procent. Övriga uppgifter om medarbetare 
presenteras i not 31. 

Under 2017 har förändringar skett på flera chefs
positioner. Samtliga nytillträdda chefer är kvinnor, vilket 
innebär att förhållandet män/kvinnor på chefspositioner 
gått från 36 procent kvinnor i december 2016 till 50 
 procent i december 2017. 

Omvärlden förändras ständigt och det är viktigt att 
både företaget som organisation och medarbetarna 
följer utvecklingen. I arbetet med ständiga förbättringar 
och kvalitetssäkring av våra affärsleveranser utvecklar 
vi  kontinuerligt vårt arbetssätt, våra medarbetare och 
vår organisation. Under året som gått har detta fått ett 
ökat fokus genom att vi har inrättat en funktion vars 
uppgift är att stötta verksamhetsutveckling och för
ändrade  arbetssätt. Vi har också stärkt upp våra  kritiska 
 processer och sett över våra arbets processer och rutiner. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2018. 

Kompetensutveckling ger attraktiva medarbetare som 
är anställningsbara över tid. Medarbetare som är attrak
tiva på arbetsmarknaden är även attraktiva för det egna 
företaget, och säkerställer att vi kan leverera gentemot 
våra kunder. Kompetensutveckling sker både dagligen i 
arbetet och i organiserad utbildningsverksamhet. Vi har 
regelbundet samlat medarbetarna för fortbildning inom 
olika områden. Bland annat har Solvensregler, ITsäkerhet 
och etiska riktlinjer varit ämnesområden för fortbildning. 

Varje medarbetare har ansvar för att följa utvecklingen 
inom sitt arbetsområde och bevaka nyheter och viktiga 
förändringar. En gång per år – i det årliga medarbetar
samtalet – gör chef och medarbetare upp utvecklings
planer för hur individen på kort och lång sikt kan behålla 
och utveckla sin yrkeskompetens. De årliga medarbetar
samtalen är en viktig bas för att identifiera och åtgärda 
medarbetarens och företagets behov av kompetens
utveckling och inriktning. 

En hållbar organisation förutsätter ett aktivt arbets
miljöarbete. Våra kontorslokaler är ljusa och moderna och 
erbjuder en god ergonomi. Arbetsmiljöarbetet inriktas på 
att kartlägga de risker som finns, upprätta en plan för att 
motverka dessa risker, genomföra de förändringar som 
krävs och slutligen att följa upp resultatet av de åtgärder 
som vidtagits. 

Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljö
arbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö via 
medverkan och delaktighet från medarbetarna. Cheferna 
har ansvaret för hur arbetsmiljön påverkas av olika beslut. 

År 2016 inrättades en diskrimineringskommitté dit 

 medarbetare kan vända sig vid misstanke om diskriminer
ing. Inga anmälningar har skett under året. 

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 webbplats www.pri.se. 

Kapitalförvaltning
PRI Pensionsgarantis tillgångar ska investeras på ett 
aktsamt sätt. Bolagets kapitalförvaltning ska – med 
 hänsyn till bolagets riktlinjer och begränsningar fast
ställda av styrelsen – på lång sikt verka för högsta möjliga 
avkastning på förvaltat kapital. Kapitalförvaltningen 
bedrivs också med hänsyn till PRI Pensions garantis 
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.
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Marknadsvärde placeringstillgångar, 2013–2017

Mkr

Totalavkastningstabell 2017, Mkr

Avkastningstillgångar Ingående 
portfölj

Netto-
placering

Värde-
förändring

Utgående 
portfölj

Direkt- 
 avkastning

Totala-
vkast-

ning

Total-
avkastning 
5-årssnitt

Räntebärande placeringar 13 776,1 782,5 433,7 14 124,9 407,7 26,0
52 % 3,1 % 50 % 2,9 % 0,2 % 1,1 %

Svenska marknadsnoterade 
aktier

5 045,6 898,2 402,5 4 549,9 171,6 574,1
19 % 8,8 % 16 % 3,8 % 12,6 % 15,7 %

Utländska aktier  
(inkl utländska fonder)

2 962,1 241,1 487,2 3 690,4 41,1 528,3
11 % 16,7 % 13 % 1,4 % 18,1 % 14,4 %

Alternativa placeringar 4 526,7 801,7 230,0 5 558,4 83,5 313,5
18 % 4,9 % 20 % 1,8 % 6,7 % 4,8 %

Summa avkastnings-
tillgångar

26 310,5 927,1 686,0 27 923,6 703,9 1 389,9
100 % 2,6 % 100 % 2,7 % 5,3 % 5,7 %

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

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

Enligt riktlinjerna ska ränteplaceringar utgöra 45–69 
procent, aktier 25–44 procent samt alternativa placeringar 
6–23 procent av totalportföljen. Avkastningen utvärderas 
mot ett referensindex som 2017 bestod av:

 50 procent räntebärande placeringar
 20 procent svenska aktier med återlagda utdelningar
 10 procent utländska aktier med återlagda utdelningar
 20 procent alternativa placeringar med avkastningskrav 
tre procent
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Följande sifferuppgifter är baserade på Totalavkastnings-
tabellen på föregående sida, 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 2017 var 5,3 
 procent (jämförelseindex 3,5). Totalportföljens värde vid 
årets slut var 27 923,6 miljoner kronor. Under 2016 var 
totalavkastningen 4,8 procent. PRI Pensionsgarantis 
genomsnittliga totalavkastning de senaste fem åren är 
5,7 procent (beräknat som ett geometriskt genomsnitt).

Totalavkastning 2017

PRI Pensionsgaranti

Räntebärande 0,2 %

Svenska aktier 12,6 %

Utländska aktier 18,1 %

Alternativa placeringar 6,7 %

Totalavkastning 5,3 %

Räntebärande placeringar
Andelen räntebärande värdepapper uppgick vid årets slut 
till 50,6 procent. Det var en minskning från 51,8 procent 
vid utgången av 2016. Marknadsvärdet på ränteportföljen 
vid årets slut var 14 124,9 miljoner kronor med en duration 
på 2,2 år. Durationen i portföljen varierade mellan 1,4 och 
2,6 år. Den räntebärande portföljen bestod vid årsskiftet 
av 55 procent bostadsobligationer, 26 procent stats
obligationer, åtta procent företagsobligationer/certifikat, 
åtta procent UCITSräntefonder och tre procent likvida 
medel. Avkastningen på de räntebärande placeringarna 
var 0,2 procent (referensindex 0,1).

Aktier och aktiefonder
Andelen aktier och aktiefonder minskade under året från 
30,4 till 29,5 procent. Marknadsvärdet – inklusive termins
positioner i valutor hänförliga till den utländska aktieport
följen – uppgick vid årets slut till 8 240,2 miljoner kronor. 
Under 2017 nettosåldes aktier för 657,1 miljoner kronor. 
Sam tidigt erhölls 212,7 miljoner kronor i utdelningar. 

Svenska aktier
Vid utgången av året utgjorde svenska aktier 55 procent 
av aktieportföljen. Marknadsvärdet vid denna tidpunkt var 
4 549,8 miljoner kronor. Avkastningen blev 12,6 procent 
(referensindex 9,5). Den positiva avvikelsen mot index är 
främst hänförlig till övervikter i Investor och Tele 2, samt 
innehav i Scandic Hotels och Academedia, samtidigt 
  påverkades avkastningen negativt av övervikten i H&M. 
Antalet innehav vid årsskiftet var 52 företag. De fem största 
innehaven var Telia, H&M, Nordea, Ericsson samt Volvo. 

Utländska aktier och aktiefonder
Marknadsvärdet på den utländska portföljen uppgick 
vid årsskiftet till 3 690,4 miljoner kronor, varav 3 207,0 
 miljoner kronor i aktiefonder. Avkastningen blev 18,1 
procent (referensindex 13,0). Antalet direktägda aktier 
i portföljen var vid årsskiftet 30. Antalet aktiefonder var 
tio, varav fem aktivt förvaltade, två indexfonder samt tre 
börshandlade fonder. Den positiva avvikelsen mot index 
hänför sig främst till en övervikt i direktägda europeiska 
aktier, god utveckling i emerging markets samt till en stark 
utveckling i en aktivt förvaltad aktiefond.

Alternativa placeringar
Marknadsvärdet på alternativa placeringar var vid utgån
gen av året 5 558,4 miljoner kronor. Det motsvarar 19,9 
procent av totalportföljen. Avkastningen var 6,7 procent 
(referensindex 3,0). Den positiva avvikelsen mot index 
skapades främst i fastighetsfonder. Under 2017 har 
nettoinvestering skett med cirka 801,8 miljoner kronor. 
Placeringar och åtaganden har gjorts i hedgefonder, 
 fastighetsfonder samt direktlånefonder. 
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Konsolidering, Solvens II och ORSA
Solvenskapitalkravet enligt standardformeln för det nu 
gällande Solvens IIregelverket ger ett kapitalkrav på 
5 884 miljoner kronor (5 602). PRI Pensionsgarantis egen 
bedömning utifrån affärsverksamhet och ömsesidiga 
delägares beslut regleras i företagets riktlinje för konsolid
ering, vilken anger målintervallet 16–21 procent av netto
ansvaret . Konsolideringen har legat inom intervallet hela 
året, i januari till november enligt den tidigare modellen 
och i december enligt den nuvarande modellen.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat 3 868 715 515

Årets resultat 1 034 154 553

Summa 4 902 870 068

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 
4 902 870 068 kronor överförs i ny räkning.

Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
PRI Pensionsgaranti
I PRI Pensionsgarantis verksamhet finns  betydande 
risker inom både försäkringsrörelsen och placerings
verksam heten. Omvärldsfaktorer som konjunktur
utveckling och kriser i större företag påverkar direkt 
utfallet i dessa verksamhetsgrenar. För PRI Pensions
garanti består försäkringsrisken av att ett försäkrat 
 företag kommer på obestånd. Skadornas storlek 
 varierar beroende på konjunkturutvecklingen.  Under 
goda år är kostnaderna försumbara, men under låg
konjunktur kan de öka kraftigt. Svängningar i skade
utfallet – och förekomsten av ett antal mycket stora 
engagemang – ställer krav på hög konsolidering i 
bolaget. För att bedöma kapitalbehovet används en 
modell för riskanalys som bygger på marknadsvärdering 
av tillgångar och åtaganden.

De finansiella riskerna i placeringsverksamheten är främst 
marknadsrisker som inkluderar:

  Ränterisk 
  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 stiftelseadmin
istration 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 2018
Det tidigare återförsäkringsavtalet har omförhandlats och 
sträcker sig nu till och med 2020. Det primära syftet är att 
täcka bolagets största exponeringar. Münich Re är huvud
saklig försäkringsgivare. 

Vi fortsätter med att uppdatera riskbedömningen 
 genom att  vidareutveckla vår riskklassificeringsmodell. 

