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BOLAGSSTÄMMA hålls fredagen den 10 maj 2019 klockan 12.00 i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i 
Stockholm. Fullmäktige vid stämman får separat kallelse. I anslutning till stämman redogör verkställande direktören för 
aktuella frågor.

VÅRA NYCKELTAL
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
501,4 miljoner kronor. Försäkringsansvaret var  
299 614 miljoner kronor. Kapital avkastningen uppgick till 
0,9 procent. De senaste fem åren har den genomsnittliga 
totalavkastningen varit 4,4 procent.

INGA SKADEKOSTNADER
Försäkringsrörelsen hade inga försäkringsfall. Samtidigt 
uppgick återvinningar från tidigare års skador till cirka 11 
miljoner kronor. 

STARKARE KONSOLIDERING
Konsolideringskapitalet uppgick till 27 919,5 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 420 miljoner kronor jämfört 
med föregående år. 

PREMIER 2018
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

2018 i sammandrag

GOD TILLVÄXT
Utvecklingen i de konkurrensutsatta verksamheterna 
var fortsatt positiv och gjorde att affärsvolymerna inom 
samtliga verksamhetsområden ökade. PRI tog bland annat 
hem ett antal större uppdrag inom stiftelse- respektive 
pensionsadministration.

KUNDUNDERSÖKNING
Under året gjordes en ny kundundersökning som även 
denna gång gav ett mycket gott resultat. Kundernas 
helhetsbetyg låg på 5,3 på en sexgradig skala. Till de om-
råden som fick särskilt fina omdömen hörde PRI:s service, 
bemötande, kompetens och tillgänglighet. 

Året i siffror, i koncernen 2018 2017

Antal försäkringstagare 1 173 1 219

Försäkringsansvar, Mkr 299 614 291 153

Nettoansvar, Mkr 143 860 140 303

Konsolideringskapital, Mkr 27 919,5  27 499,4

Kapitalavkastning i procent  0,9  5,3

Årets resultat*, Mkr 501,4  1 290,8

* efter bokslutsdispositioner och skatt
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PRI Pensionsgaranti i korthet 

Ger pensionslöfte

Garanterar och 
administrerar

Företag Anställd

PRI
Pensionsgaranti

2,5 miljoner tjänstemän i 35 000 företag  omfattas av ITP, 
som kan finansieras på två olika sätt. 

Av de 2,5 miljoner tjänstemän som omfattas av ITP har 
433 800 i 947 företag sin ITP 2 ålders pension i egen regi 
via PRI Pensionsgaranti.

PRI I KORTHET
Grundades 1961 och har 101 medarbetare.
Ägs av de cirka 1 200 kunderna.
De flesta större svenska företag är kunder. 
Våra dotterbolag heter PRI Stiftelsetjänst AB och 
PRI Pensionstjänst AB.

OM OSS
PRI har funnits sedan 1961 och har 101 medarbetare i 
Stockholm och Göteborg. Vi arbetar främst med kollektiv-
avtalade pensionsplaner, i första hand ITP och BTP, men 
också med företagsegna planer och avgångspensioner i 
egen regi. Förutom kreditförsäkring omfattar tjänsterna 
pensionsadministration, stiftelsetjänster och konsult-
tjänster samt skuldvärdering enligt svensk och inter-
nationell redovisningsstandard.

Pension i egen regi

ITP-PLANEN 
ITP kan finansieras på två sätt, antingen genom att köpa 
pensionsförsäkring eller genom pension i egen regi. 

Alecta är ickevalsalternativ för tryggande i försäkring 
medan PRI tillhandahåller kreditförsäkring och administra-
tion vid tryggande i egen regi. Båda alternativen erbjuds 
via kollektivavtalet och det är upp till företaget att välja 
finansieringsform. 

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.

Företaget kreditförsäkrar sitt pensionsåtagande hos 
PRI Pensionsgaranti och redovisar detta som en skuld 
i  balansräkningen eller avsätter medel i en pensions-
stiftelse. När en anställd 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 2 I EGEN REGI
2018 2017

Skuld (Mkr) 164 000 157 000

Antal företag 947 986

Antal tjänstemän  433 800  436 600

35 000
2,5 miljoner

947 företag
433 800
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Vision
Vi bidrar till att

svenska företag
kan utvecklas

Kärnvärden
• Långsiktighet
• Initiativkraft
• SamverkanKundlöfte

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 och 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 pensions-
åtagande 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 på 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. 
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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 till en 
pensionsstiftelse och därmed möjliggöra en långsiktig 
finansiering av sina pensionsåtaganden. Genom kreditför-
säkringen 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
Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst administration pensions- 
stiftelser till de företag som hanterar sina pensioner i egen 
regi. Dessutom sköter bolaget administration och redovis-
ning för mindre pensionsstiftelser, vinstandelsstiftelser och 
övriga stiftelser.

INFORMATION OCH UTBILDNING
Information och utbildning hjälper kunderna att vidare-
utveckla 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, nyhetsbrev på webb-
platsen.

Pensions-
administration

Aktuariella
tjänster

Kredit-
försäkring

Information
och 

utbildning

Stiftelse-
tjänster

Konsult-
tjänster

Kund-
företaget
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Bra resultat och god tillväxt

2018 blev ett bra år för PRI Pensionsgaranti. Tillväxten var 
god inom samtliga verksamhetsgrenar. Vi hade inga försäk-
ringsfall och dessutom goda återvinningar från tidigare års 
försäkringsfall. Sammantaget gjorde detta att försäkrings-
rörelsen levererade ett bra överskott. Detta är ett tecken 
på att konjunkturen varit bra, men samtidigt ett mycket gott 
betyg till våra medarbetare som arbetar med kreditbedöm-
ning. Deras noggranna arbete i varje steg av kreditanalysen 
säkrar att PRI återigen har låga skadekostnader.

Trots en svag avslutning på året var resultatet i kapi-
talförvaltningen konkurrenskraftigt. Avkastningen på 0,9 
procent når inte upp till det långsiktiga avkastningsmålet 
på tre procent, men står sig väl i en bredare jämförelse. 
Utvecklingen var mycket bra i den svenska aktieportföljen. 
De alternativa placeringarna presterade också bättre än 
jämförelseindex. Givet lågräntemiljön vi alltjämt befinner 
oss i är dessa placeringar betydelsefulla. Inom de alterna-
tiva placeringarna var det främst fastighetsfonder som gav 
en mycket god avkastning.

Kärnaffären ITP 2 i egen regi fortsätter att utvecklas. 
Under året växte kundernas pensionsskulder med cirka tre 
procent. Enligt våra prognoser kommer pensionsåtagand-
ena - och därmed vårt försäkringsansvar - att fortsätta 
öka under ytterligare 15-20 år. Den administrativa han-
teringen av ITP 2 är kostnadseffektiv, men påverkas av 
kostnadsökningar som främst beror på nya investeringar 
och anpassningar till nya regelverk, samt på förbättringar 
gentemot våra kunder. Sett över tiden har hanteringen 
dock blivit väsentligt effektivare, vilket också gynnat kun-
derna. Sedan 2010 handlar det om kostnadsminskningar 
om cirka 30 procent. 

UTMANANDE REGELANPASSNINGAR
En tydlig trend på pensionsmarknaden är regelbördan som 
påverkar oss i ökande utsträckning. Jag har förståelse för 
de regulatoriska kraven, men ser andra konsekvenser av 
de omfattande anpassnings- och implementeringsproces-
serna. I takt med att mer tid läggs på detta ökar kostna-
derna, samtidigt som den kundanpassade utvecklingen får 
stå åt sidan av tids- och prioriteringsskäl. Till detta ska läg-
gas att nya regler inte alltid tar hänsyn till de kollektivavtal 
som har en så grundläggande betydelse på den svenska 
tjänstepensionsmarknaden. Via dessa avtal har PRI och 
andra marknadsaktörer under lång tid levererat en bra 
pension till anställda i svenska företag. Det har vi gjort på 
ett kostnadseffektivt sätt och genom en väl fungerande 

informationsgivning gentemot berörda parter. Jag tror och 
hoppas att det går att fortsätta arbeta på detta sätt, men 
det kräver ett envetet arbete med lobbying för att slå vakt 
om den svenska modellen för tjänstepension.

FIN TILLVÄXT
Vi når en bra tillväxt på alla områden. Den konkurrensut-
satta affären innefattar stiftelsetjänster, aktuariella och 
konsulttjänster samt pensionsadministration utanför ITP 2 
i egen regi. Här finns det några gemensamma nämnare 
som bidrar till att PRI växer. Företag ser i ökande utsträck-
ning inte pensionsadministration som en del av den egna 
kärnaffären. En annan omständighet är att deras interna 
pensionskompetens successivt eroderas, exempelvis när 
nyckelarbetare går i pension. Krav på nya, omfattande 
investeringar i tekniska system gynnar också outsourcing-
en och detsamma gäller den ökade regelbördan, som gör 
att alltfler företag väljer att anlita externa specialister i sin 
pensionshantering.

Volymerna inom stiftelsetjänster ökade genom flera 
nya affärer. I den största av dessa övertog PRI admi-
nistrationen av ett tjugotal vinstandelsstiftelser. Vi har 
också breddat oss och etablerat samarbete kring övriga 
stiftelseformer, vilka ligger utanför traditionella kärnområ-
den som pensions- eller vinstandelsstiftelser. Bakgrunden 
är att PRI behärskar stiftelsehanteringen i grunden och 
därför kan erbjuda anpassade, attraktiva tjänster till andra 
stiftelseformer – exempelvis via webblösningar.

Inom pensionsadministration fick vi under året förtro-
endet att administrera en stor affär, som omfattar cirka 
17 000 förmåner. Det är precis den typ av masshantering 
som passar oss och där både tekniska system och ser-
vicetjänster gör skillnad för kunderna. Under året lanse-
rades en webbtjänst för pensionerade medarbetare i de 
företag där vi står för pensionsadministrationen. Genom 
denna minskar behoven av pappersutskick och på sikt ad-
deras ytterligare funktioner som underlättar hanteringen. 
Även inom pensionsadministration skapar således bra sys-
temstöd och smarta webblösningar – tillsammans med det 
breda pensionskunnandet – tydliga konkurrensfördelar. 