Vi kommer även att arbeta vidare mot de tillväxtmål som  
finns inom dotterbolagen och ser störst potential inom 
 stiftelseadministration och aktuariella tjänster. Fokus 
 kommer också att vara fortsatt arbete med att automatisera 
processer samt effektivisera arbetssätt och resursnyttjande. 
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5 år i sammandrag Koncernen Moderbolaget
Mkr 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013

Antal försäkring
stagare 1 219 1 214 1 257 1 315 1 386 1 219 1 214 1 257 1 315 1 386

Försäkringsansvar 291 153 295 000 261 000 243 000 236 000 291 153 295 000 261 000 243 000 236 000

Nettoansvar 140 303 – – – – 140 303 – – – –

Riskjusterat 
 försäkringsansvar – 188 800 158 400 145 500 145 000 – 188 800 158 400 145 500 145 000

Pensionsskuld 192 000 188 000 180 000 180 000 175 000 192 000 188 000 180 000 180 000 175 000

Premieintäkt, brutto 447,1 450,5 427,5 434,2 359,7 447,1 450,5 427,5 434,2 359,7

Premieintäkt (f.e.r.) 413,7 431,2 412,1 419,6 359,7 413,7 431,2 412,1 419,6 359,7

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

Försäkringsersätt
ningar (f.e.r.) 2,5 4,1 35,7 9,6 11,7 2,5 4,1 35,7 9,6 11,7

Försäkringsrörels
ens tekniska resul
tat före återbäring

332,4 364,2 390,1 360,2 310,8 332,5 364,6 340,2 311,6 267,8

Försäkringsrörels
ens tekniska resul
tat efter återbäring

332,4 364,2 390,1 39,8 310,8 332,5 364,6 340,2 88,4 267,8

Kapitalförvaltnin
gens resultat 1 345,1 1 152,9 716,9 1 791,1 1 531,5 1 345,1 1 153,1 716,7 1 791,9 1 531,6

Övriga intäkter och 
kostnader, netto 13,3 14,0 11,4 9,9 3,3 1,6 4,1 2,4 3,1 1,5

Resultat före 
återbäring och bok
slutsdispositioner

1 690,8 1 531,1 1 118,4 2 161,2 1 845,6 1 676,0 1 521,8 1 059,3 2 106,6 1 800,9

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

Resultat före bok
slutsdispositioner 1 690,8 1 531,1 1 118,4 1 761,2 1 845,6 1 676,0 1 521,8 1 059,3 1 706,6 1 800,9

Årets resultat 1 290,8 1 185,5 864,7 1 371,6 1 436,5 1 034,2 1 178,8 367,1 1 403,0 584,4

Placeringstillgångar 27 410,2 25 401,6 24 457,6 23 889,1 21 945,7 27 477,1 25 468,5 24 524,5 23 956,0 22 012,6

Försäkringstekniska 
avsättningar 450,6 484,0 460,7 854,5 488,5 971,5 1 004,9 981,6 1 325,9 909,5

Konsoliderings
kapital 27 499,4 26 176,0 24 974,6 23 863,0 22 353,5 26 946,6 25 634,5 24 439,9 23 385,2 21 928,5

Varav uppskjuten 
skatt på orealise
rade vinster

459,8 496,4 479,5 578,9 429,7 459,8 496,4 479,5 578,9 429,7

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

Erforderlig sol
vensmarginal enligt 
Solvens I 1)

– – 78,1 58,4 79,4 – – 78,1 58,4 79,4

NYCKELTAL I PROCENT. Se nästa sida. 
DEFINITIONER. Se sidan 27. 
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Nyckeltal  
i procent 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013

Skadeprocent, brutto 0 1 8 2 3 0 1 8 2 3

Driftskostnads
procent, brutto 18 16 14 17 18 18 16 14 17 18

Totalkostnadspro
cent, brutto 18 15 6 15 15 18 15 6 15 15

Direktavkastning i 
kapitalförvaltningen 2,7 2,6 2,8 2,6 3,2 2,7 2,6 2,8 2,6 3,2

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

Räntabilitet på kon
solideringskapital 4,8 4,6 3,5 7,7 6,7 5,1 4,7 4,8 7,5 7,8

Konsolideringsgrad, 
procent 6 647 5 980 6 001 5 970 5 070 6 514 5 857 5 872 5 851 4 974

Konsolideringska
pital i realation till 
nettoansvar

19,6 – – – – 19,2 – – – –

Konsolideringskap
ital i relation till risk
justerat försäkring
sansvar (f.e.r.)

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

Solvensrelat-
erade uppgifter 
1)

2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013

Kapitalbas enligt 
Solvens II 26 936,2 25 407,3 – – – 26 936,2 25 407,3 – – –

Varav primärkapital 26 936,2 25 407,3 – – – 26 936,2 25 407,3 – – –

Minimikapitalkrav 1 470,9 1 400,4 – – – 1 470,9 1 400,4 – – –

Solvenskapitalkrav 5 883,6 5 601,7 – – – 5 883,6 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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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 
 pensionsutfästelser 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.

NETTOANSVAR: Summan av alla koncernens kreditförsäkrade 
nettoexponeringar reducerat med bolagets kollektiva åter-
försäkring. Nettoexponering per enskild risk (inlösenkostnad 
minus tillgodoräknat fonderingsvärde i pensionsstiftelse) minus 
fullgoda säkerheter inklusive fakultativ återförsäkring. Gäller från 
och med december 2017.

RISKJUSTERAT FÖRSÄKRINGSANSVAR: Pensionsskuld 
justerad med hänsyn till uppskattad inlösenpremie (uppräkning 
med 57 procent) och tillgångar i försäkringstagarnas pensions-
stiftelser (reducering till 75 procent) samt övriga säkerheter. 
Gällde till och med november 2017.

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

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

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

SKADEPROCENT, BRUTTO: Försäkringsersättningar före åter-
försäkring i förhållande till premieintäkt (brutto).

DRIFTSKOSTNADSPROCENT, BRUTTO: Driftskostnader i 
 försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkt (brutto).

TOTALKOSTNADSPROCENT, BRUTTO: Skadeprocent plus 
driftskostnadsprocent.

RÄNTABILITET PÅ KONSOLIDERINGSKAPITAL: Resultat före 
återbäring och bokslutsdispositioner minus aktuell skatt, i 
förhållande till konsolideringskapitalet; beräknat som gen-
omsnittet av ingående och utgående balans.

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

KONSOLIDERINGSGRAD: Konsolideringskapital i förhållande till 
premieinkomst för egen räkning.

KAPITALBAS (SOLVENS II): Eget kapital plus obeskattade 
reserver plus 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 
beräknar solvenskapitalkrav (SCR) och minimikapitalkrav (MCR) 
enligt standardformeln. Minimikapitalkravet utgör den minsta 
storlek på det medräkningsbara primärkapitalet som krävs för 
att försäkringsföretaget med 85 procents sannolikhet ska ha 
tillgångar under tolv månader.

SOLVENSKAPITALKRAV (SOLVENS II): Från 1 januari 2016 
 gäller regelverket Solvens II. Det innebär bland annat att bolaget 
beräknar solvenskapitalkrav (SCR) och minimikapitalkrav (MCR) 
enligt standardformeln. Solvenskapitalkravet utgör den minsta 
storlek på det medräkningsbara primärkapitalet som krävs för 
att försäkringsföretaget med 99,9 procents sannolikhet ska ha 
tillgångar under tolv månader.
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Resultaträkning för koncernen 1 januari–31 december
Mkr Not 2017 2016

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) not 3

 Premieinkomst 413,7 437,7

 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier – 6,5

413,7 431,2

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen not 4 – –

Övriga tekniska intäkter 0,3 0,3

Försäkringsersättningar not 5

 Utbetalda försäkringsersättningar 33,7 21,8

 Erhållna återbetalningar av skador 1,7 25,9

 Förändring i Avsättning för oreglerade skador 29,5 –

 Förändring i Förväntade återbetalningar av skador – –

-2,5 4,1

Återbäring not 25 – –

Driftskostnader not 6, 7 78,7 71,4

Övriga tekniska kostnader 0,4 –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 332,4 364,2

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 332,4 364,2

Kapitalavkastning, intäkter not 8 1 508,9 1 648,4

Orealiserade vinster på placeringstillgångar not 8 167,9 4,5

Kapitalavkastning, kostnader not 9 331,7 339,3

Orealiserade förluster på placeringstillgångar not 9 – 160,7

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen not 4 – –

Övriga intäkter not 10 160,9 157,2

Övriga kostnader not 11 147,6 143,2

Resultat före skatt 1 690,8 1 531,1

Skatt på årets resultat not 13 400,0 345,6

ÅRETS RESULTAT 1 290,8 1 185,5
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Balansräkning för koncernen per den 31 december
Mkr Not 2017 2016

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill not 14 19,4 19,4

Immateriella tillgångar not 15 58,8 61,4

78,2 80,8

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar not 17 12 772,6 11 608,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper not 18 14 588,8 13 742,4

Derivat, valuta 48,8 28,9

Övriga finansiella placeringstillgångar – 21,6

27 410,2 25 401,6

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier not 23 39,1 33,4

39,1 33,4

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 450,3 455,6

Fordringar på kundföretag not 19 1,0 9,2

Övriga fordringar not 19 134,8 666,0

586,1 1 130,8

Andra tillgångar

Materiella tillgångar not 20 3,8 3,7

Likvida medel 536,2 561,8

Övriga tillgångar not 19 3 535,5 3 213,2

4 075,5 3 778,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 117,0 183,3

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,6 17,2

136,6 200,5

Summa Tillgångar 32 325,7 30 625,8

Mkr 2017 2016

Årets resultat 1 290,8 1 185,5

Övrigt totalresultat

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

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 Aktuariell vinst/förlust 0,2 0,3

SUMMA TOTALRESULTAT 1 291,0 1 185,8

Rapport över totalresultat för koncernen 1 januari–31 december
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Mkr Not 2017 2016

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital not 21

Balanserat resultat 20 886,8 19 701,3

Årets resultat 1 290,8 1 185,5

22 177,6 20 886,8

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier not 23 450,3 454,1

Avsättning för oreglerade skador not 24 0,3 29,9

Återbäring not 25 – –

450,6 484,0

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser not 27 33,1 27,6

Avsättning för uppskjuten skatt not 12 5 321,8 5 289,2

Övriga avsättningar 7,6 7,7

5 362,5 5 324,5

Skulder

Skulder avseende återförsäkring not 23 39,1 33,4

Derivat, valuta – –

Skulder till kundföretag not 19 3 537,9 3 249,7

Övriga skulder 740,1 630,0

4 317,1 3 913,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,9 17,3

17,3

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 32 325,7 30 625,7

Balansräkning för koncernen per den 31 december

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
Mkr Balanserat resultat Årets resultat Total

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

Ingående balans 2017 19 701,3 1 185,5 20 886,8

Vinstdisposition 2016 1 185,5 1 185,5 –

Årets resultat/tillika totalresultat 2017 – 1 290,8 1 290,8

Utgående balans 2017 20 886,8 1 290,8 22 177,6
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Mkr 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 690,8 1 531,1

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet1 1 370,9 539,5

319,9 991,6

Skatt 367,5 328,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet -47,6 663,2

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av placeringstillgångar 646,3 381,1

Förändring av rörelsefordringar 280,5 102,7

Förändring av rörelseskulder 397,9 37,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,5 216,9

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 9,1 9,8

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1,0 1,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,1 -10,8

Finansieringsverksamheten

Återbäring – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde -25,6 206,1

Likvida medel vid årets början 561,8 355,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 536,2 561,8

Likvida medel 536,2 561,8

536,2 561,8

1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 29,6 –

Avsättningar pensioner 8,7 8,4

Övriga avsättningar 0,4 4,2

Avskrivningar 13,3 10,8

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,6 –

Orealiserade vinster () och förluster (+) 167,9 156,2

Realiserade vinster () och förluster (+) 1 194,4 719,1

Totalt justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 370,9 -539,5

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 2017 2016

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) not 3

 Premieinkomst 413,7 437,7

 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier – 6,5

413,7 431,2

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen not 4 – –

Övriga tekniska intäkter 0,3 0,3

Försäkringsersättningar not 5

 Utbetalda försäkringsersättningar 33,7 21,8

 Erhållna återbetalningar av skador 1,7 25,9

 Förändring i Avsättning för oreglerade skador 29,5 –

 Förändring i Förväntade återbetalningar av skador – –

-2,5 4,1

Återbäring not 25 – –

Driftskostnader not 6,7 78,6 71,0

Övriga tekniska kostnader 0,4 –

Förändring i Utjämningsavsättning not 26 – –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 332,5 364,6

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 332,5 364,6

Kapitalavkastning, intäkter not 8 1 508,9 1 648,4

Orealiserade vinster på placeringstillgångar not 8 167,9 4,5

Kapitalavkastning, kostnader not 9 331,7 339,1

Orealiserade förluster på placeringstillgångar not 9 – 160,7

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen not 4 – –

Övriga intäkter not 10 119,3 119,9

Övriga kostnader not 11 120,9 115,8

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 676,0 1 521,8

Bokslutsdispositioner

 Förändring av säkerhetsreserv not 22 314,1 –

 Förändring av periodiseringsfond not 22 – –

 Avskrivningar över plan not 22 0,3 0,2

Resultat före skatt 1 361,6 1 522,0

Skatt på årets resultat not 13 327,4 343,2

ÅRETS RESULTAT 1 034,2 1 178,8
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Resultatanalys för moderbolaget 1 januari–31 december 2017

Mkr Direkt försäkring 
av svenska risker

Mottagen åter-
försäkring Totalt

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 412,7 1,0 413,7

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen – – –

Övriga tekniska intäkter 0,3 – 0,3

Försäkringsersättningar 2,5 – 2,5

Återbäring – – –

Driftskostnader 78,4 0,2 78,6

Övriga tekniska kostnader 0,4 – 0,4

Förändring i Utjämningsavsättning – – –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 331,7 0,8 332,5

Avvecklingsresultat – – –

Försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier 450,3 – 450,3

Avsättning för oreglerade skador 0,3 – 0,3

Återbäring – – –

Utjämningsavsättning 520,9 – 520,9

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 971,5 – 971,5

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar

Ej intjänade premier 39,1 – 39,1

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
efter avgiven återförsäkring 932,4 – 932,4
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Noter till Resultatanalys Direkt försäkring 
av svenska risker

Mottagen åter-
försäkring Totalt

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst

 Inbetald under året 446,1 1,0 447,1

 Förändring av förväntad premieinkomst under  
 återstående avtalstid – – –

 Premier för avgiven återförsäkring 33,4 – 33,4

 Förändring av förväntad premieinkomst under  
 återstående avtalstid, avgiven återförsäkring – – –

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier – – –

Återförsäkrares andel av förändring Avsättning i ej 
intjänade premier – – –

Totalt premieintäkter 412,7 1,0 413,7

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar

 Tidigare års skador 28,0 – 28,0

 Årets skador 1,1 – 1,1

 Skaderegleringskostnader 4,6 – 4,6

-33,7 – -33,7

Erhållna återbetalningar av skador

 Tidigare års skador 0,7 – 0,7

 Årets skador 1,0 – 1,0

1,7 – 1,7

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

 Tidigare års skador 29,5 – 29,5

 Årets skador – – 

29,5 – 29,5

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

 Tidigare års skador – – –

 Årets skador – – –

– – –

Totalt försäkringsersättningar -2,5 – -2,5
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Balansräkning för moderbolaget per den 31 december
Mkr Not 2017 2016

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar not 15 58,5 59,3

58,5 59,3

Placeringstillgångar

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

66,9 66,9

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar not 17 12 772,6 11 608,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper not 18 14 588,8 13 742,4

Derivat, valuta 48,8 28,9

Övriga finansiella placeringstillgångar – 21,6

27 410,2 25 401,6

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier not 23 39,1 33,4

39,1 33,4

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 450,3 455,6

Fordringar hos koncernföretag 9,7 1,9

Fordringar på kundföretag not 19 1,0 9,2

Övriga fordringar not 19 80,8 661,0

541,8 1 127,7

Andra tillgångar

Materiella tillgångar not 20 3,6 3,5

Kassa och bank 429,9 497,1

Övriga tillgångar not 19 3 535,5 3 213,2

3 969,0 3 713,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 117,0 183,3

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,9 12,0

122,9 195,3

Summa Tillgångar 32 208,4 30 598,0

Mkr 2017 2016

Årets resultat 1 034,2 1 178,8

Övrigt totalresultat – –

SUMMA TOTALRESULTAT 1 034,2 1 178,8

Rapport över totalresultat för moderbolaget 1 januari–31 december
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Mkr Not 2017 2016

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital not 21

Bundet

 Reservfond 0,6 0,6

Fritt

 Balanserat resultat 3 868,7 2 689,9

 Årets resultat 1 034,2 1 178,8

4 903,5 3 869,3

Obeskattade reserver not 22

Säkerhetsreserv 21 584,0 21 269,9

Periodiseringsfond – –

Ackumulerade överavskrivningar 0,5 0,2

21 584,5 21 270,1

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier not 23 450,3 454,1

Avsättning för oreglerade skador not 24 0,3 29,9

Återbäring not 25 – –

Utjämningsavsättning not 26 520,9 520,9

971,5 1 004,9

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser not 27 30,5 25,6

Avsättning för uppskjuten skatt not 12 458,6 495,1

Övriga avsättningar 7,1 7,8

496,2 528,5

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 39,1 33,4

Derivat, valuta – –

Skulder till kundföretag not 19 3 537,9 3 249,7

Övriga skulder 659,0 626,9

4 236,0 3 910,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16,7 15,2

16,7 15,2

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 32 208,4 30 598,0

Balansräkning för moderbolaget per den 31 december
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Mkr Bundet eget kapital               Fritt eget kapital

Reservfond Fond för ut  - 
veck lingsavgifter

Fond för 
 verkligt värde

Balanserat 
resultat

Årets 
 resultat Total

Ingående balans 2016 0,6 – 1 700,2 1 356,8 -367,1 2 690,5

Vinstdisposition 2015 – – – 367,1 367,1 –

Avsättning till Fond för 
verkligt värde – – 59,7 59,7 – –

Avsättning för Fond för 
utvecklingsavgifter – 2,6 – 2,6 – –

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

Utgående balans 2016 0,6 2,6 1 759,9 927,4 1 178,8 3 869,3

Ingående balans 2017 0,6 2,6 1 759,9 927,4 1 178,8 3 869,3

Vinstdisposition 2016 – – – 1 178,8 1 178,8 –

Avsättning till Fond för 
verkligt värde – – 129,8 129,8 – –

Avsättning för Fond för 
utvecklingsavgifter – 1,8 – 1,8 – –

Årets resultat/tillika 
total resultat 2017 – – – – 1 034,2 1 034,2

Utgående balans 2017 0,6 4,4 1 630,1 2 234,2 1 034,2 4 903,5

Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget
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Mkr 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 676,0 1 521,8

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 1 373,2 542,7

302,8 979,1

Skatt 363,9 327,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet -61,1 651,8

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av placeringstillgångar 646,3 381,10

Förändring av rörelsefordringar 330,3 99,9

Förändring av rörelseskulder 320,2 36,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten -56,9 207,3

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 9,3 9,7

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1,0 0,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,3 -10,4

Finansieringsverksamheten

Återbäring – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde -67,2 196,9

Likvida medel vid årets början 497,1 300,2

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 429,9 497,1

Kassa och bank 429,9 497,1

429,9 497,1

1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 29,6 –

Avsättningar pensioner 8,1 7,5

Övriga avsättningar 0,4 4,4

Avskrivningar 11,6 8,3

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,6 –

Orealiserade vinster () och förluster (+) 167,9 156,2

Realiserade vinster () och förluster (+) 1 194,4 719,1

Totalt justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 373,2 -542,7

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 2017. Bolaget har sitt säte i Stockholm med adress Jakobsgatan 6, Box 7504, 
103 92 Stockholm och organisationsnummer 5020146279. Ordinarie bolagsstämma hålls den 15 maj 2018 
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 21 mars 2018. 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 15 maj 2018. 

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 resultat
räkningen. Med undantag för vinstandelslån i fastighetsfond, ränte och hedgefonder är samtliga placeringstill
gångar 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 2017 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 
avsättning för skador med summan av fordringsbeloppet och återstående inlösenkostnad minskat med det belopp 
som eventuellt täcks av säkerheter. Se även avsnittet Avsättning för oreglerade, inträffade skador.

VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER. Nedan angivna redovisningsprinciper har tilläm
pats 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 pensionss
kulden enligt IAS 19 Ersättningar till anställda.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA ELLER ÄNDRADE IFRS ELLER ANDRA 
REDOVISNINGSREGLER.  Inga av de nya och ändrade standarder och tolkningar som har trätt i kraft och gäller 
från räkenskapsåret 2017 har bedömts haft någon väsentlig effekt på bolagets redo visning.
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>>NOT 1 NYA REDOVISNINGSREGLER, IFRS OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS. Ett 
antal nya eller ändrade IFRSregler träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats i 
förväg vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs förväntade effekter som tillämpningen av 
nedanstående nya eller ändrade IFRS 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. Bolaget har utvärderat effekterna av den nya standarden och den har 
ingen väsentlig effekt på bolagets finansiella rapporter. 

IFRS 15: Intäkter från avtal med kunder, träder i kraft 1 januari 2018. På IFRS 15 har ännu inte en fullständig 
konsekvensanalys genomförts. En initial bedömning är att effekten inte indikerat några väsentliga effekter på 
 koncernens resultat och ställning jämfört med tillämpning av nuvarande intäktsredovisningsprinciper och en för
djupad analys kommer att genomföras under våren 2018. 

En ny standard för redovisning av försäkringsavtal IFRS 17 träder i kraft den 1 januari 2021. PRI Pensions
garanti bevakar utvecklingen av standarden men någon konsekvensanalys av IFRS 17 har ännu inte påbörjats.

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

KONCERNREDOVISNING OCH KONSOLIDERINGSPRINCIPER. Koncernredovisningen omfattar moder
bolaget Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, samt de helägda dotterbolagen PRI Pensionstjänst 
AB och PRI Stiftelsetjänst AB. Resultaten från dotterbolagen bruttoredovisas under Icketeknisk redovisning som 
Övrig intäkt/kostnad. 

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

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas 
som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. 
I förvärvsanalysen 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 resultat
räkningen. 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 
 koncernredovisningen. 