Aktuariella tjänster var ytterligare ett tillväxtområ-
de, där marknadspositionen stärkts. Vi tog hem en stor 
upphandling i slutet av året och växer samtidigt inom olika 
typer av kringtjänster, bland annat kassaflödesanalyser. 
De ökar i betydelse när företagen behöver ha kontroll över 
kostnader och utbetalningar inom både ITP 1 och ITP 2. 
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Vid sidan om kunnandet vet jag att våra specialister på 
detta område även uppskattas för sin tillgänglighet och 
leveranssäkerhet. Många av uppdragen är koncentrera-
de till årsskiftet. Att kunna leverera med precision i tider 
när kunderna av olika skäl är extra pressade är väldigt 
uppskattat.

VÄL RUSTADE
PRI gjorde både kund- och medarbetarundersökningar 
2018, där de fina resultaten var ett styrkebesked som 
gör att vi står väl rustade framåt. Kundernas helhetsbetyg 
blev 5,3 på en sexgradig skala och områden som service, 
bemötande, kompetens och tillgänglighet får överlag fina 
omdömen. I den interna mätningen ökade vårt ledarskaps-
index samtidigt som områdena engagemang och lojalitet 
rankades högt av medarbetarna, vilket känns positivt.
Bra omdömen från kunder och medarbetare är som sagt 

en tillgång i det arbete som väntar 2019 och framåt. Till 
detta ska läggas vår starka kundportfölj, vår finansiella 
stabilitet och den breda, växande efterfrågan på våra 
tjänster. Det talas fortsatt om lågkonjunkturen som kanske 
eller kanske inte gör sig påmind redan 2019. Oavsett hur 
det blir med det känner vi tillförsikt från PRI:s sida samt 
står trygga och väl rustade inför både upp- och nedgångar 
i konjunkturen. 

Jan Ahlström
Vd, PRI Pensionsgaranti
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2. HÅLLBARA INVESTERINGAR
PRI:s tillgångar ska investeras på ett aktsamt sätt 
och på ett sätt som långsiktigt ger högsta möjliga 
avkastning på förvaltat kapital. Detta ställer krav på 
investeringar i företag med hållbara affärsidéer och 
en långsiktighet i sina affärsmodeller. Våra place-
ringar utvärderas kontinuerligt med hänsyn till nor-
mer för miljö, mänskliga rättigheter och affärs etik.

1. SAMHÄLLSNYTTA MED  
PENSION I EGEN REGI

Pension i egen regi skapar samhällsnytta genom att 
svenska företag kan förfoga över långsiktigt kapital 
och kan utvecklas och växa till nytta för samhället. 
PRI skapar kundvärde genom att arbeta långsiktigt 
och kostnadseffektivt samt genom att samverka 
med kunderna, som är bolagets ägare. 

En långsiktigt hållbar verksamhet

Fokus på fem 
hållbarhetsfrågor

Samhällsnytta
med pension
i egen regi

Hållbara
investeringar

Medarbetare
– PRI som

arbetsgivare
Miljöpåverkan

Compliance
– regel-

efterlevnad

PRI:s hållbarhetsarbete är en del av vardagen. Det inriktas på fem områden, som tillsammans 
fångar konsekvenserna av verksamheten på ett heltäckande sätt. Arbetet presenteras utförligt i 
PRI:s hållbarhetsrapport, som du kan läsa på pri.se. 
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3. MEDARBETARE  
– PRI SOM ARBETSGIVARE

PRI ska vara en hållbar organisation med moti-
verade, engagerade medarbetare som har rätt 
kompetens. Vi arbetar aktivt med den långsiktiga 
kompetensförsörjningen, bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt fokuserar på områden som 
jämställdhet, trivsel, friskvård, etik och ledarskaps-
utveckling.

4. MILJÖPÅVERKAN
PRI är ett medelstort tjänsteföretag med en be-
gränsad påverkan på den yttre miljön. Ändå är det 
viktigt att använda så lite miljöpåverkande resurser 
som möjligt, utan att det påverkar verksamheten 
negativt. Våra insatser koncentreras till inköp, lokaler 
och tjänsteresor samt på digitalisering, vilket är det 
område där vi har störst möjlighet att minska vår 
påverkan.

STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET
Hållbarhetsarbetet berör hela PRI:s verksamhet. Det är viktigt  
för oss och våra intressenter att arbetet bedrivs både ansvars-
fullt och effektivt. Vd har det övergripande ansvaret för håll -
bar hetsfrågor och rapporterar till styrelsen om arbetet. Till sin 

5. COMPLIANCE  
– REGELEFTERLEVNAD

Arbetet med compliance säkrar att vi kan möta 
kraven på regelefterlevnad, både gällande externa 
regelverk och bolagsinterna regler. Styrdokument, 
strategier och handlingsplaner är viktiga arbetsverk-
tyg i vardagen. Det skapar trygghet och kontroll för 
både medarbetare och styrelse inom områden som 
är helt avgörande för PRI:s försäkringsverksamhet.

PRI

hjälp har vd en hållbarhetsgrupp med medarbetare från 
olika ansvarsområden, under ledning av hållbarhetsansvarig.

Läs mer i hållbarhetsrapporten som finns på webb-
platsen www.pri.se.





Ekonomisk  redovisning
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Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst erbjuder administration 
och redovisning av pensionsstiftelser. Bolaget hanterar 
även vinstandelsstiftelser och övriga stiftelser.

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
Enligt kollektivavtalet för ITP 2 krävs att företagen tecknar 
kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti för att hantera 
pensionerna i egen regi. Förmånsbestämda pensions-
utfästelser i egen regi enligt ITP 2 utgör cirka 87 procent 
av PRI Pensionsgarantis totala försäkringsansvar. 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 
2018 till 299 614 miljoner kronor (291 153). Av det totala 
försäkringsansvaret var cirka 44 procent (44) tryggat i 
pensionsstiftelse och cirka åtta procent (åtta) av andra 
säkerheter.  

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 pen-
sionsskulden. PRI Pensionsgarantis försäkringsansvar är 
därför större än de pensionsskulder företagen redovisar.

Nettoansvar
Bolagets främsta nyckeltal för att mäta motståndskraft 
mot negativa riskutfall är konsolideringen. Det mäts som 
kvoten mellan konsolideringskapital och nettoansvar. 
Nettoansvar beräknas genom att summera samtliga 
försäkrade nettoexponeringar reducerat med den del 
av exponeringen som täcks av bolagets återförsäkring. 
Nettoansvaret per den 31 december 2018 uppgick till 
143 860 miljoner kronor (140 303).

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH 
 KONCERNSTRUKTUR
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt 
skadeförsäkringsföretag som ägs av försäkringstagarna. I 
koncernen ingår de helägda dotterbolagen PRI Stiftelse-
tjänst AB och PRI Pensionstjänst AB. 

VERKSAMHETEN 
PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar och administrerar de 
pensionsutfästelser kundföretagen hanterar i egen regi. 
Avsikten är att företagen ska kunna behålla sitt pensions-
kapital i verksamheten eller placera det i en pensions-
stiftelse. 

Företag som tillämpar pension i egen regi tar upp sitt 
pensionsåtagande (löfte om tjänstepension till de anställ-
da) som en skuld i balansräkningen eller placerar peng-
arna i en pensionsstiftelse. När en anställd går i pension 
börjar företaget betala av sin pensionsskuld. 

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

ITP 2 i egen regi utgör den dominerande delen av 
bolagets försäkringsansvar, cirka 261 000 miljoner kronor. 
ITP-planen 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 kredit-
försäkring) eller betala premier till Alecta. De som är födda 
1979 eller senare omfattas av den  avgiftsbestämda planen 
ITP 1. Även den kan hanteras i egen regi, där företaget 
skapar sin egen pensionsplan som den anställde kan välja. 

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

Dotterbolaget PRI Pensionstjänst erbjuder admi-
nistration av de utfästelser som inte avser ITP 2, till 
 exempel BTP och företagsegna planer. Dessutom erbjuds 
 aktuariella tjänster såsom beräkning av pensionsskuld 
enligt svensk och internationell redovisningsstandard samt 
konsulttjänster inom pensionsområdet. 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, 
organisationsnummer 502014-6279, avger härmed årsredovisning för 2018. Bolaget står under 
Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm.
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Premier
Grundpremien för kreditförsäkring avseende 2018 upp-
gick till 0,4 procent (0,4) av pensionsskulden vid utgången 
av 2017. För pensionsskuld som tryggas i pensionsstiftel-
se eller omfattas av annan premiereducerande säkerhet 
var premien 0,1 procent (0,1). Årets premieintäkt (för egen 
räkning) uppgick till 464,5 miljoner kronor (447,1). Som ett 
alternativ eller komplettering till ställande av säkerhet kan 
en tilläggspremie på 0,1–1,2 procent av pensionsskulden 
per föregående årsskifte tas ut för en försäkring. Tilläggs-
premien är inte återbäringsgrundande.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
Inga försäkringsfall inträffade under året. Återvinning i 
försäkringsfall som inträffat under tidigare år har gett en 
intäkt på 11,9 miljoner kronor och därutöver har avsättning 
för förväntad återvinning gjorts med 17,7 miljoner kronor. 
Den andel av driftskostnader (inklusive förändring av ska-
debehandlingsreserven) som redovisas under försäkrings-
ersättningar uppgick till 2,4 miljoner kronor (4,6).

MOTTAGEN ÅTERFÖRSÄKRING
Bolagets åtagande genom den fakultativa återförsäk-
ringen avseende pensionsåterlån i Finland som tidigare 
förekommit i bolagets verksamhet har tills vidare avslu-
tats, utan att ny affär tecknats. Inga skador har heller 
förekommit.

AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING
PRI Pensionsgaranti har omförhandlat det återförsäk-
ringsavtal som tecknades 2017. Det förlängda avtalet 
gäller för perioden 2019 till 2021 och avser extrema 
händelser i försäkringsrörelsen. Återförsäkringen är 
tecknad med sex bolag som motparter, varav Munich Re 
står för den största delen av försäkringsansvaret.

Utöver ovan nämna återförsäkring har ett avtal teck-
nats om en fakultativ återförsäkring som omfattar ett antal 
koncerner i syfte att långsiktigt säkerställa att nettoexpo-
neringarna är i nivå med bolagets riktlinje för konsolidering 
och maximal nettoexponering.

FÖRSÄKRINGSFALL 2004–2018

Bruttoskada Nettoskada Exponering

År Antal försäkringsfall Total, Mkr Total, Mkr % 

2004 2 -76,67 -16,25 0,02 %

2005 6 -182,92 -30,72 0,04 %

2006 1 -1,21 -1,21 0,00 %

2007 3 -43,23 -9,43 0,01 %

2008 0 0,00 0,00 0,00 %

2009 12 -221,78 -82,52 0,07 %

2010 2 -19,17 -8,50 0,01 %

2011 2 -1 880,18 -267,60 0,18 %

2012 4 -57,27 -19,45 0,01 %

2013 3 -5,16 -1,50 0,00 %

2014 2 -2,57 -1,76 0,00 %

2015 1 0,00 0,00 0,00 %

2016 2 -17,46 0,06 0,00 %

2017 1 -1,08 -0,08 0,00 %

2018 0 0,00 0,00 0,00 %

Total 41 -2 508,69 -438,95

I tabellen hänförs samtliga belopp till det år respektive skada inträffat.
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VÅRA TJÄNSTER 
Kreditförsäkring
PRI Pensionsgaranti kreditförsäkrar pensionsåtaganden 
som företagen valt att hantera i egen regi. Kreditförsäk-
ringen garanterar att de anställdas tjänstepensioner är 
tryggade även om företaget skulle hamna på obestånd.

Kollektivavtalad ITP 2 som hanteras i egen regi 
kräver kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Även 
pensions utfästelser enligt andra kollektivavtal än ITP, samt 
individuella avtal och kompletteringar till ITP för exempel-
vis ledande befattningshavare kan kreditförsäkras hos 
PRI Pensionsgaranti. Bolaget erbjuder dessutom belopps-
begränsade garantier till kundföretag med pensions-
stiftelse och som har behov av att täcka eventuella 
underskott i dessa. 

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. 
Vissa delar av ITP-administrationen sköts genom upp-
dragsavtal med Alecta och Collectum. 

PRI erbjuder motsvarande tjänster för andra pensions-
planer än ITP 2, såsom företagsegna planer, ITP 1 och 

BTP. Här hanteras förutom ålderspension även sjuk- och 
efterlevandepension. 

Aktuariella tjänster
En stor del av de beräkningstjänster dotterbolaget PRI 
Pensionstjänst utför avser beräkning av pensionsskuld 
enligt svensk och internationell (IAS 19 och US GAAP) 
redovisningsstandard. 

PRI är sedan flera år en av de ledande leverantörerna 
av dessa tjänster på den svenska marknaden.  

Konsulttjänster
Under 2018 har PRI Pensionsgarantis pensions-
konsulter bland annat hjälpt företag med pensions-
utredningar samt bidragit med sin kompetens i interna 
utvecklingsprojekt.

Stiftelsetjänster
PRI Stiftelsetjänst erbjuder administration av pensions-
stiftelser till de företag som hanterar sina pensioner i 
egen regi. Dessutom sköter bolaget administration och 
redovisning för mindre pensionsstiftelser, vinstandels-
stiftelser och övriga stiftelser.
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RESULTAT FÖRE BOKSLUTS-
DISPOSITIONER OCH ÅRETS  RESULTAT
Moderbolaget
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 878,9 
miljoner kronor (332,5). 
Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 216,3 miljoner 
kronor (1 345,1). 

Resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 1 088,8 
miljoner kronor (1 676,0). Årets resultat efter skatt blev 
12,0 miljoner kronor (1 034,2). 

Under 2018 gjordes en avsättning till säkerhets-
reserven på 1 088,0 miljoner kronor (314,1).

Koncernen
Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 355,3 
miljoner kronor (332,4). 

Det har inte skett någon tilldelning av återbäring. 
Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 216,3 miljo-

ner kronor (1 345,1).
Årets resultat före skatt uppgick till 581,7 miljoner 

 kronor (1 690,8) och årets resultat efter skatt uppgick 
501,4 miljoner kronor (1 290,8). 

PRI PENSIONSTJÄNST AB
Dotterbolaget PRI Pensionstjänst hanterar de tjänster som 
kompletterar pension i egen regi; pensionsadministration, 
aktuariella tjänster och konsulttjänster. 

PRI Pensionstjänst erbjuder befintliga och nya kunder 
konkurrenskraftiga tjänster med fokus på kompetens och 
kvalitet, vilket vi fått bekräftat i den kundundersökning 
som genomfördes våren 2018. 

PRI Pensionstjänsts resultat före skatt uppgick till 14,6 
miljoner kronor (10,9). 

PRI STIFTELSETJÄNST AB 
Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst erbjuder tjänster inom 
stiftelseområdet och bedriver viss värdepappersrörelse. 
Bolaget har under 2018 fått förtroende att administrera 
ett flertal ytterligare vinstandelsstiftelser, vilket innebär att 
bolaget ökat sin marknadsandel inom området. 

Som marknadsledare inom stiftelseadministration 
märks en stor efterfrågan på bolagets tjänster och 
 utvecklingen ser mycket positiv ut. Under 2018 har PRI 
Stiftelsetjänst utvecklat en digital helhetslösning för 
stiftelser med ansökningsförfarande i samarbete med en 
kund. 

PRI Stiftelsetjänsts resultat före skatt uppgick till 2,0 
 miljoner kronor (4,5). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
 RÄKENSKAPSÅRET
Inga försäkringsfall inträffade under 2018, vilket tyder 
på en god kreditgivning samt god konjunktur. Bolaget 
fick dessutom tillbaka medel via återvinningar ur tidigare 
konkurser.

I slutet av maj månad 2018 trädde den nya dataskydds-
förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
i kraft. PRI Pensionsgaranti har i enlighet med detta ut-
vecklat systemstöd och processer i syfte att följa det nya 
regelverket som ersätter tidigare PuL (Personuppgifts-
lagen). Dessutom har ett dataskyddsombud tillsats. 

Under januari månad tog PRI över ett stort bestånd 
avseende pensionsadministration och pensionsutbetal-
ningar för anställda och före detta anställda vid hos en 
av bolagets stora kunder. Totalt rör det sig om närmare 
12 000 personer och konverteringen av dessa löpte på 
mycket väl. PRI har även tagit över administrationen av 22 
stycken vinstandelsstiftelser från en ledande affärsbank.

Under 2018 har PRI genomfört en kundundersökning 
som gav ett mycket bra resultat och ett högt kundnöjd-
hetsindex. Bolaget har dessutom genomfört en med-
arbetarundersökning som visar på ett högt engagemang 
och lojalitet hos våra medarbetare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
 RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Enligt en ny lagstiftning samt ett klargörande från Skatte-
verket är samtliga företag som har pension i egen regi 
skyldiga att månatligen lämna arbetsgivardeklaration på 
individnivå. Detta medför ett stort merarbete för såväl 
företag som pensionsadministratörer. Risken är dessutom 
uppenbar att det kommer att orsaka oro bland berörda 
pensionärer. Framförallt inom förmånsbestämd ITP 2, som 
är en sammanhållen pensionsplan där utbetald pension 
kan bestå av såväl pension i egen regi som premiebetald 
till Alecta. Det är PRI:s absoluta förhoppning att det under 
2019 kommer en ändring till stånd, som förändrar denna 
ordning, vilken inte skapar något mervärde för någon av 
parterna. 
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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. Hållbarhets-
rapporten har överlämnats till revisorn. En sammanfattning 
av hållbarhetsrapporten finns på sidan 10 i årsredovisning-
en, samt i sin helhet på www.pri.se.

MEDARBETARE OCH 
 ARBETSGIVARANSVAR
PRI-koncernen har 101 anställda i Stockholm och 
 Göteborg. Andelen manliga medarbetare är 44 procent 
och andelen kvinnliga 56 procent. Förhållandet män/ 
kvinnor på chefspositioner är 43 procent män och 57 
procent kvinnor. PRI har som mål att ha en jämn fördelning 
av män och kvinnor inom respektive verksamhetsområde 
och befattning. 

Under året har PRI Pensionsgaranti utsett en ny 
chefsaktuarie, då vår tidigare gått i pension. Detta är en 
internrekrytering, vilket är del av vår ambition att erbjuda 
karriärmöjligheter inom koncernen då det är möjligt. 

Omvärlden förändras ständigt och det är viktigt att 
både företaget som organisation och medarbetarna följer 
utvecklingen. Under 2018 har PRI arbetat med att utveck-
la processen för verksamhetsplanering med målsättningen 
att öka delaktigheten hos medarbetare över de organisa-
toriska gränserna samt medarbetarnas engagemang i PRI 
som en helhet. Bolaget vill genom detta uppnå än bättre 
samverkan, både i kundmötet och i de interna arbets-
processerna. 

Kompetensutveckling ger attraktiva medarbetare som 
är anställningsbara över tid. Medarbetare som är attrak-
tiva på arbetsmarknaden är även attraktiva för det egna 
bolaget, och säkerställer leveransen gentemot kunderna. 
Kompetensutveckling sker både i det dagliga arbetet och 
i organiserad utbildningsverksamhet. PRI samlar regel-
bundet medarbetarna för fortbildning inom olika områden. 
Under året har bland annat har IT-säkerhet, kränkande 
särbehandling och dataskyddsförordningen varit områden 
för fortbildning. 