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 
försäkringsrisk 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 
försäkringskontrakt och uppfyller därmed kravet att redovisas enligt IFRS 4.
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>>NOT 1 RESULTATRÄKNING. I resultaträkningen görs en uppdelning i teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse 
(försäkringsrörelsens resultat) och icketeknisk redovisning (tekniska resultatet plus resultat för kapitalförvalt
ningen och pensions och stiftelseadministrationen). I koncernresultaträkningen ingår dotterbolagens resultat 
i den icketekniska 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 åter
försäkring 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 icketekniska 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 
försäkringsersättningar), driftskostnader för kapitalförvaltningen (redovisas under kapitalavkastning, kostnader), 
driftskostnader för pensions och stiftelseadministrationen (redovisas under övriga kostnader i den icketekniska 
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 

 realisationsförluster 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. Värderin
gen 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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>>NOT 1 BALANSRÄKNING

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 
immateriella tillgångar i form av implementering av affärs och kapitalförvaltningssystem. Systemstöden värderas till 
anskaffningsvärden och skrivs av enligt plan baserad på förväntad nyttjandeperiod. Förväntad nyttjandeperiod för 
systemstödet för skuldvärdering bedöms till 15 år, systemstödet pensionsförmedling och förmånsadministration till 
tio år och 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. Tillgån
garna värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån effektivräntan beräknad vid anskaffnings
tidpunkten. Kund och lånefordran beräknas till de belopp som beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar.

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

Metoder för bestämning av verkligt värde

FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE PÅ EN AKTIV MARKNAD. För finansiella instrument som är 
noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas 
som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, 
mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa 
priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Den 
största delen av företagets finansiella instrument har åsatts ett verkligt värde med priser som är kvoterade på en 
aktiv marknad.

FINANSIELLA INSTRUMENT SOM INTE ÄR NOTERADE PÅ EN AKTIV MARKNAD. Om marknaden för ett 
finansiellt instrument inte är aktiv, bestäms det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Värderings
tekniken bygger i så hög grad som möjligt på marknadsuppgifter och 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 
betalningar där diskonteringsräntan utgörs av den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. Detta medför 
att förvärvade över och undervärden på kuponginstrument periodiseras som ränta över obligationens åter
stående löptid. Avkastning från räntebärande värdepapper uppdelas i resultatredovisningen i ränteintäkter och 
värdeförändringar. Värdeförändringen i balansräkningen beräknas som skillnaden mellan det innehavda värde
papperets 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 
räntefutures handlade på EUREX. Innehavet används för handelsändamål i kapitalförvaltningen och redovisas 
under icketeknisk 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 OTCderivat 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 leasingperioden.

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 tillgån
gens nettoförsäljningsvärde och dess nyttjandevärde skrivs det bokförda värdet ner.

Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterbolag. De redovisade 
 värdena för tillgångarna prövas vid varje balansdag. Om indikation finns på att nedskrivningsbehov föreligger, 
beräknas tillgångens återvinningsvärde enligt IAS 36. För goodwill beräknas återvinningsvärdet årligen. Åter
vinningsvärdet 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 förknippad med den specifika tillgången. En nedskrivning redovisas när en tillgångs redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. 

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

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

Säkerhetsreserv.  Reglerna för beräkning av utrymmet i säkerhetsreserven har ändrats. Utrymmet har beräknats 
med bolagets simuleringsmodell som har godkänts i undantagsansökan till Finansinspektionen. 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 bokslutstid
punkten 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.

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. FTPplanen är en förmånsbestämd pensions
plan 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 (FTPplanen) 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 PUCmetoden (Projected Unit Credit 
Method). Metoden innebär att framtida intjänande inkluderas med syfte att fördela pensionskostnaden jämnt över 
tid. Beräkning enligt PUCmetoden 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 
 åtagande som härrör från en inträffad händelse och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra fram
tida 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 
reserver 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 
 identifierbara nettotillgångarnas verkliga värde. Goodwill redovisas i koncernens balansräkning.
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NOT 2 Upplysningar om risker

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. Vissa risker ingår som ett naturligt led i verksamheten medan andra så långt som möjligt bör 
minimeras. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i bolaget. Syftet med riskhanterings
arbetet är att identifiera, mäta och styra samtliga risker PRI Pensionsgaranti exponeras för – både försäkrings
risker 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 upp
lysningar 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. Styrelsens har i 
riktlinjen för konsolidering beslutat att ersätta det riskjusterade försäkringsansvaret med summa nettoansvar för 
alla kreditförsäkrade koncerner. Förändringen innebär att man summerar samtliga enskilda nettoexponeringar 
och då inte använder en schablon som tidigare gjorts i det riskjusterade försäkringsansvaret. Förändringen medför 
att bolagets nettoansvar sjunker vilket innebär att konsolideringen ökar utan någon förändring av bolagets risk 
har skett. I nettoansvaret tas hänsyn till återförsäkringsskyddet, både det kollektiva och det fakultativa. Styrelsen 
 stipulerade målintervall för konsolidering är satt till 16–21 procent av nettoansvaret. Återförsäkring avseende 
extrema händelser i försäkringsrörelsen har tecknats hos ett antal återförsäkringsbolag och löper till år 2020. 

KAPITALKRAV. Bolagets kapitalkrav enligt standardformeln (SCR) uppgick per den 31 december 2017 till 5 884 
(5 602) miljoner kronor och minimikapitalkravet (MCR) till 1 471 (1 400) miljoner kronor.

RISKER I FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

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 ITPplanens förmåner köps alltid hos Alecta. 
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>>NOT 2 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 60 procent högre än bokförd pensionsskuld. PRI Pensions
garantis faktiska riskbelopp är på grund av detta högre än de pensionsskulder företagen redovisar.

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

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

Försäkringsrisk. Innebär variationen i resultatet av försäkringsaffären, det vill säga skillnaden mellan premie
intäkter och kostnader för försäkringsverksamheten.

PRI Pensionsgaranti gör regelbundet riskbedömningar av företagen som beviljats försäkring. Beslut om 
förlängning eller utökning av PRI Pensionsgarantis åtagande fattas enligt en av styrelsen fastställd besluts
ordning. 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 66 procent täckt av tillgångar i pensions stiftelser 
samt cirka elva 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  pensionsskuld under fem år, vilket sker via köp av pensionsförsäkring. I speciella situationer, till exempel vid 
ackordsförhandling eller ägarförändringar där den nya ägaren inte bedöms kreditvärdig, kan PRI 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 total  
inlösenkostnad  

El, vatten och gas 6 8 329 144 12 493 4,29

Energi 11 1 253 – 1 705 0,59

Finans 63 5 644  – 7 447 2,56

Hälsovård 39 14 931 2 22 631 7,77

Industri 214 67 089 1 029 101 066 34,71

IT 24 19 626 5 32 829 11,28

Konsument dagligvaror 68 16 714 102 25 172 8,65

Konsument sällanköp 163 29 214 330 47 194 16,21

Råvaror 84 12 084 339 17 710 6,08

Telekommunikation 5 15 266  – 22 906 7,86

Totalt 677 190 151 1 951 291 153 100,0

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

Försäkringsexponering fördelad utifrån exponering per koncern (Mkr)

Storlek 
 inlösenkostnad

Antal 
 koncerner

Pensionss-
kuld 

Övrigt 
 åtagande

Inlösen-
kostnad

I % av total 
 inlösenkostnad

0–10 199 657 40 942 0,3

10–50 218 5 480 4 7 887 2,7

50–100 93 6 662 – 10 105 3,5

100–500 108 23 152 53 35 432 12,2

500– 59 154 200 1 855 236 787 81,3

677 190 151 1 951 291 153 100

PRI Pensionsgarantis åtagande för direkt försäkring är huvudsakligen i svenska kronor. Den mottagna återförsäk
ringen avsåg vid årets utgång endast euro och motsvarade endast 0,08 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 2 241 1,16

Antagen skadefrekvens 0,20 282 0,14

Genomsnittlig skadefrekvens 
under de tio senaste åren

0,04 77 0,04

Om PRI Pensionsgaranti under ett enskilt år drabbas av skador som motsvarar tre gånger det hittills sämsta 
procentuella årliga utfallet medför detta en minskning av konsolideringskapitalet med 2,24 miljarder kronor. 
Kvoten mellan konsolideringskapitalet och nettoansvaret minskar då med 1,16 procentenheter. Vid en antagen 
skadefrekvens på 0,20 procent minskar kvoten mellan konsolideringskapitalet och nettoansvaret med 0,14 
procentenheter. Under de tio senaste åren motsvarar den genomsnittliga skadefrekvensen 0,04 procent, vilket 
under ett enskilt år skulle påverka kvoten mellan konsolideringskapitalet och det nettoansvaret med minus 0,04 
procentenheter.  

Reservsättningsrisk. Reservsättningsrisk definieras som variation i resultatet till följd av omvärderingar i 
försäkringstekniska 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 pensionsutfästels
erna, 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 2017:

Standardavvikelse PRI Pensionsgaranti Benchmark

Räntebärande värdepapper 0,57 0,92

Svenska aktier 10,38 10,05

Utländska aktier 6,20 7,41

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

Likviditet i tillgångsportföljen MSEK Tillgångsslag

0–1 månad 24 837 Fonder, aktier, obligationer, derivat och likvida medel

från 1 månad upp till 12 månader 824 Fonder

från 1 år till 5 år 974 Fonder

mer än 5 år 1 289 Fonder

Totalt 27 924  
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>>NOT 2 Känslighetsanalys för marknadsrisker:

Påverkan på konsolideringskapital och resultaträkning, Mkr 2017 2016

Ränteuppgång 1 %enhet* 276 344

Kursnedgång direktägda aktier 10 % 471 540

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, total** 167 160

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, CHF/DKK/EUR 12 20

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 % , GBP 5 4

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, JPY 2 4

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, NOK 7 9

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, USD 184 149

* Vid räntenedgång en procentenhet blir utfallet +296 miljoner kronor.
** 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. 
 Dura tionen har under året varierat mellan 1,38 år och 2,67 år.

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

Bostadsobligationer 3 955 1 579 2 222        – 7 756

Statsobligationer – 1 874 472 1 403 3 749

Företagsobligationer 867 253 – – 1 120

Summa räntebärande 4 822 3 706 2 694 1 403 12 625

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 
 emittenter 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 7 756 13

Statsobligationer AAA 3 749 9

Företagsobligationer A 253 1

Företagsobligationer A 65 1

Företagsobligationer BBB 156 3

Företagsobligationer NR 646 13

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 12,48 procent av aktieportföljen. Den enskilt största aktieplaceringen 
uppgick till 4,89 procent av aktieportföljen.
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>>NOT 2 De tre största aktieinnehaven per 2017-12-31 Värde i % av aktieportföljen

Telia Company AB 4,89

H & M AB 4,28

Nordea Bank AB 3,31

Vid årsskiftet uppgick aktieportföljen till 29,51 procent av totalportföljens värde. Fördelning aktieportfölj:

Tillgångsslag Värde i % av aktieportföljen

Svenska aktier 55,21

Utländska aktier 11,35

Utländska fonder 33,44

Vid årsskiftet uppgick andelen alternativa placeringar till 19,91 procent av totalportföljens värde.

Valutarisk. Med valutarisk avses risken för att förändringar i valutakurser kan påverka resultatet och eget kapital. 
PRI Pensionsgaranti har på tillgångssidan sin huvudsakliga exponering för valutarisk i utländska aktier och 

fonder. 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 144 3 054 1 1 365 1 834

NOK 100 – 4 30 74

CHF 51 – – 42 9

DKK 55 – – – 55

JPY 0 82 – 104 22

EUR 98 1312 6 1360 56

GBP 7 – – 57 50

Totalt 455 4 448 11 -2 598 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 pensionsut

betalningar inom ITP 2 i egen regi. Medel för dessa pensionsutbetalningar tas in nio månader i förskott, vilket 
ger ett mellanhavande ”saldo” mellan PRI Pensionsgaranti och kundföretagen. Mellanhavandet placeras enligt av 
 styrelsen fastställda riktlinjer för finansförvaltningen och hålls avskilda som klientmedel enligt lagen om  särskilda 
redovisningsmedel. Placeringar får endast ske i form av bankinlåning, dagslån till bank samt ränteinstrument 
 utgivna av svenska staten, svenska banker och bostadsinstitut som avser svenska kronor. Längsta tillåtna genom
snittliga 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. Åter
försäkrarnas 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 årsskiftet:
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NOT 2 Upplysningar om risker

>>NOT 2 Emittent Exponering (%) Max tillåten exponering (%)

Danske Bank 1,7 20

Länsförsäkringar Bank 4,5 20

Nordea 3,4 20

SBAB 17,1 20

SEB 10,9 20

SHB 0,8 20

Swedbank 12,9 20

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 på
verkas 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 åter
försäkringsskyddet. Ingen exponering har under 2017 varit 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. 

Riskhanteringsfunktionen 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 2017 har PRI Pensionsgaranti genomfört sin fjärde ORSA (egen risk och solvensbedömning). 
ORSArapporten skickades till Finansinspektionen den 19 december 2017. 

I ORSAarbetet 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 SCRberäkningar med hjälp av scenarierna. SCRkvoten för bolaget var per den 31 december 2017 4,6.
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NOT 2 Upplysningar om risker

>>NOT 2 PRI STIFTELSETJÄNST AB. PRI Stiftelsetjänst AB:s verksamhet består av stiftelseadministration och 
 värdepappersrörelse. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bedrivs enligt lag (2007:528) om värde
pappersmarknaden.

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.

Bolaget har upprättat en kapitaltäckningsanalys i enlighet med Lag 1995:1559 om årsredovisning i kredit
institut och värdepappersbolag samt FFFS 2008:25 Årsredovisning och värdepappersbolag. Enligt dessa regler 
jämförs kapitalbasen med ett beräknat kapitalkrav. Kapitalbasen består av eget kapital reducerat med immate
riella tillgångar och uppskjuten skattefordran. Bolagets kapitalkrav består av kreditrisk och kapitalkrav för fasta 
omkostnader. Per den 31 december 2017 uppgick bolagets kapitalbas till 19,6 miljoner kronor och kapitalkravet 
till 59,8 miljoner kronor, vilket ger en kapitaltäckningsgrad om 32,72 procent (pelare 1). Kapitaltäckningsgraden 
överstiger det interna målet om 15,29 procent vilket fastställs av styrelsen i PRI Stiftelsetjänst. 

PRI Stiftelsetjänsts verksamhet medför dagligen risker som hanteras, kontrolleras och vid behov åtgärdas för 
att skydda företagets kapital och anseende. De sätt på vilka bolaget identifierar, följer upp och hanterar dessa 
risker utgör en central del av verksamheten. I samband med den årliga 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.

PRI PENSIONSTJÄNST AB. PRI Pensionstjänst AB är ett helägt dotterföretag till Försäkringsbolaget PRI 
 Pensionsgaranti, ömsesidigt. Bolagets verksamhet omfattar aktuariella tjänster, pensionsadministration och 
rådgivning i pensionsfrågor. Pensionsadministrationen omfattar bland annat förmånsberäkning, skuldvärdering, 
fribrevsregister, värdebesked, förmånstagarutredning, levnadskontroll och pensionsutbetalning. Inom området 
aktuariella tjänster består huvuduppgiften av beräkning av pensionsskuld enligt internationell standard, främst 
IAS 19 och US GAAP. 

PRI Pensionstjänsts risker består huvudsakligen av operativa risker.

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

 
2017

 
2016

Premieinkomst, direkt försäkring, Sverige

 Inbetald under året 446,1 447,5

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid – 26,1

446,1 473,6

Premieinkomst, mottagen återförsäkring, Finland

 Inbetalt under året 1,0 3,0

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid – 2,8

1,0 0,2

Premieinkomst, avgiven återförsäkring

 Utbetalt under året 33,4 19,3

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid – 16,8

-33,4 -36,1

Summa premieinkomst 413,7 437,7

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier

 Direkt försäkring – 26,1

 Mottagen återförsäkring – 2,8

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

Total premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 413,7 431,2

TOTAL 413,7 431,2
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NOT 4 Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Koncernen och moderbolaget

Ingen överföring från kapitalförvaltningen har skett under 2017 då den genomsnittliga tvåårsräntan varit neg
ativ. Ingen överföring gjordes heller under 2016 då den genomsnittliga tvåårsräntan även då var negativ.

NOT 5 Försäkringsersättningar, Mkr Koncernen och moderbolaget 2017 2016

Utbetalda försäkringsersättningar

Tidigare års skador 28,0 –

Årets skador 1,1 17,5

Skaderegleringskostnader 4,6 4,3

-33,7 -21,8

Erhållna återbetalningar av skador

Tidigare års skador 0,7 8,4

Årets skador 1,0 17,5

1,7 25,9

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Tidigare års skador 29,5 –

Årets skador – –

29,5 –

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

Tidigare års skador – –

Årets skador – –

– –

TOTAL -2,5 4,1

NOT 6 Driftskostnader, Mkr 
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Driftskostnader (Försäkringsrörelsen) 78,7 71,4 78,6 71,0

Skaderegleringskostnader 
(redovisas under Försäkringsersättningar, not 5) 4,6 4,3 4,6 4,3

Kapitalförvaltning 
(redovisas under Kapitalavkastning, kostnader, not 9) 31,5 33,7 31,5 33,5

Övrig verksamhet 
(redovisas under Övriga kostnader, not 11) 147,6 143,2 120,9 115,8

TOTAL -262,4 -252,6 -235,6 -224,6

Personalkostnader 127,4 122,2 112,2 107,1

Lokalkostnader 15,7 15,1 14,3 13,7

Avskrivningar 13,3 10,8 11,5 8,3

Övrigt* 106,0 104,5 97,6 95,5

TOTAL -262,4 -252,6 -235,6 -224,6

* I Övrigt ingår arvoden och kostnadsersättningar till revisorer: 

Revisionsuppdrag 1,0 1,0 0,8 0,8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – – – –

Skatterådgivning 0,1 – 0,1 –

Övriga tjänster 0,4 0,2 0,4 0,2

Totalt arvode och kostnadsersättningar -1,5 -1,2 -1,3 -1,0
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NOT 7 Operationell leasing, Mkr

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

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Inom ett år 14,2 14,1 12,9 12,7

Mellan ett år och fem år 15,4 31,7 13,4 27,4

Längre än fem år – – – –

TOTAL 29,6 45,8 26,3 40,1

Belopp avser kontrakterad årshyra för lokaler samt för förråd. 

PRI Pensionsgaranti. I resultatet 2017 redovisas en hyreskostnad på 12,7 miljoner kronor (11,7). Nuvarande hyresavtal 
löper fram till 31 december 2019. 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 2017 redovisas en hyreskostnad på 1,3 miljoner kronor (1,4). Hyresavtalet löper fram 
till maj 2020. Uppsägning av kontrakt ska ske nio månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs 
kontraktet med tre år.

NOT 8 Kapitalavkastning, intäkter, Mkr Koncernen och moderbolaget 2017 2016

Direktavkastning

Utdelning aktier och andelar 262,0 289,8

Ränteintäkter

 Repor 1,7 5,1

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16,0 34,7

 Övrigt 6,9 0,4

286,6 330,0

Valutakursvinster, netto – 312,1

Realiserade vinster

Aktier och andelar 1 126,4 753,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3,2 252,4

Derivat 1,8 –

Valuta 90,9 –

1 222,3 1 006,3

Total kapitalavkastning, intäkter 1 508,9 1 648,4

Orealiserade vinster

Aktier och andelar 132,5 –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15,4 –

Valuta 20,0 4,5

Total orealiserade vinster 167,9 4,5

TOTAL 1 676,8 1 652,9

Av resultatet är 112,7 miljoner kronor (4,5) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande 1 564,1 miljoner kronor 
(1 648,4) är hänförligt till Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i balansräkningen med värde-
förändringar redovisade via resultaträkningen, se not 28.
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NOT 9 Kapitalavkastning, kostnader, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Räntekostnader

Repor 0,6 6,7 0,6 6,7

Utlåning till kreditinstitut – – – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – – –

Övrigt 0,5 0,9 0,5 0,9

-1,1 -7,6 -1,1 -7,6

Kapitalförvaltningskostnader

Finansiella kostnader 2,3 – 2,3 –

Transaktionskostnader 10,5 10,8 10,5 10,8

Driftskostnader i kapitalförvaltningen 31,5 33,7 31,5 33,5

-44,3 -44,5 -44,3 -44,3

Realiserade förluster

Valuta – 195,7 – 195,7

Derivat 27,9 91,5 27,9 91,5

-27,9 -287,2 -27,9 -287,2

Total kapitalavkastning, kostnader -331,7 -339,3 -331,7 -339,1

Orealiserade förluster

Aktier och andelar – 138,9 – 138,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – 21,8 – 21,8

Total orealiserade förluster – -160,7 – -160,7

TOTAL -331,7 -500,0 -331,7 -499,8

Koncernen. Av resultatet är -27,9 miljoner kronor (-287,2) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande -303,8 
miljoner kronor (-212,8) 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 -27,9 miljoner kronor (-287,2) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande 
-303,8 miljoner kronor (-212,6) är hänförligt till Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i balans-
räkningen med värdeförändringar redovisade via resultaträkningen, se not 28.

NOT 10 Övriga intäkter, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Driftskostnadsersättning administration ITP 2 87,6 85,2 87,6 85,2

Konsultintäkter 27,4 24,9 – 26,7

Stiftelseadministration 28,1 27,6 – –

Pensionsadministration 16,7 16,9 – –

Övrigt 1,1 2,6 31,7 8,0

TOTAL 160,9 157,2 119,3 119,9

Med driftskostnadsersättning avses ersättning från företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. Ersättningen beräknas med 
utgångspunkt från nyavsättning och pensionsskuldens storlek. För 2017 har ersättning debiterats för respektive kund-
företag med 0,5800 procent (0,5916) av nyavsättning och 0,0392 procent (0,0400) av pensionsskulden.
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NOT 11 Övriga kostnader, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Kostnader administration ITP 2 87,6 85,3 87,6 85,2

Kostnader konsulttjänster 0,5 24,0 – 24,3

Kostnader stiftelseadministration 22,3 22,9 – –

Kostnader pensionsadministration 4,0 4,7 – –

Övrigt 33,2 6,3 33,3 6,3

TOTAL -147,6 -143,2 -120,9 -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 (54,8).