I det årliga medarbetarsamtalet gör chef och med-
arbetare utvecklingsplaner för hur medarbetaren på kort 
och lång sikt kan behålla och utveckla sin yrkeskompe-
tens. Medarbetarsamtalen är en viktig bas för att identi-
fiera och åtgärda medarbetarens och företagets behov av 
kompetensutveckling och inriktning. 

En hållbar organisation förutsätter ett aktivt arbetsmiljö-
arbete. Arbetsmiljöarbetet drivs av cheferna med stöd 
av skyddsombud och HR. Forum för arbetsmiljöfrågor är 
skyddskommittén. Under 2018 genomförde Arbetsmiljö-
verket en inspektion kring det systematiska arbetsmiljö-
arbetet där PRI fick god återkoppling på vårt arbete och 
våra genomförda åtgärder.

Under 2018 har det inte gjorts några anmälningar till 
diskrimineringskommittén. 

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. Övriga uppgifter om 
medarbetare presenteras i not 31.

KAPITALFÖRVALTNING
PRI Pensionsgarantis tillgångar ska investeras på ett akt-
samt sätt. Bolagets kapitalförvaltning ska – med hänsyn 
till bolagets riktlinjer och begränsningar fastställda av sty-
relsen – på lång sikt verka för att säkerställa att bolaget 
kan leva upp till sina försäkringsåtaganden. Med dagens 
ränteläge och med den tänkta tillgångs allokeringen vän-
tas den årliga avkastningen uppgå till cirka tre procent.
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TOTALAVKASTNINGSTABELL 2018, MKR

Avkastningstillgångar Ingående 
portfölj

Netto-
placering

Värde-
förändring

Utgående 
portfölj

Direkt- 
 avkastning

Totalav-
kastning

Total-
avkastning 
5-årssnitt

Räntebärande placeringar 14 124,9 -308,6 -207,5  13 608,8 218,6 11,2
51 % -1,5 % 49 % 1,61 % 0,1 % 0,8 %

Svenska marknadsnoterade 
aktier

4 549,8 39,1 -33,3 4 555,6 180,3 147,0
16 % -0,8 % 16 % 4,1 % 3,3 % 11,7 %

Utländska aktier  
(inkl utländska fonder)

3 690,4 76,1 -206,5 3 560,0 32,3 -174,3
13 % -5,5 % 13 % 0,9 % -4,7 % 9.3 %

Alternativa placeringar 5 558,5 305,9 169,5 6 033,9 91,1 260,6
20 % 3,0 % 22 % 1,59 % 4,6 % 5,0 %

Summa avkastnings-
tillgångar

27 923,6 112,5 -277,8 27 758,3 522,3 244,5
100 % -1,0 % 100 % 1,9 % 0,9 % 4,4 %

Jämförelseindex för räntebärande placeringar: 0,3 procent
SIX return-index: -4,4 procent
Morgan Stanleys AC World Index 50/50 för aktier*: -4,7 procent
Alternativa: 3,0 procent
Referensindex** (50 procent räntebärande, 20 procent svenska aktier, 10 procent utländska aktier, 20 procent alternativa) 

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

Enligt riktlinjerna ska ränteplaceringar utgöra 40–65 
 procent, aktier 20–44 procent samt alternativa placeringar 
10–28 procent av totalportföljen. Avkastningen utvärderas 
mot ett referensindex som 2018 bestod av:

 50 procent räntebärande placeringar
 20 procent svenska aktier med återlagda utdelningar
 10 procent utländska aktier med återlagda utdelningar
 20 procent alternativa placeringar 
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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 balans
räkningen är de finansiella instrumenten däremot värderade 
till köpkurs. De likvida medel som hänför sig till de finansiel
la instrumenten redovisas under posten kassa och bank.

PRI Pensionsgarantis totalavkastning 2018 var 0,9 
procent (jämförelseindex -0,8). Totalportföljens värde 
vid årets slut var 27 758,3 miljoner kronor. Under 2017 
var totalavkastningen 5,3 procent. PRI Pensionsgarantis 
genomsnittliga totalavkastning de senaste fem åren är 
4,4 procent (beräknat som ett geometriskt genomsnitt).

Räntebärande placeringar
Andelen räntebärande värdepapper uppgick vid årets slut 
till 49,0 procent. Det var en minskning från 50,6 procent 
vid utgången av 2017. Marknadsvärdet på ränteportföljen 
vid årets slut var 13 608,8 miljoner kronor med en duration 
på 2,0 år. Durationen i portföljen varierade mellan 1,8 och 
2,5 år. Den räntebärande portföljen bestod vid årsskiftet 
av 46 procent bostadsobligationer, 16 procent statsobli-
gationer, 27 procent företagsobligationer/certifikat, åtta 
procent UCITS-räntefonder och tre procent likvida medel. 
Avkastningen på de räntebärande placeringarna var 0,1 
procent (referensindex 0,3).

Aktier och aktiefonder
Andelen aktier och aktiefonder uppgick vid årets slut 
till 29,3 procent. Marknadsvärdet – inklusive termins-
positioner i valutor hänförliga till den utländska aktieport-
följen – uppgick vid årets slut till 8 115,5 miljoner kronor. 
Under 2018 nettoköptes aktier för 115,1 miljoner kronor. 
Sam tidigt erhölls 212,5 miljoner kronor i utdelningar.

Svenska aktier
Vid utgången av året utgjorde svenska aktier 56 procent 
av aktieportföljen. Marknadsvärdet vid denna tidpunkt var 
4 555,6 miljoner kronor. Avkastningen blev 3,3 procent 
(referensindex -4,4). Den positiva avvikelsen mot index 
skapades främst genom övervikterna i Ericsson, Astra-
Zeneca, Capio och Telia kombinerat med undervikter i 
verkstadsbolagen. Antalet innehav vid årsskiftet var 59 
företag. De fem största innehaven var Telia, H&M, Nordea, 
Electrolux samt AstraZeneca.

Utländska aktier och aktiefonder
Marknadsvärdet på den utländska portföljen uppgick vid 
årsskiftet till 3 559,9 miljoner kronor, varav 3 129,1 miljo-
ner kronor i aktiefonder. Avkastningen blev -4,7 procent 
(referensindex -4,7). Antalet direktägda aktier i portföljen 
var vid årsskiftet 26. Antalet aktiefonder var tio, varav sex 
aktivt förvaltade, två indexfonder samt två börshandlade 
fonder. Utländska aktier utvecklades under året som index.

Alternativa placeringar
Marknadsvärdet på alternativa placeringar var vid ut-
gången av året 6 033,9 miljoner kronor. Det motsvarar 
21,7 procent av totalportföljen. Avkastningen var 4,6 
 procent (referensindex 3,0). Den positiva avvikelsen mot 
index skapades främst i fastighetsfonder. Hedgefonder 
hade en positiv relativ avvikelse mot HFRX hedgefond-
index. Under 2018 har nettoinvestering skett med 305,9 
miljoner kronor. Placeringar och åtaganden har främst 
gjorts i fastighetsfonder och alternativa räntefonder. Nya 
tillgångsslag där åtaganden gjorts är private equity och 
infrastruktur. Antalet hedgefonder har minskats för att 
uppnå en mer koncentrerad portfölj.
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VÄRDEÖKNING 1 JANUARI 2014 – 31 DECEMBER 2018 (1 JANUARI 2014 = 100)
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KONSOLIDERING, SOLVENS II OCH ORSA
Solvenskapitalkravet enligt standardformeln för det nu 
gällande Solvens II-regelverket ger ett kapitalkrav på 
5 382 miljoner kronor (5 884). PRI Pensionsgarantis egen 
bedömning utifrån affärsverksamhet och ömsesidiga 
delägares beslut regleras i företagets riktlinje för kon-
solidering, vilken anger målintervallet 16–21 procent av 
nettoansvaret. Konsolideringen har legat inom intervallet 
hela året.

VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat 4 902 870 068

Årets resultat 12 042 403

Summa 4 914 912 471

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 
4 914 912 471 kronor överförs i ny räkning.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
I VERKSAMHETEN
PRI Pensionsgaranti
I PRI Pensionsgarantis verksamhet finns betydande 
risker inom både försäkringsrörelsen och placerings-
verksamheten. Omvärldsfaktorer som konjunkturutveck-
ling och kriser i större företag påverkar direkt utfallet i 
dessa verksamhetsgrenar. För PRI Pensionsgaranti består 
försäkringsrisken av att ett försäkrat företag kommer 
på  obestånd. Skadornas storlek varierar beroende av 
konjunktur utvecklingen. Under goda år är kostnader-
na försumbara, men under lågkonjunktur kan de öka 
kraftigt. 

Svängningar i skadeutfallet – och förekomsten av ett 
antal mycket stora engagemang – ställer krav på hög 
konsolidering i bolaget. För att bedöma kapitalbehovet 
används en modell för riskanalys som bygger på mark-
nadsvärdering 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 Pensionstjänst
PRI Pensionstjänst är ett administrationsbolag och främst 
utsatt för operativa risker.

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

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

UTSIKTER FÖR 2019
Inom PRI Pensionsgaranti är vår ambition att arbeta 
långsiktigt i syfte att skapa mervärde för våra kunder och 
ägare. Den strategi vi har ligger fast – vi arbetar med att 
fullfölja de planer som styrelse och personal lagt fast. 
Bolaget kommer att satsa ytterligare på att effektivisera 
verksamheten genom att utveckla processer och system-
stöd. Vår utmaning består i utökade och nya regelverk 
som påverkar verksamheten och våra kunder. Dessa 
förändringar kräver resurser såväl internt som externt och 
kanske inte alltid medför ett ökat kundvärde. Ett exempel 
på detta är de tidigare nämnda månadsvisa arbetsgivar-
deklarationerna.  Vår förhoppning är att en förändring kan 
åstadkommas genom påverkansarbete.

Med en stark kapitalbas och ett utökat återförsäk-
ringsskydd ser vi med tillförsikt fram emot att ha fortsatt 
kapacitet att växa med våra kunders pensionsåtaganden.
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5 ÅR I SAMMANDRAG

Koncernen Moderbolaget

Mkr 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014

Antal försäkrings-
tagare 1 173 1 219 1 214 1 257 1 315 1 173 1 219 1 214 1 257 1 315

Försäkringsansvar 299 614 291 153 295 000 261 000 243 000 299 614 291 153 295 000 261 000 243 000

Nettoansvar 143 860 140 303 – – – 143 860 140 303 – – –

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

Pensionsskuld 198 136 192 000 188 000 180 000 180 000 198 000 192 000 188 000 180 000 180 000

Premieintäkt, brutto 464,5 447,1 450,5 427,5 434,2 464,5 447,1 450,5 427,5 434,2

Premieintäkt (f.e.r.) 417,3 413,7 431,2 412,1 419,6 417,3 413,7 431,2 412,1 419,6

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

Försäkringsersätt-
ningar (f.e.r.) 27,2 -2,5 4,1 35,7 9,6 27,2 -2,5 4,1 35,7 9,6

Försäkringsrörel-
sens tekniska resul-
tat före återbäring

355,3 332,4 364,2 390,1 360,2 878,9 332,5 364,6 340,2 311,6

Försäkringsrörel-
sens tekniska resul-
tat efter återbäring

355,3 332,4 364,2 390,1 -39,8 878,9 332,5 364,6 340,2 -88,4

Kapitalförvaltning-
ens resultat 216,3 1 345,1 1 152,9 716,9 1 791,1 216,3 1 345,1 1 153,1 716,7 1 791,9

Övriga intäkter och 
kostnader, netto 10,1 13,3 14,0 11,4 9,9 -6,4 -1,6 4,1 2,4 3,1

Resultat före 
återbäring och bok-
slutsdispositioner

581,7 1 690,8 1 531,1 1 118,4 2 161,2 1 088,8 1 676,0 1 521,8 1 059,3 2 106,6

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

Resultat före bok-
slutsdispositioner 581,7 1 690,8 1 531,1 1 118,4 1 761,2 1 088,8 1 676,0 1 521,8 1 059,3 1 706,6

Årets resultat 501,4 1 290,8 1 185,5 864,7 1 371,6 12,0 1 034,2 1 178,8 -367,1 1 403,0

Placeringstillgångar 27 350,1 27 410,2 25 401,6 24 457,6 23 889,1 27 416,9 27 477,1 25 468,5 24 524,5 23 956,0

Försäkringstekniska 
avsättningar 462,9 450,6 484,0 460,7 854,5 462,9 971,5 1 004,9 981,6 1 325,9

Konsoliderings-
kapital 27 919,5 27 499,4 26 176,0 24 974,6 23 863,0 27 877,9 26 946,6 25 634,5 24 439,9 23 385,2

Varav uppskjuten 
skatt på orealisera-
de vinster

289,7 459,8 496,4 479,5 578,9 289,7 459,8 496,4 479,5 578,9

Kapitalbas enligt 
Solvens I – – – 24 894,4 23 778,6 – – – 24 383,3 23 327,6

Erforderlig solvens-
marginal enligt 
Solvens I

– – – 78,1 58,4 – – – 78,1 58,4

NYCKELTAL I PROCENT. Se nästa sida. 
DEFINITIONER. Se sidan 25. 
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Nyckeltal  
i procent

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014

Skadeprocent, 
brutto -6 0 -1 -8 -2 -6 0 -1 -8 -2

Driftskostnads-
procent, brutto 19 18 16 14 17 19 18 16 14 17

Totalkostnads-
procent, brutto 13 18 15 6 15 13 18 15 6 15

Direktavkastning 
i kapitalförvalt-
ningen

1,9 2,7 2,6 2,8 2,6 1,9 2,7 2,6 2,8 2,6

Totalavkast-
ning i kapital-
förvaltningen

0,9 5,3 4,8 3,0 8,1 0,9 5,3 4,8 3,0 8,1

Räntabilitet på 
konsoliderings-
kapital

1,8 4,8 4,6 3,5 7,7 4,0 5,1 4,7 4,8 7,5

Konsoliderings-
grad, procent 6 328 6 647 5 980 6 001 5 970 6 319 6 514 5 857 5 872 5 851

Konsoliderings- 
kapital i realation 
till nettoansvar

19,4 19,6 – – – 19,4 19,2 – – –

Konsoliderings- 
kapital i relation 
till riskjusterat 
för säkringsansvar 
(f.e.r.)

– – 13,9 15,8 16,4 – – 13,6 15,4 16,1

Solvens-
relaterade 
uppgifter 

2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014

Kapitalbas enligt 
Solvens II 27 453,4 26 936,2 25 407,3 – – 27 453,4 26 936,2 25 407,3 – –

Varav primär-
kapital 27 453,4 26 936,2 25 407,3 – – 27 453,4 26 936,2 25 407,3 – –

Minimikapitalkrav 1 345,6 1 470,9 1 400,4 – – 1 345,6 1 470,9 1 400,4 – –

Solvens-
kapitalkrav 5 382,3 5 883,6 5 601,7 – – 5 382,3 5 883,6 5 601,7 – –

KOMMENTAR. Negativa belopp för skadeprocent förklaras av att återbetalningar erhållits avseende skador som inträffat under tidigare år.
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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 
tillräckligt med 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 99,5 procents sannolikhet ska ha 
tillräckligt med tillgångar under tolv månader.
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 1 JANUARI–31 DECEMBER

Mkr Not 2018 2017

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) not 3

 Premieinkomst 417,3 413,7

 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier – –

417,3 413,7

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen not 4 – –

Övriga tekniska intäkter 0,5 0,3

Försäkringsersättningar not 5

 Utbetalda försäkringsersättningar -1,2 -33,7

 Erhållna återbetalningar av skador 11,9 1,7

 Förändring i Avsättning för oreglerade skador -1,2 29,5

 Förändring i Förväntade återbetalningar av skador 17,7 –

27,2 -2,5

Återbäring not 25 – –

Driftskostnader not 6, 7 -89,7 -78,7

Övriga tekniska kostnader – -0,4

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 355,3 332,4

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 355,3 332,4

Kapitalavkastning, intäkter not 8 1 510,7 1 508,9

Orealiserade vinster på placeringstillgångar not 8 25,2 167,9

Kapitalavkastning, kostnader not 9 -304,6 -331,7

Orealiserade förluster på placeringstillgångar not 9 -1 015,0 –

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen not 4 – –

Övriga intäkter not 10 168,4 160,9

Övriga kostnader not 11 -158,3 -147,6

Resultat före skatt 581,7 1 690,8

Skatt på årets resultat not 13 -80,3 -400,0

ÅRETS RESULTAT 501,4 1 290,8
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER DEN 31 DECEMBER

Mkr Not 2018 2017

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill not 14 19,4 19,4

Immateriella tillgångar not 15 55,7 58,8

75,1 78,2

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar not 17 12 702,4 12 772,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper not 18 14 532,6 14 588,8

Derivat, valuta 71,3 48,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 43,8 –

27 350,1 27 410,2

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier not 23 43,9 39,1

43,9 39,1

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 479,1 450,3

Fordringar på kundföretag not 19 2,2 1,0

Övriga fordringar not 19 914,6 134,8

1 395,9 586,1

Andra tillgångar

Materiella tillgångar not 20 2,9 3,8

Likvida medel 447,4 536,2

Övriga tillgångar not 19 3 695,0 3 535,5

4 145,3 4 075,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 66,2 117,0

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,1 19,6

85,3 136,6

Summa Tillgångar 33 095,6 32 325,7

Mkr 2018 2017

Årets resultat 501,4 1 290,8

Övrigt totalresultat

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

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 Aktuariell vinst/förlust -0,4 –

SUMMA TOTALRESULTAT 501,0 1 290,8

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN 1 JANUARI–31 DECEMBER
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Mkr Not 2018 2017

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital not 21

Balanserat resultat 22 177,2 20 886,8

Årets resultat 501,4 1 290,8

22 678,6 22 177,6

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier not 23 479,1 450,3

Avsättning för oreglerade skador not 24 -16,2 0,3

Återbäring not 25 – –

462,9 450,6

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser not 31, 34 43,7 37,8

Avsättning för uppskjuten skatt not 12 5 240,8 5 321,8

Övriga avsättningar 4,2 2,9

5 288,7 5 362,5

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 50,0 39,1

Derivat, valuta 0,7 –

Skulder till kundföretag not 19 3 708,3 3 537,9

Övriga skulder 883,9 740,1

4 642,9 4 317,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,5 17,9

22,5 17,9

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 33 095,6 32 325,7

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN PER DEN 31 DECEMBER

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

Mkr Balanserat resultat Årets resultat Total

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

Ingående balans 2018 20 886,8 1 290,8 22 177,6

Vinstdisposition 2017 1 290,8 -1 290,8 –

Årets resultat 2018 – 501,4 501,4

Årets övrigt totalresultat 2018 -0,4 – -0,4

Utgående balans 2018 22 177,2 501,4 22 678,6
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Mkr 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 581,7 1 690,8

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet1 426,8 -1 370,9

1 008,5 319,9

Betald skatt -161,9 -367,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 846,6 -47,6

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av placeringstillgångar -362,5 -646,3

Förändring av rörelsefordringar -922,6 280,5

Förändring av rörelseskulder 356,6 397,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -81,9 -15,5

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7,2 -9,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,3 -1,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,9 -10,1