NOT 12 Avsättning för uppskjuten skatt, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på orealiserade värden 459,8 496,4 459,8 496,4

Uppskjuten skatt på övriga avsättningar 1,2 1,3 1,2 1,3

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 4 863,2 4 794,0 – –

Uppskjuten skatt på immateriella tillgångar – 0,1 – –

5 321,8 5 289,2 458,6 495,1

Orealiserade värden i Balansräkningen

Aktier och andelar 2 028,0 2 220,8 2 028,0 2 220,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12,9 6,6 12,9 6,6

Valuta 48,9 28,9 48,9 28,9

2 089,8 2 256,3 2 089,8 2 256,3

Varav till:

Avsättning för uppskjuten skatt 22,0 % (22,0) 459,8 496,4 459,8 496,4

TOTAL 459,8 496,4 459,8 496,4

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

Förändring av uppskjuten skatt avseende orealiserade 
värden 36,6 16,9 36,6 16,9

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

Förändring av uppskjuten skatt avseende obeskattade 
reserver 69,2 – – –

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

Utgående balans 5 321,8 5 289,2 458,6 495,1

NOT 13 Avstämning effektiv skatt, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Resultat före skatt 1 690,8 1 531,1 1 361,6 1 522,0

Skatt enligt gällande skattesats -372,0 -336,8 -299,6 -334,8

Skatt på ej avdragsgilla kostnader/intäkter 23,4 4,8 23,2 4,4

Utländsk kupongskatt 4,6 4,0 4,6 4,0

Skatt på årets resultat -400,0 -345,6 -327,4 -343,2
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NOT 14 Goodwill, Mkr Koncernen 2017 2016

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

2017 2016 2017 2016

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

Årets anskaffning 9,2 9,8 9,3 9,7

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 193,1 183,9 155,9 146,6

Ingående ackumulerade avskrivningar 122,5 113,3 87,3 80,3

Årets avskrivningar 11,8 9,2 10,1 7,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -134,3 -122,5 -97,4 -87,3

Utgående planenligt restvärde 58,8 61,4 58,5 59,3

Avser investeringar i IT-stöd för PRI Pensionsgarantis verksamhet, vilka tagits i drift (skuldvärderingssystem, 
försäkringssystem, system för pensionsförmedling och förmånsadministration, system för skuldvärdering enligt 
 i nternationell standard samt system för att stödja Solvens II rapporteringen vilket har tagits i drift under året). 

Det ingår även utveckling av systemstöd för stiftelseadministration vilket ännu inte är taget 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 2017 2016

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 66,9 66,9

Inköp – –

Utgående balans 31 december 66,9 66,9

TOTAL 66,9 66,9

2017 2016

Antal andelar/ 
Andel i % Redovisat värde Redovisat värde

PRI Stiftelsetjänst AB  
5560645151, Göteborg

10 000/ 
100 % 29,5 29,5

PRI Pensionstjänst AB 
5566958194, 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. 
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NOT 17 Aktier och andelar, Mkr 2017 2016

Koncernen och moderbolaget Anskaff-
ningsvärde

Bokfört 
värde

Anskaff-
ningsvärde

Bokfört 
värde

Svenska aktier 3 706,5 4 241,5 3 505,6 4 658,7

Utländska aktier 267,1 454,6 490,1 744,8

Svenska andelar 3 044,5 3 437,2 3 039,3 3 231,9

Utländska andelar 3 710,9 4 639,3 2 337,9 2 973,3

TOTAL 10 729,0 12 772,6 9 372,9 11 608,7

Varav noterade värdepapper 6 763,6 8 195,2 6 058,1 7 875,0

NOT 18 Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper, Mkr

2017 2016 

Koncernen och moderbolaget anskaff-
ningsvärde

Bokfört 
värde

anskaff-
ningsvärde

Bokfört 
värde

Svenska staten 3 697,4 3 685,5 – –

Svenska bostadsinstitut 7 703,5 7 698,2 12 223,7 12 202,8

Företagsobligationer 569,9 569,4 – –

Företagscertifikat 550,0 550,0 – –

Räntefonder * 2 055,1 2 085,7 1 512,0 1 539,6

TOTAL 14 575,9 14 588,8 13 735,7 13 742,4

Varav noterade värdepapper 13 619,9 13 636,3 13 222,8 13 228,8

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde 
överstiger nominellt värde exkl räntefonder 662,1 1 062,8

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: 

2017 2016

Skulder till kundföretag 3 537,9 3 249,7

Fordringar på kundföretag 1,0 9,2

Övriga fordringar (del av) 1,4 27,3

Övriga tillgångar 3 535,5 3 213,2

TOTAL – –

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Upplupet 
anskaffnings-

värde

 
Bokfört 

värde

 
Bokfört 

värde
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NOT 20 Materiella tillgångar, Mkr
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

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

Årets anskaffningar 2,2 1,0 2,2 0,7

Årets avyttringar 2,7 – 2,7 –

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 13,2 13,7 11,5 12,0

Ingående ackumulerade avskrivningar 10,0 8,4 8,5 7,2

Årets avskrivningar enligt plan 1,5 1,6 1,5 1,3

Återföring vid avyttringar 2,1 – 2,1 –

Utgående ackumulerade avskrivningar -9,4 -10,0 -7,9 -8,5

Utgående planenligt restvärde 3,8 3,7 3,6 3,5

NOT 21 Eget kapital, Mkr 
Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Eget kapital 22 177,6 20 886,8 4 903,5 3 869,3

TOTAL 22 177,6 20 886,8 4 903,5 3 869,3

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 2017 2016

Till stämmans förfogande står

 balanserat resultat 3 868,7 2 689,9

 årets resultat 1 034,2 1 178,8

Total 4 902,9 3 868,7

Styrelsen föreslår att vinstmedel om 4 902,9 miljoner kronor balanseras i ny räkning.

För koncernen – se Rapport över förändring av eget kapital, sidan 30.  
För moderbolaget – se Rapport över förändring av eget kapital, sidan 37.

NOT 22 Obeskattade reserver, Mkr Moderbolaget 2017 2016

Ackumulerade överavskrivningar

 Ingående balans 1 januari 0,2 0,4

 Årets avskrivningar utöver plan 0,3 0,2

Utgående balans 31 december 0,5 0,2

Periodiseringsfond

 Ingående balans 1 januari – –

 Årets upplösning/avsättning – –

Utgående balans 31 december – –

Säkerhetsreserv

 Ingående balans 1 januari 21 269,9 21 269,9

 Årets avsättning/upplösning 314,1 –

Utgående balans 31 december 21 584,0 21 269,9

TOTAL 21,584,5 21 270,1



60

NOT 23 Avsättning för ej intjänad premie, Mkr Koncernen och moderbolaget 2017 2016

Brutto 450,3 454,1

Återförsäkrares andel 39,1 33,4

Netto 411,2 420,7

NOT 24 Avsättning för oreglerade skador, Mkr Koncernen och moderbolaget 2017 2016

Brutto/netto Brutto/netto

Ingående balans rapporterade skador 29,9 29,9

Kostnad för skador som inträffat under innevarande år 0,1 –

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år 29,7 –

Utgående balans rapporterade skador 0,3 29,9

NOT 25 Återbäring, Mkr Koncernen och moderbolaget 2017 2016

Ingående balans – –

Under perioden reglerad återbäring – –

Årets avsättning för ej förfallen återbäring – –

Utgående balans – –

NOT 26 Utjämningsavsättning, Mkr Moderbolaget 2017 2016

Ingående balans 520,9 520,9

Årets avsättning – –

Utgående balans 520,9 520,9

NOT 27 Avsättningar för pensioner och liknande 
 förpliktelser, Mkr 

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

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

Avgiftsbestämda pensioner 30,7 24,6 28,1 22,5

TOTAL 33,1 27,6 30,5 25,6

Förändring i nettoskuld

Nettoskuld vid årets början avseende pensions
åtaganden 27,6 21,9 25,6 21,5

Beräkning enligt IAS 19 0,0 0,7 – –

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

Pensionsutbetalningar 3,3 3,3 3,2 3,3

Nettoskuld vid årets slut 33,1 27,6 30,5 25,6

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 2017
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 12 772,6 – – – 12 772,6

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper inklusive upplupna 
ränteintäkter

14 705,8 – – – 14 705,8

Derivat, valuta – 48,8 – – 48,8

Övriga finansiella placeringstillgångar – – – – –

Likvida medel – – 536,2 – 536,2

Övriga fordringar – – 54,5 – 54,5

Upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader – – 19,6 – 19,6

Övriga tillgångar 3 094,5 – 441,0 – 3 535,5

Summa Finansiella tillgångar 30 572,9 48,8 1 051,3 – 31 673,0

Icke-finansiella tillgångar – – 652,7 – 652,7

Summa tillgångar 30 572,9 48,8 1 704,0 – 32 325,7

Finansiella skulder 2017 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 3 577,1 – – 3 577,1

Övriga skulder – – 291,7 291,7

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

Summa Finansiella skulder 3 577,1 – 302,4 3 879,5

Icke-finansiella skulder – – 6 268,6 6 268,6

Summa skulder 3 577,1 – 6 570,9 10 148,0

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 2017
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 12 772,6 – – – 12 772,6

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper inklusive upplupna 
ränteintäkter

14 705,8 – – – 14 705,8

Derivat, valuta – 48,8 – – 48,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 66,9 – – – 66,9

Kassa och bank – – 429,9 – 429,9

Övriga fordringar – – 14,0 – 14,0

Upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader – – 5,9 – 5,9

Övriga tillgångar 3 094,5 – 441,0 – 3 535,5

Summa Finansiella tillgångar 30 639,8 48,8 890,8 – 31 579,4

Icke-finansiella tillgångar – – – 629,0 629,0

Summa tillgångar 30 639,8 48,8 890,8 629,0 32 208,4

Finansiella skulder 2017 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 3 577,1 – – 3 577,1

Övriga skulder – – 227,8 227,8

Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter – – 9,1 9,1

Summa Finansiella skulder 3 577,1 – 236,9 3 814,0

Icke-finansiella skulder – – 1 906,4 1 906,4

Summa skulder 3 577,1 – 2 143,3 5 720,4

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 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 inklusive upplupna 
ränteintäkter

13 925,7 – – – 13 925,7

Derivat, valuta – 28,9 – – 28,9

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

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 inklusive upplupna 
ränteintäkter

13 925,7 – – – 13 925,7

Derivat, valuta – 28,9 – – 28,9

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

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

Kategori/Nivå 2017 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 8 195,2 2 888,7 1 688,7 12 772,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 503,1 1 381,0 704,7 14 588,8

Derivat, valuta – 48,8 – 48,8

Övriga finansiella placeringstillgångar – – – –

Upplupna ränteintäkter 117,0 – – 117,0

Summa Finansiella tillgångar 20 815,3 4 318,5 2 393,4 27 527,2

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 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 – – – –

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 
hedge fonder 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 samt i de 
fall nya värden erhållits för utgången av 2017.

I den mån PRI Pensionsgaranti har erhållit kvartalsrapporter från fonderna och det är möjligt att göra en ny värdering, 
beaktas detta vid årsbokslutet.

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

Innehaven har en god geografisk spridning och även en god diversifiering inom de olika fastighetssegmenten. Hyres-
bostadsfonder 33,4 procent, hotellfastighetsfonder 15,5 procent, samhällsfastighetsfonder 10,0 procent, blandfonder 
40,3 procent samt fonder under avveckling 0,8 procent.

I stort sett alla fastigheter förvärvade under 2017 är i fonderna värderade till transaktionsvärde vid förvärv.
PRI Pensionsgaranti bedömer att det inte är aktuellt med nedskrivningar av ingående fastighetsvärden. Bedömningen 

baseras på utvecklingen under 2017 och början av 2018. 

Resultateffekten för fastighetsfonderna uppgick till 238,1 miljoner kronor (131,9).

PRI Pensionsgaranti har investeringsåtaganden i åtta räntefonder. Avkastningen i räntefonder är hänförlig till löpande 
ränteintäkter i fonderna samt värdeförändringar.

Resultateffekten för räntefonderna uppgick till 21,9 miljoner kronor (30,5).