Finansieringsverksamheten

Återbäring – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde -88,8 -25,6

Likvida medel vid årets början 536,2 561,8

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 447,4 536,2

Likvida medel 447,4 536,2

447,4 536,2

1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador -16,5 -29,6

Avsättningar pensioner 10,6 8,7

Övriga avsättningar -0,8 -0,4

Avskrivningar 11,5 13,3

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -0,6 -0,6

Orealiserade vinster (-) och förluster (+) 989,8 -167,9

Realiserade vinster (-) och förluster (+) -567,2 -1 194,4

Totalt justering för poster som inte ingår i kassaflödet 426,8 -1 370,9

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 2018 2017

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) not 3

 Premieinkomst 417,3 413,7

 Förändring i Avsättning för ej intjänade premier – –

417,3 413,7

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen not 4 – –

Övriga tekniska intäkter 0,5 0,3

Försäkringsersättningar not 5

 Utbetalda försäkringsersättningar -1,2 -33,7

 Erhållna återbetalningar av skador 11,9 1,7

 Förändring i Avsättning för oreglerade skador -1,2 29,5

 Förändring i Förväntade återbetalningar av skador 17,7 –

27,2 -2,5

Återbäring not 25 – –

Driftskostnader not 6,7 -86,9 -78,6

Övriga tekniska kostnader -0,1 -0,4

Förändring i Utjämningsavsättning not 26 520,9 –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 878,9 332,5

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 878,9 332,5

Kapitalavkastning, intäkter not 8 1 510,7 1 508,9

Orealiserade vinster på placeringstillgångar not 8 25,2 167,9

Kapitalavkastning, kostnader not 9 -304,6 -331,7

Orealiserade förluster på placeringstillgångar not 9 -1 015,0 –

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen not 4 – –

Övriga intäkter not 10 120,9 119,3

Övriga kostnader not 11 -127,3 -120,9

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 088,8 1 676,0

Bokslutsdispositioner

 Förändring av säkerhetsreserv not 22 -1 088,0 -314,1

 Förändring av periodiseringsfond not 22 – –

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

Resultat före skatt 0,6 1 361,6

Skatt på årets resultat not 13 11,4 -327,4

ÅRETS RESULTAT 12,0 1 034,2
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RESULTATANALYS FÖR MODERBOLAGET 1 JANUARI–31 DECEMBER 2018

Mkr Direkt försäkring 
av svenska risker

Mottagen åter-
försäkring Totalt

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 417,2 0,1 417,3

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen – – –

Övriga tekniska intäkter 0,5 – 0,5

Försäkringsersättningar 27,2 – 27,2

Återbäring – – –

Driftskostnader -86,9 – -86,9

Övriga tekniska kostnader -0,1 – -0,1

Förändring i Utjämningsavsättning 520,9 – 520,9

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 878,8 0,1 878,9

Avvecklingsresultat -- – –

Försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier 479,1 – 479,1

Avsättning för oreglerade skador -16,2 – -16,2

Återbäring – – –

Utjämningsavsättning – – –

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 462,9 – 462,9

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar

Ej intjänade premier 43,9 – 43,9

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
efter avgiven återförsäkring 419,0 – 419,0
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Noter till resultatanalys Direkt försäkring 
av svenska risker

Mottagen åter-
försäkring Totalt

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst

 Inbetald under året 464,4 0,1 464,5

 Förändring av förväntad premieinkomst under  
 återstående avtalstid – – –

 Premier för avgiven återförsäkring -47,2 – -47,2

 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 417,2 0,1 417,3

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar

 Tidigare års skador – – –

 Årets skador – – –

 Skaderegleringskostnader -2,4 – -2,4

-2,4 – -2,4

Erhållna återbetalningar av skador

 Tidigare års skador 11,9 – 11,9

 Årets skador – – –

11,9 – 11,9

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

 Tidigare års skador – – –

 Årets skador – – –

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

 Tidigare års skador 17,7 – 17,7

 Årets skador – – –

17,7 – 17,7

Totalt försäkringsersättningar 27,2 – 27,2
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER DEN 31 DECEMBER

Mkr Not 2018 2017

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar not 15 55,3 58,5

55,3 58,5

Placeringstillgångar

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

66,9 66,9

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar not 17 12 702,4 12 772,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper not 18 14 532,6 14 588,8

Derivat, valuta 71,3 48,8

Övriga finansiella placeringstillgångar 43,8 –

27 350,1 27 410,2

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier not 23 43,9 39,1

43,9 39,1

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 479,1 450,3

Fordringar hos koncernföretag 8,6 9,7

Fordringar på kundföretag not 19 2,2 1,0

Övriga fordringar not 19 825,4 80,8

1 315,3 541,8

Andra tillgångar

Materiella tillgångar not 20 2,8 3,6

Kassa och bank 350,9 429,9

Övriga tillgångar not 19 3 695,0 3 535,5

4 048,7 3 969,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 66,2 117,0

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6,0 5,9

72,2 122,9

Summa Tillgångar 32 952,4 32 208,4

Mkr 2018 2017

Årets resultat 12,0 1 034,2

Övrigt totalresultat – –

SUMMA TOTALRESULTAT 12,0 1 034,2

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET 1 JANUARI–31 DECEMBER
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Mkr Not 2018 2017

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital not 21

 Reservfond 0,6 0,6

Fond för utvecklingsutgifter 4,3 4,4

 Balanserat resultat 4 898,6 3 864,3

 Årets resultat 12,0 1 034,2

4 915,5 4 903,5

Obeskattade reserver not 22

Säkerhetsreserv 22 672,0 21 584,0

Periodiseringsfond – –

Ackumulerade överavskrivningar 0,7 0,5

22 672,7 21 584,5

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier not 23 479,1 450,3

Avsättning för oreglerade skador not 24 -16,2 0,3

Återbäring not 25 – –

Utjämningsavsättning not 26 – 520,9

462,9 971,5

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser not 27, 31 38,6 35,2

Avsättning för uppskjuten skatt not 12 289,7 458,6

Övriga avsättningar 2,8 2,4

331,1 496,2

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 50,0 39,1

Derivat, valuta 0,7 –

Skulder till kundföretag not 19 3 708,3 3 537,9

Övriga skulder 790,9 659,0

4 549,9 4 236,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20,3 16,7

20,3 16,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 32 952,4 32 208,4

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET PER DEN 31 DECEMBER
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Mkr

Reservfond Fond för ut  - 
veck lingsavgifter

Balanserat 
resultat

Årets 
 resultat Total

Ingående balans 2017 0,6 2,6 2 687,3 1 178,8 3 869,3

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

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

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

Utgående balans 2017 0,6 4,4 3 864,3 1 034,2 4 903,5

Ingående balans 2018 0,6 4,4 3 864,3 1 034,2 4 903,5

Vinstdisposition 2017 – – 1 034,2 -1 034,2 –

Avsättning för Fond för 
utvecklingsavgifter – -0,1 0,1 – –

Årets resultat/tillika 
total resultat 2018 – – – 12,0 12,0

Utgående balans 2018 0,6 4,3 4 898,6 12,0 4 915,5

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET
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Mkr 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 088,8 1 676,0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 -97,3 -1 373,2

991,5 302,8

Betald skatt -158,1 -363,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 833,4 -61,1

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av placeringstillgångar -362,5 -646,3

Förändring av rörelsefordringar -887,1 330,3

Förändring av rörelseskulder 343,7 320,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -72,5 -56,9

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6,8 -9,3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,3 -1,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,5 -10,3

Finansieringsverksamheten

Återbäring – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde -79,0 -67,2

Likvida medel vid årets början 429,9 497,1

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 350,9 429,9

Kassa och bank 350,9 429,9

350,9 429,9

1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador -16,5 -29,6

Avsättningar pensioner 7,9 8,1

Övriga avsättningar -0,9 -0,4

Avskrivningar 11,1 11,6

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -0,6 -0,6

Förändring Utjämningsavsättning -520,9 –

Orealiserade vinster (-) och förluster (+) 989,8 -167,9

Realiserade vinster (-) och förluster (+) -567,2 -1 194,4

Totalt justering för poster som inte ingår i kassaflödet -97,3 -1 373,2

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 2018. Bolaget har sitt säte i Stockholm med adress Jakobsgatan 6, Box 7504, 103 92 
Stockholm och organisationsnummer 502014-6279. Ordinarie bolagsstämma hålls den 10 maj 2019 klockan 12.00 
i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 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 av-
snittet ”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. Moderbo-
laget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”.

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen och den verkställande direktören den 26 mars 2019. Koncernens 
resultaträkning och rapport över resultat och övrigt totaltresultat samt rapport över finansiell ställning och moderbo-
lagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på bolagsstämman den 10 maj 2019. 

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 2018 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 försäk-
ringstagares ställe och försäkringstagares betalningsförmåga bedöms som osäker. I dessa fall görs avsättning för 
skador med summan av fordringsbeloppet och återstående inlösenkostnad minskat med det belopp som eventuellt 
täcks av säkerheter. Se även avsnittet Avsättning för oreglerade, inträffade skador.

VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER. Nedan angivna redovisningsprinciper har tillämpats 
konsekvent i samtliga perioder i de finansiella rapporterna om inte annat framgår. 

Koncernredovisning upprättas i enlighet med full IFRS, vilket bland annat innebär en värdering av pensions-
skulden enligt IAS 19 Ersättningar till anställda.
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Not 1 Redovisningsprinciper

>>Not 1 ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA ELLER ÄNDRADE IFRS ELLER ANDRA 
REDOVISNINGSREGLER.  Nya standarder eller revideringar av standarder som antagits av EU med tillämpning 
från den 1 januari 2018 har inte medfört några väsentliga effekter på bolagets finansiella rapporter. De har inte 
heller haft någon påverkan på värderingen av skuldtäckningstillgångar. 

IFRS 9. IFRS 9 Finansiella instrument har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 
innehåller nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskriv-
ningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning. De nya reglerna för säkringsredovisning har inte 
haft någon effekt på PRI då säkringsredovisning inte tillämpas.

PRI har utnyttjat undantaget att inte räkna om jämförande information för tidigare perioder. I not 35 Övergång till 
IFRS 9 Finansiella instrument, framgår att IFRS 9 har för värdering av balansposter inte medfört några skillnader mot 
tidigare redovisade värden enligt IAS 39. Beskrivning av principerna för redovisning av finansiella instrument framgår 
i avsnittet Finansiella tillgångar och skulder under beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper. För beskrivning av 
jämförelsetal beräknade enligt IAS 39 hänvisas till årsredovisningen för 2017.