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 Totalt

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 20161231 52,5 52,5

Öppningsbalans 2017-01-01 1 526,5 1 526,5

Totalt redovisade vinster och förluster:

 redovisat i årets resultat 190,6 190,6

 redovisat direkt i eget kapital – –

Anskaffningsvärde förvärv 909,3 909,3

Försäljningslikvid försäljning 233,0 233,0

Förflyttning ut från nivå 3 – –

Förflyttning in till nivå 3 – –

Utgående balans 2017-12-31 2 393,4 2 393,4

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 20171231 181,7 181,7
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NOT 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Koncernen

Tillgångar 2017 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 11,1 67,1 78,2

Placeringstillgångar 25 214,8 2 195,4 27 410,2

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 39,1 – 39,1

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 450,3 – 450,3

 Fordringar på kundföretag 1,0 – 1,0

 Övriga fordringar 134,8 – 134,8

586,1 – 586,1

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,2 2,6 3,8

 Likvida medel 536,2 – 536,2

 Övriga tillgångar 3 535,5 – 3 535,5

4 072,9 2,6 4 075,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 136,6 – 136,6

Summa Tillgångar 30 060,6 2 265,1 32 325,7

Avsättningar och skulder 2017 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 450,3 – 450,3

 Avsättning för oreglerade skador 0,3 – 0,3

450,6 – 450,6

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 1,3 31,8 33,1

 Avsättning för uppskjuten skatt – 5 321,8 5 321,8

 Övriga avsättningar 1,8 5,8 7,6

3,1 5 359,4 5 362,5

Skulder

 Skulder avseende återförsäkring 39,1 – 39,1

 Skulder till kundföretag 3 577,1 – 3 577,1

 Övriga skulder 700,9 – 700,9

4 317,1 – 4 317,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,9 – 17,9

Summa Avsättningar och skulder 4 788,7 5 359,4 10 148,1
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>>NOT 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Moderbolaget

Tillgångar 2017 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 10,8 47,7 58,5

Placeringstillgångar 25 214,8 2 262,3 27 477,1

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 39,1 – 39,1

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 450,3 – 450,3

 Fordringar hos koncernföretag 9,7 – 9,7

 Fordringar på kundföretag 1,0 – 1,0

 Övriga fordringar 80,8 – 80,8

541,8 – 541,8

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,1 2,5 3,6

 Kassa och bank 429,9 – 429,9

 Övriga tillgångar 3 535,5 – 3 535,5

3 966,5 2,5 3 969,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 122,9 – 122,9

Summa Tillgångar 29 895,9 2 312,5 32 208,4

Avsättningar och skulder 2017 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 450,3 – 450,3

 Avsättning för oreglerade skador 0,3 – 0,3

 Utjämningsavsättning 520,9 – 520,9

971,5 – 971,5

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 1,3 29,2 30,5

 Avsättning för uppskjuten skatt – 458,6 458,6

 Övriga avsättningar 1,5 5,6 7,1

2,8 493,4 496,2

Skulder

 Skulder avseende återförsäkring 39,1 – 39,1

 Skulder till kundföretag 3 577,1 – 3 577,1

 Övriga skulder 619,8 – 619,8

4 236,0 – 4 236,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16,7 – 16,7

Summa Avsättningar och skulder 5 227,0 493,4 5 720,4
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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 31 Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Koncernen

2017 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 47 40 87

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 3,5 12 15,5

 Vd och ledande befattningshavare* 3 4 7

Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Moderbolaget

2017 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 35 36 71

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 2 9 11

 Vd och ledande befattningshavare* 2 3 5

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

Ersättningar och övriga förmåner under året (Tkr) Koncernen

2017 Lön/Ar-
vode

Rörlig 
 ersättning

Sociala 
kostnader

Varav  
pensions- 
kostnader

Pensions- 
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens 
 ordförande* 385 – 63 – – 448

Övriga  ledamöter* 2 065 – 649 – – 2 714

Vd** 4 419 – 3 797 1 939 – 8 216

Ledande 
 befattningshavare 5 447 – 6 867 4 149 775 12 314

Övriga  anställda 61 355 – 41 617 17 112 2 245 102 972

73 671 – 52 993 23 200 3 020 126 664

Ersättningar och övriga förmåner under året (Tkr) Moderbolaget

2017 Lön/ 
Arvode

Sociala 
kostnader

Varav  
pensions- 
kostnader

Pensions- 
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens  ordförande* 385 63 – – 448

Övriga  ledamöter* 2 065 649 – – 2 714

Vd 3 329 2 988 1 563 – 6 317

Ledande  befattningshavare 5 447 6 867 4 149 775 12 314

Övriga  anställda 53 450 36 925 15 600 2 245 90 375

64 676 47 492 21 312 3 020 112 168

* Tore Bertilsson 385 Tkr, Karin Eliasson 96,2 Tkr, Kristina Ensgård 192,5 Tkr, Per Hedelin 265 Tkr,  
Vidar Mohammar 245 Tkr, Mats Andersson 245 Tkr, Lena Eliasson 96,2 Tkr. Thomas Eriksson, Martin Wästfelt,  
Hans Ola Meyer, Hans Norin och Hans Gidhagen vardera 185 Tkr.

Arvode för Tore Bertilsson, Karin Eliasson, Kristina Ensgård, Lena Eliasson, 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.



72

>>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/Ar-
vode

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.
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>>NOT 31 PRINCIPER
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Arvode utgår till ledamöter i risk- 
och revisionsutskottet samt ersättningsutskottet i enlighet med bolagsstämmans beslut. Ersättning till vd för 2017 har 
beslutats av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Vd Jan Ahlström uppbar under 2017 en fast lön inklusive förmåner om 3 329 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 inkomstbas-
belopp. 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.pri.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

2017 2016 2017 2016

Ingående avsättning 13 444 8 896 11 419 7 748

Årets avsättning/uppräkning 3 667 4 779 3 019 3 902

Justering – 6 – 6

Utbetalt under året 946 237 849 237

Övrigt – – – –

Utgående avsättning 16 165 13 444 13 589 11 419

NOT 32 Panter och därmed jämförliga säkerheter  
och ansvarsförbindelser, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ställda säkerheter

Ställda panter, Kontanta medel för terminskontrakt – 121,7 – 121,7

Skuldtäckningstillgångar – – – –

För försäkringstagarnas förmånsrätt registerförda 
tillgångar, obligationer 12 503,1 12 202,8 12 503,1 12 202,8

Varav erforderlig pantsättning 450,6 484,0 971,5 1 004,9

Ansvarsförbindelser

Klientmedel 242,9 226,2 – –

Åtaganden

Åtagande att investera i fastighetsfond 1 513,0 1 372,7 1 513,0 1 372,7
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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

2017 2016 2017 2016

Försäljning till närstående

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 1,3 1,2

 PRI Pensionstjänst AB – – 29,3 6,0

Köp av närstående

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 0,2 0,3

 PRI Pensionstjänst AB – – 0,2 –

Fordringar på närstående 

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 0,5 0,2

 PRI Pensionstjänst AB – – 9,1 1,7

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

enligt självkostnadsprincip i enlighet med uppdragsavtal. 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. 

NOT 34 Pension IAS 19, Mkr Koncernen 2017 2016

Förändring av nuvärdet av förpliktelsen per den 1 januari

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 januari 3,0 4,5

 Förmåner intjänat under perioden – –

 Utbetalda ersättningar 0,9 1,9

 Räntekostnad 0,1 0,1

 Aktuariella vinster och förluster 0,2 0,3

Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 31 december 2,4 3,0

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 (+) 0,2 0,3

Netto redovisat i övrigt totalresultat 0,2 0,3

Aktuariella vinster/förluster redovisade i övrigt totalresultat

 Ackumulerat per den 1 januari 0,3 –

 Redovisat under perioden 0,2 0,3

Ackumulerat per den 31 december 0,5 0,3

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser

Diskonteringsränta 0,5 % 1,6 %

Framtida ökning av pensioner 1,9 % 1,5 %



75

>>NOT 34 Bestånd 

2017 Kvinnor Män Totalt

Fribrevshavare 1 – 1

Pensionärer 2 2 4

TOTALT 3 2 5

Bestånd 

2016 Kvinnor Män Totalt

Fribrevshavare 1 – 1

Pensionärer 2 2 4

TOTALT 3 2 5

Känslighetsanalys, Kr 

Diskonteringsränta +/- 0,5 % 0,00 % 0,50 % 1,0 %

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 2 374 886 2 350 731 2 327 522

Inflation +/- 0,5 % 1,40 % 1,90 % 2,40 %

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 2 327 522 2 350 731 2 374 886

Livslängd +/- 1 år -1 år FI +1 år

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 2 239 903 2 350 731 2 472 980
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Stockholm den 21 mars 2018

  Tore Bertilsson
  Ordförande

Mats Andersson Lena 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 21 mars 2018

Magnus Ripa
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, organisationsnummer 502014-6279

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

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

Beskrivning av området
Bolagets avsättning för oreglerade skador uppgår till 0,3 
miljoner kronor per 31 december 2017, vilket motsvarar 
0,003 procent av bolagets totala skulder. 

PRI Pensionsgarantis kreditförsäkring löser in 
försäkringstagarnas pensionsskuld vid en försäkrad hän
delse hos försäkringstagarna.

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

Det kreditförsäkrade försäkringsansvaret (kostnaden 
för inlösen av pensionsutfästelser i ett livförsäkrings
företag) uppgick per den sista december 2017 till cirka 
291 000 miljoner kronor för PRI Pensionsgaranti.

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

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

Vi har stickprovsvis granskat att beslutade krediter har 
hanterats i enlighet med riktlinjerna. 

Rapport om årsredovisningen och 
 koncernredovisningen
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och kon
cernredovisningen för PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt för 
år 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 16–76 i detta dokument. 

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 
2017 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 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Interna
tional Financial Reporting Standards (IFRS), så som de 
antagits av EU, och lagen om årsredovisning i försäkrings
företag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo
visningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
samt rapport över totalresultat och balansräkningen för 
koncernen.

Mina uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet 
i den kompletterande rapport som har överlämnats till 
moderbolagets revisionsutskott i enlighet med revisors
förordningens (537/2014) artikel 11. 

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 moderbo
laget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. Detta innefattar att, baserat på min bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revi
sorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahål
lits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess 
moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
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Vi har följt upp bolagets hantering av försäkringsersätt
ningar för de försäkringsfall som inträffat under året samt 
förändringar som skett i tidigare års avsättningar för 
oreglerade skador.

Sammantaget har vi skapat oss en bild av hur PRI 
Pensionsgaranti hanterar riskerna i kreditbedömnings
processen samt följt upp fullständigheten i de under
liggande fakta och omständigheter som presenteras 
i upplysningarna i årsredovisningen och bedömt om 
 informationen är tillräckligt omfattande för att förstå före
tagsledningens bedömningar.

Värdering av finansiella instrument klassificerade 
som nivå 2 och 3
Se redovisningsprinciper i not 1 och andra relaterade 
upplysningar om finansiella instrument i not 2 för detal
jerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Bolaget har finansiella tillgångar som värderas till verkligt 
värde och som klassificeras i nivå 2 och 3 enligt IFRS 
värderingshierarki. Bolaget har finansiella tillgångar i nivå 
2 om 4 318,5 miljoner kronor, finansiella tillgångar i nivå 3 
om 2 393,4 miljoner kronor. Sammanlagt motsvarar detta 
24,4 procent av bolagets totala placeringstillgångar. 

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

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

Bolagets tillgångar enligt ovan, utgörs av aktier och an

delar samt obligationer, fastigheter och andra värde papper.

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

ledningens uppföljning av händelser avseende fondinne
hav samt bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov.

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

Vi har bedömt metoderna och antaganden i värderings
underlagen mot branschpraxis och värderingsriktlinjer 
samt jämfört använda antaganden med lämpliga referens
värden och priskällor, undersökt betydande avvikelser 
och stickprovsvis utfört egna oberoende bedömningar av 
aktuellt värde.

Vi har också kontrollerat fullständigheten i de under
liggande fakta och omständigheter som presenteras i 
upplysningarna i årsredovisningen och bedömt om infor
mationen är tillräckligt omfattande för att förstå företags
ledningens bedömningar.

Annan information än årsredovisningen och 
 koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter
finns på sidorna 3–15 samt 82–94. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och kon
cernredovisningen omfattar inte denna information och 
jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt in
hämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts av
seende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 
det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
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upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag 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 koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo
visningen 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 huru
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisnin
gen, 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 

 väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, efter
som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa
tion 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 verk
ställande 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 
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.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakt
tagelser under revisionen, däribland de eventuella bety
dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Jag måste också förse styrelsen med ett uttalande 
om att jag har följt relevanta yrkesetiska krav avseende 
oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhål
landen som rimligen kan påverka mitt oberoende, samt i 
tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
 författningar
Uttalanden
Utöver 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 2017 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 
moder bolaget 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.

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 innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon
cernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsför
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 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 disposi
tioner 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 försäkringsrörelse
lagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller  försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till disposi
tioner av  bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
försäkringsrörelselagen.
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vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 
med försäkringsrörelselagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Magnus Ripa
Auktoriserad revisor

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen och förslaget till  dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt
gärder som utförs baseras på min professionella bedömn
ing med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksam
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

Magnus Ripa, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till 
PRI Pensionsgaranti, ömsesidigts revisor av bolags
stämman den 3 maj 2017. 

KPMG AB eller revisorer  verksamma vid KPMG AB 
valdes första gången som  bolagets revisor under 
perioden 17 juni 1994–16 juni 2003.





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 
IIdirektivet 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 2017

Delägare
Delägare i bolaget är arbetsgivare som meddelats direkt 
försäkring. Bolaget har cirka 1 220 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 3 maj 2017 i 
 Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, närvarade 
sexton 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 2017 omvalde Eddie Dahlberg och 
Charlotte Z. Lindstedt och Rolf Ödmark till ledamöter i 
valberedningen. 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. 
Valberedningen har under 2017 tagit del av styrelsens 
själv utvärdering avseende styrelsens samlade kompetens 
med anledning av Solvens IIregelverket 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 Pensionsregistrerings 
institutet (PRI),  ideell förening, tre 
ledamöter.

Styrelsens ordförande ska 
väljas av bolagsstämman inom 
kretsen av de stämmovalda 
 ledamöterna. Om  ordföranden 
lämnar sitt uppdrag under 
mandattiden ska styrelsen inom 
sig, men bland de stämmovalda 
leda möterna, välja ordförande för 
tiden intill dess nästa ordinarie 
bolagsstämma hållits. 

Styrelsen väljs för ett år i 
taget. På bolagsstämman 2017 
omvaldes fem ledamöter och en 
ledamot nyvaldes. Unionen och 
Ledarna utsåg vardera en leda
mot och PRI ideell förening utsåg 
tre ledamöter, vilka samtliga 
omvaldes.

För uppgift om styrelsens sammansättning – namn, ålder, 
huvudsaklig utbildning, arbetserfarenhet, andra uppdrag 
och oberoendestatus enligt koden – hänvisas till års
redovisningen för 2017. Av styrelsens ledamöter var det 
fram till bolagsstämman 2017 nio män och två kvinnor. 
Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen.

Vid sidan av arbetet i styrelsen bedrivs styrelsearbete 
i två utskott: risk och revisionsutskottet och ersättning
sutskottet. Uppdrag och övriga bestämmelser för dessa 
utskott finns reglerade i styrdokument. Utskotten pro
tokollför sina möten och protokollen delges styrelsen.

Vid sitt konstituerande sammanträde utser styrelsen 
ledamöter i risk och revisionsutskottet samt ersättning
sutskottet. 

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för 
 styrelsearbetet samt en instruktion för vd. Vidare utvärderar 
styrelsen årligen vd:s arbete samt det egna arbetet inom 
styrelsen genom en systematisk och strukturerad process. 

Under 2017 sammanträdde styrelsen åtta 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: 

Namn Invald Närvaro/antal 
 styrelsemöten Utskott

Tore Bertilsson, 
ordförande 2009 8/8 Ersättnings utskottet, 

 ordförande

Mats Andersson 2015 8/8 Risk och revisionsutskottet

Karin Eliasson* 2003 3/8 Ersättnings utskottet

Lena Eliasson** 2017 4/8 Ersättnings utskottet

Kristina Ensgård 2009 8/8 Ersättningsutskottet

Thomas Eriksson 2009 7/8

Hans Gidhagen 2007 8/8

Per Hedelin 2004 8/8 Risk och revisionsutskottet, 
ordförande

Hans Ola Meyer 2015 6/8

Vidar Mohammar 2011 7/8 Risk och revisionsutskottet

Hans Norin 2015 8/8

Martin Wästfelt 2014 8/8

* t.o.m. bolagsstämma
** fr.o.m. bolagsstämma
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Styrelsens arbete under 2017 har följt det årsprogram 
som styrelsen fastställt. På ordinarie styrelsemöten 
behandlas bland annat rapport från bolagets vd, 
 kapitalförvaltning,  resultatutveckling,  solvensstatus, 
kreditför säkringsärenden, försäkringsfall samt 
 rapportering från styrelsens utskott och centrala 
funktioner. Styrelsen behandlar även löpande frågor 
med avseende på regel efterlevnad, riskhantering och 
riskkontroll samt fast ställer för verksamheten väsent
liga styrdokument. Årligen fastställs mål för verksam
heten, budget och uttagsprocent för driftskostnader. 
Vidare fastställs årligen kreditförsäkringspremier samt 
eventuell återbäring. Placeringsstrategi för kapital
förvaltningen behandlas av styrelsen minst två gånger 
per år. Styrelsen har under 2017 även bland annat 
behandlat frågor rörande stora engagemang inom 
 kreditförsäkringen och bolagets erbjudande inom 
 arvoderad affär. 

Risk och revisionsutskottet har under 2017 bestått 
av styrelseledamöterna Per Hedelin (ordförande), Mats 
 Andersson och Vidar Mohammar. Risk och revision
sutskottet 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 2017 haft 
tre av fyra planerade sammanträden (ett sammanträde 
inställt). 

Ersättningsutskottet har fram till och med bolags
stämman bestått av styrelseordförande Tore Bertilsson 
(ordförande) och styrelseledamöterna Karin Eliasson 
och Kristina Ensgård. Från och med bolagsstämman 
har  ersättningsutskottet bestått av Tore Bertilsson 
(ordförande) och styrelseledamöterna Lena  Eliasson 
och Kristina Ensgård. Ersättningsutskottet  bereder 
frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och 
andra anställningsvillkor för vd, bolagsledningen och 

 kontrollfunktionerna risk och compliance. Vidare ska 
utskottet följa och utvärdera tillämpningen av gällande 
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet har under 2017 haft två 
 sammanträden.

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 
bolagsstämma, för tiden intill nästa ordinarie bolags
stämma, en revisor och en personlig suppleant för denne. 
Vid bolagsstämman 2017 nyvaldes, i enlighet med val
beredningens förslag, Magnus Ripa 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 
 information är tillförlitlig och tillgänglig, samt att bolaget 
har lämpliga rapporteringsrutiner.

Systemet för internkontroll förutsätter en god kontroll
miljö och omfattar delarna riskbedömning, kontrollaktivi
teter, 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 
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vd har bolaget en compliancefunktion som arbetar aktivt 
med att kontrollera att lagar, förordningar, interna regler 
samt att god sed avseende den tillståndspliktiga verk
samheten efterlevs inom bolaget. En bristande regelefter
levnad kan leda till ökade operativa risker, risker för juri
diska sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster 
eller ryktesförluster. 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 dokumenterar 
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. Riskhanterings

systemet ska  beakta beroenden mellan risker och risker 
som  dotterbolag har, som kan få verkan på moder
bolaget PRI Pensionsgarantis verksamhet, rykte och/
eller ekonomi. Till stöd för verksamheten har bolaget en 
riskhanterings funktion som aktivt arbetar med de risker 
som  förekommer i bolagets verksamhet. Funktionens 
uppgift är att ge styrelse och ledning en allsidig bild av 
bolagets risker 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 identifierade 

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 2017 har risk och revisions
utskottet, förutom sitt fastställda ordinarie årsprogram, 
bland annat behandlat en av kreditförsäkringsavdelningen 
framtagen portföljrapport som närmare belyser kredit
portföljen och dess utveckling. 

Rapportering och uppföljning
Styrelsen informeras regelbundet om bolagets finansiella 
ställning och resultat. Vid varje styrelsemöte framläggs en 
resultat och avkastningsrapport och halvårsvis presen
teras 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 revision
sutskottet och årligen direkt till styrelsen. Revisorerna 
rapporterar löpande till risk och revisionsutskottet 
och till styrelsen i samband med årsbokslut. Bolagets 
 externt upphandlade internrevision har arbetat  enligt 
den  granskningsplan som styrelsen fastställt för 2017. 
Granskning har bland annat skett av cyber och IT 
säkerhet, data hantering kopplat till Solvens II, samt 
aktuarie och compliancefunktionen. Samtliga gransk
ningar har av rapporterats till risk och revisionsutskottet 
och styrelsen. 
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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, 
Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 
AB
Oberoende

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

Andra styrelseuppdrag 
Vice ordförande: Global Challanges 
Foundation
Ledamot: CARAM AB, Nordic Cross 
Asset Management, Albatris AB, Stabelo 
AB, Nationalmusie vänner, Aktiemarknads-
nämnden 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, Salinity
Ledamot: Ingka Holding (IKEA), Ovako, 
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

Lena Eliasson
Stockholm (f 1967, utsedd 2017)
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör
Befattning: Personaldirektör

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: Acando AB
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, Bliwa Livförsäkring, 
 Intermezzon AB
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 Egenföre-
tagare 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
Magnus Ripa
Aukt revisor KPMG (f 1969, utsedd 2017)

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

Valberedning
Eddie Dahlberg
Göteborg, fd vd Volvos Pensionsstiftelser

Charlotte Z. Lindstedt
Solna, finansdirektör NCC AB

Rolf Ödmark
Stockholm, MRO International AB 
 

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)

Susanne Lindgren
Juridik (f 1967)

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 2020 års ordinarie bolagsstämma

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
Fredrik Pettersson, Telia Company
Christina MunkHemberg, Volvo Car Corporation

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
Anna Sjöberg, Ericsson AB
Maria Bygdeson, Telia Company
Magnus Jarlén, AB Volvo

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
Mattias Rundgren, 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

BrittMarie Rosén, EFS
Anton Rantaeskola, Skanska Financial Services 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 skade för säkrings
företag som administrerar och kreditförsäkrar pension i egen 
regi. Vårt försäkringsansvar uppgår till 291 miljarder kronor.