Tillämpningen av IFRS 9 har inneburit en förändrad klassificering av bolaget finansiella tillgångar. De balans-
poster som under tidigare år klassificerats som lån- och kundfordringar (Övriga fordringar samt Kassa och bank) 
klassificeras vid tillämpningen av IFRS 9 som redovisade till upplupet anskaffningsvärde. De balansposter som under 
tidigare år klassificerats som värderade till verkligt värde via resultaträkningen genom tillämpning av ”Fair value 
option” (Obligationer och andra räntebärande värdepapper) klassificeras vid tillämpning av IFRS 9 som obligatoriskt 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Derivat redovisas fortsatt till verkligt värde via resultaträkningen.

De finansiella tillgångar i bolagets balansräkning som ingår i tillämpningsområdet för IFRS 9 regler om förväntade 
kreditförluster utgörs av inlåning på bank och övriga fordringar. Eftersom bolagets bankinlåning sker hos banker med 
hög rating (som lägst A) samt att inlåningen är återbetalningsbar på anfordran uppgår förväntade kreditförluster på 
denna exponering till högst marginella belopp. Bolagets förväntade kreditförlusterna är försumbara. Därför redovisar 
bolaget inte några förlustreserver. 

Någon effekt i öppningsbalansen 1 januari 2018 har därför inte uppkommit till följd av övergången till redovisning 
enligt IFRS 9.

IFRS 15. Standarden IFRS 15 som ersätter befintliga regler för intäktsredovisning är en av de regelförändringar som 
gäller sedan årsskiftet. IFRS 15 anvisar att intäktsredovisningen sker enligt en femstegsmodell som i korthet innebär 
att företaget ska redovisa intäkter i takt med att prestationsåtagandena i avtal fullgörs. Övergången har inte innebur-
it några effekter på företagets princip för intäktsredovisning, det har heller inte inneburit några effekter på företagets 
tillgångar, skulder eller eget kapital. Av den anledningen har PRI Pensionsgaranti inte upprättat någon brygga mellan 
tidigare redovisningsprinciper och IFRS 15.

NYA REDOVISNINGSREGLER, IFRS OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS. Ett antal 
nya eller ändrade IFRS-regler träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats i förväg vid 
upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs förväntade effekter som tillämpningen av nedanstående 
nya eller ändrade IFRS förväntas få på bolagets finansiella rapporter. 

IFRS 17– Försäkringsavtal. IFRS 17, som ännu inte har godkänts av EU, ska enligt nuvarande tidsplan implemen-
teras 1 januari 2022. IFRS 17 kommer att ersätta den nuvarande IFRS 4, Försäkringsavtal, och innebär en enhetlig 
internationell redovisningsstandard för redovisning av försäkringsavtal.  Standarden innebär omfattande förändringar 
både med avseende på värdering av försäkringsavtal samt presentation i resultaträkningen. PRI har påbörjat en 
preliminär analys för att bedöma av effekter på kommande redovisning.

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



40

Not 1 Redovisningsprinciper

>>Not 1 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 redovisas under Icke-teknisk redovisning som Övrig 
intäkter och Övriga kostnader. 

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 förvärvsa-
nalysen 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 försäkrings-
tagaren om en oförutsedd försäkrad händelse inträffar. Samtliga avtal har klassificerats som försäkringskontrakt och 
uppfyller därmed kravet att redovisas enligt IFRS 4.

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

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

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

Överförd kapitalavkastning. Kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapital-
avkastningen förs över till det tekniska resultatet. Överföringen baseras på nettot av de försäkringstekniska 
skulderna och försäkringsrörelsens finansiella tillgångar. Vid beräkning används ett tvåårsgenomsnitt av räntan på 
obligationer med två års löptid.

Försäkringsersättningar. Försäkringsersättningar inkluderar under året utbetalda försäkringsersättningar och 
erhållna återbetalningar samt förändringar i Avsättning för oreglerade skador och förändringar i Förväntad återbetal-
ning 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 försäkringsersätt-
ningar), driftskostnader för kapitalförvaltningen (redovisas under kapitalavkastning, kostnader), driftskostnader för 
pensions- och stiftelseadministrationen (redovisas under övriga kostnader i den icke-tekniska redovisningen) och 
driftskostnader för försäkringsrörelsen (redovisas som driftskostnader i resultaträkningen under teknisk redovisning).

Utjämningsavsättning. Utjämningsavsättning utgör en avsättning för variationer i skadefrekvens mellan åren eller 
för att täcka speciella risker. Per 2018-12-31 har hela avsättning upplösts.

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.
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Not 1 Redovisningsprinciper

>>Not 1 Skatter. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av beslutade 
skattesatser eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder. Betald kupongskatt på utländska utdelningar redovisas under årets skattekostnad.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som 
uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv, och som vid tidpunkten 
för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära 
skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen 
av uppskjuten skatt baseras på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av beslutade eller per balansdagen i praktiken beslutade skattesatser 
och skatteregler. Bolagsskatten kommer att sänkas i två steg, från nuvarande 22 % till 21,4 % för räkenskapsåret 
2019 och till 20,6 % för räkenskapsåret 2021.

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

Aktuell skatt beräknas som 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 lämplig skattsats av 
beloppet, det vill säga 21,4 % eller 20,6 % beroende på när i tiden beskattningen förväntas ske.

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 immateriel-
la tillgångar i form av implementering av affärs- och kapitalförvaltningssystem. Systemstöden värderas till anskaffnings-
värden 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 tillgångssi-
dan 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 instrument

• FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN  
Samtliga investeringar i placeringstillgångar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Detta gäller även deri-
vat. För obligationer och andra räntebärande värdepapper ska denna värderingsmetod väljas på dessa tillgångar då 
de löpande utvärderas baserat på dess verkliga värde. Värdering av bolagets placeringstillgångar till verkligt värde 
sker till aktuell köpkurs utifrån priser kvoterade på en aktiv marknad (nivå 1). 

• FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE 
Dessa tillgångar utgörs i balansräkningen av övriga fordringar samt kassa och bank och redovisas i balansräkning-
en till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades 
vid anskaffningstidpunkten. På grund av att inlåning bank är återbetalningsbara, så uppgår förväntade kreditförlus-
ter till obetydliga belopp, eftersom placeringarna görs med god kreditkvalitet (svenska staten) och att bankmedel är 
återbetalningsbara, så uppgår förväntade kreditförluster till obetydliga belopp.
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Not 1 Redovisningsprinciper

>>Not 1 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. Tillgångarna värde-
ras till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån effektivräntan beräknad vid anskaffnings tidpunkten. Kund- 
och lånefordran beräknas till de belopp som beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar.

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

Metoder för bestämning av verkligt värde

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

FINANSIELLA INSTRUMENT SOM INTE ÄR NOTERADE PÅ EN AKTIV MARKNAD. Om marknaden för ett 
finansiellt instrument inte är aktiv, bestäms det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Värderings-
tekniken bygger i så hög grad som möjligt på marknadsuppgifter och 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 värde-

ras till bedömt verkligt värde.
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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 mini-
meras. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i bolaget. Syftet med riskhanterings arbetet 
är att identifiera, mäta och styra samtliga risker PRI Pensionsgaranti exponeras för – både försäkringsrisker och 
marknadsrisker. Det är viktigt att PRI Pensionsgaranti har en betryggande solvens i förhållande till de risker bolaget 
är exponerat för.

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

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

Rän
teris

k
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återförsäkring

Övriga

motparter

Spreadrisk
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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 rikt-
linjen 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 2021. 

KAPITALKRAV Bolagets kapitalkrav enligt standardformeln (SCR) uppgick per den 31 december 2018 till 5 382 
miljoner kronor (5 884) och minimikapitalkravet (MCR) till 1 346  miljoner kronor (1 471). 

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. Pensions-
försäkring avseende ITP-planens förmåner köps alltid hos Alecta.
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Not 2 Upplysningar om risker

>>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 Pensionsgarantis 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 premieintäkter 
och kostnader för försäkringsverksamheten.

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

Genom att begära säkerheter för kreditförsäkringen kan PRI Pensionsgaranti minska ersättningsbeloppet givet 
att skada inträffat. Av den totala pensionsskulden är cirka 66 procent täckt av tillgångar i pensionsstiftelser samt 
cirka elva procent av andra säkerheter. Stiftelsernas värdering görs utifrån innehavet i stiftelsen där olika tillgångs-
slag 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 för-
måner 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 8 605 12 667 4,23

Energi 12 1 570 2 125 0,71

Finans 63 5 487 208 7 457 2,49

Hälsovård 38 13 359 2 022 23 211 7,75

Industri 214 65 008 4 726 103 445 34,52

IT 22 20 170 7 33 402 11,15

Konsument dagligvaror 68 17 015 72 25 578 8,53

Konsument sällanköp 159 30 939 319 49 876 16,65

Råvaror 86 12 682 333 18 599 6,21

Telekommunikation 6 15 613 23 253 7,76

Totalt 674 190 449 7 687 299 614 100

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

Försäkringsexponering fördelad utifrån exponering per koncern (Mkr)

Storlek 
 inlösenkostnad

Antal 
 koncerner

Pensions-
skuld 

Övrigt 
 åtagande

Inlösen-
kostnad

I % av total 
 inlösenkostnad

0–10 167 430  38  600  0,2

10–50 193 3 458  97  4 923  1,6

50–100 88 4 379  13  6 307  2,1

100–500 147 21 159  20 31 762  10,6

500– 79 161 023  7 519 256 022  85,5

674 190 449 7 687 299 614 100

PRI Pensionsgarantis åtagande för direkt försäkring är huvudsakligen i svenska kronor.
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>>Not 2 Nedan åskådliggörs hur PRI Pensionsgarantis konsolidering påverkas utifrån olika antaganden om skadefrekvens:

Skadefrekvens Skadefrekvens (%) Skadeutfall (Mkr)
Förändring i konsolidering 

(%-enheter)

Tre gånger det sämsta utfallet 
(skadefrekvens) sedan 1980

1,17  
av pensionsskulden 2 313 -1,32

Antagen skadefrekvens 0,20  
av nettoansvaret 287 -0,16

Genomsnittlig skadefrekvens 
under de tio senaste åren

0,03  
av pensionsskulden 51 -0,03

Om PRI Pensionsgaranti under ett enskilt år drabbas av skador som motsvarar tre gånger det hittills sämsta procen-
tuella årliga utfallet medför detta en minskning av konsolideringskapitalet med 2,31 miljarder kronor. Kvoten mellan 
konsolideringskapitalet och nettoansvaret minskar då med 1,32 procentenheter. Vid en antagen skadefrekvens på 
0,20 procent minskar kvoten mellan konsolideringskapitalet och nettoansvaret med 0,16 procentenheter. Under de 
tio senaste åren motsvarar den genomsnittliga skadefrekvensen 0,03 procent, vilket under ett enskilt år skulle påver-
ka kvoten mellan konsolideringskapitalet och det nettoansvaret med minus 0,03 procentenheter.

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

Reservsättningsrisken innebär en viss grad av osäkerhet, vilket leder till att PRI Pensionsgaranti kan underskatta 
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 pensionsutfästelserna, kan i 
allmänhet fastställas inom relativt kort tid. En betydande osäkerhet föreligger dock om storleken på framtida återbe-
talningar, till exempel genom utdelning i konkurs.

Kreditförsäkringspremien fastställs och debiteras årsvis. PRI Pensionsgarantis ansvarighet kvarstår tills dess 
att samtliga pensionsutfästelser avvecklats genom att försäkringstagaren köpt pensionsförsäkring motsvarande 
pensionsutfästelserna. 

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

PRI Pensionsgaranti är utsatt för marknadsrisker i 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 stiftelsernas utveckling löpande och har möjlighet att begära att företagen gör ytterligare avsättningar till 
stiftelserna eller ställer kompletterande säkerheter.

MARKNADSRISKER. Marknadsrisk definieras som risken för värdeminskning i finansiella instrument till följd av 
förändringar i marknadspriser. Den kan mätas som storleken på variationer i avkastningen under en viss tidsperiod 
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 2018:

Standardavvikelse PRI Pensionsgaranti Benchmark

Räntebärande värdepapper 0,43 0,69

Svenska aktier 13,42 12,20

Utländska aktier 13,11 13,56

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

Likviditet i tillgångsportföljen Mkr Tillgångsslag

0–1 månad 23 697 Fonder, aktier, obligationer, derivat och likvida medel

från 1 månad upp till 12 månader 1 193 Fonder

från 1 år till 5 år 1 134 Fonder

mer än 5 år 1 734 Fonder

Totalt 27 758  
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>>Not 2 Känslighetsanalys för marknadsrisker:

Påverkan på konsolideringskapital och resultaträkning, Mkr 2018 2017

Ränteuppgång 1 %-enhet* -242 -276

Kursnedgång direktägda aktier 10 % -481 -471

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, total** -134 -167

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, CHF/DKK/EUR -3 -12

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 % , GBP 6 5

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, JPY 4 2

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, NOK -6 -7

Valutakursnedgång noteringsvaluta 10 %, USD -137 -184

* Vid räntenedgång en procentenhet blir utfallet +260 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. Durationen 
har under året varierat mellan 1,83 år och 2,46 år.

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

Bostadsobligationer 1 793 2 433 1 980 – 6 206

Statsobligationer – 344 728 1 119 2 191

Företagsobligationer 3 503 250 – – 3 753

Summa Obligationer 5 296 3 027 2 708 1 119 12 150

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 6 206 14

Statsobligationer AAA 2 191 9

Företagsobligationer A 352 2

Företagsobligationer A- 913 9

Företagsobligationer BBB 101 1

Företagsobligationer BBB- 40 1

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 företagsobligationer 
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 12,13 procent av aktieportföljen. Den enskilt största aktieplaceringen uppgick 
till 4,40 procent av aktieportföljen.
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>>Not 2 De tre största aktieinnehaven per 2018-12-31 Värde i % av aktieportföljen

Telia Company AB 4,40

H & M AB 4,15

Nordea Bank AB 3,59

Vid årsskiftet uppgick aktieportföljen till 29,24 procent av totalportföljens värde. Fördelning aktieportfölj:

Tillgångsslag Värde i % av aktieportföljen

Svenska aktier 56,13

Utländska aktier 7,62

Utländska fonder 36,25

Vid årsskiftet uppgick andelen alternativa placeringar till 21,73 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 fon-

der. Den totala valutaexponeringen får högst uppgå till tio procent av totalportföljens värde. Riktlinjerna för finans-
förvaltningen 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 157 2 737 2 -1 514 1 382

NOK 75 – 0 -17 58

CHF 53 – 0 -46 7

DKK 34 – 0 – 34

JPY - 76 – -117 -41

EUR 70 1 919 12 -2 043 -42

GBP - – 0 -59 -59

Totalt 389 4 732 14 -3 796 1 339

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 pensionsutbetalningar 

inom ITP 2 i egen regi. Medel för dessa pensionsutbetalningar tas in nio månader i förskott, vilket ger ett mellanha-
vande ”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 genomsnittliga duration på portföljen 
är 2,5 år.

MOTPARTSRISK

Avgiven återförsäkring. Risken att de företag som PRI Pensionsgaranti handlat återförsäkringsskydd av inte kan 
fullgöra sina förpliktelser.

PRI Pensionsgaranti har tecknat återförsäkring hos ett antal återförsäkrare som delar på åtagandet. Återförsäk-
rarnas 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 hante-
ring av likvida medel.
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>>Not 2 Totalt exponeringsvärde för dagslån och säkerställda bostadsobligationer per tillåten bankkoncern vid årsskiftet:

Emittent Exponering (%) Max tillåten exponering (%)

Länsförsäkringar Bank 1,3 20

Nordea 3 20

SBAB 6,2 20

SEB 1,9 20

SHB 7,8 20

Swedbank 2,6 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 påverkas av 
värdet av tillgångarna i företagens pensionsstiftelser. I en lågkonjunktur ökar risken både för insolvens hos företagen 
och att värdet på stiftelsernas tillgångar minskar, främst genom värdeminskning på aktier. PRI Pensionsgaranti följer 
löpande stiftelsernas utveckling och har möjlighet att begära att företagen gör ytterligare avsättningar till stiftelserna 
eller ställer kompletterande säkerheter.

Enligt PRI Pensionsgarantis riktlinje för konsolidering får den sammanlagda exponeringen per enskild risk i för-
säkrings- och finansrörelsen inte överskrida 25 procent av summan av konsolideringskapitalet och återförsäkrings-
skyddet. Under 2018 har ingen exponering varit över den fastställda limiten.

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

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

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

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

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

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

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

ORSA. Under 2018 har PRI Pensionsgaranti genomfört sin femte ORSA (egen risk och solvensbedömning). 
 ORSA-rapporten skickades till Finansinspektionen den 30 november 2018.

I ORSA-arbetet skiljer bolaget på beräknade kapitalkrav utifrån scenarios och bolagets långsiktiga kapitalbehov. 
Kapitalkraven beräknas med hjälp av ett scenarioverktyg som med ett antal parametrar räknar ut SCR (solvens-
kapitalkrav enligt standardformeln). Kapitalbehovet fastställs utifrån resonemang som inbegriper bolagets riktlinjer 
för konsolidering. Vid fastställandet av kapitalbehovet används ett längre tidsperspektiv än de fem år som används i 
SCR-beräkningar med hjälp av scenarierna. 
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>>Not 2 PRI STIFTELSETJÄNST AB. PRI Stiftelsetjänst AB:s verksamhet består av stiftelseadministration och värde-
pappersrörelse. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bedrivs enligt lag (2007:528) om värdepappers-
marknaden.

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 kreditinstitut 
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 immateriella tillgångar 
och uppskjuten skattefordran. Bolagets kapitalkrav består av kreditrisk och kapitalkrav för fasta omkostnader. Per 
den 31 december 2018 uppgick bolagets kapitalbas till 22,8 miljoner kronor och kapitalkravet till 6,5 miljoner kronor, 
vilket ger en kapitaltäckningsgrad om 340 procent (pelare 1 & 2). 

PRI Stiftelsetjänsts verksamhet medför dagligen risker som hanteras, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att 
skydda företagets kapital och anseende. De sätt på vilka bolaget identifierar, följer upp och hanterar dessa risker 
utgör en central del av verksamheten. I samband med den årliga verksamhetsplaneringsprocessen fastställer ledning 
och styrelse en årlig intäkts- och kostnadsprognos. Prognosen utgör basen för att beräkna behovet av framtida kapi-
tal 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 informa-
tion i pensionsfrågor. Pensionsadministrationen omfattar bland annat förmånsberäkning, skuldvärdering, fribrevs-
register, 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.
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Not 3
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring), Mkr 

Koncernen och moderbolaget

2018 2017

Premieinkomst, direkt försäkring, Sverige

 Inbetald under året 464,4 446,1

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid – –

464,4 446,1

Premieinkomst, mottagen återförsäkring, Finland

 Inbetalt under året 0,1 1,0

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid – –

0,1 1,0

Premieinkomst, avgiven återförsäkring

 Utbetalt under året -47,2 -33,4

 Förändring av förväntad premieinkomst under återstående avtalstid – –

-47,2 -33,4

Summa premieinkomst 417,3 413,7

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier

 Direkt försäkring – –

 Mottagen återförsäkring – –

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

Total premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 417,3 413,7

TOTAL 417,3 413,7

Not 4 Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Koncernen och moderbolaget

Ingen överföring från kapitalförvaltningen har skett under 2018 då den genomsnittliga tvåårsräntan varit negativ. 
Ingen överföring gjordes heller under 2017 då den genomsnittliga tvåårsräntan även då var negativ.
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Not 5
Försäkringsersättningar, Mkr

Koncernen och moderbolaget

2018 2017

Utbetalda försäkringsersättningar

Tidigare års skador – -28,0

Årets skador – -1,1

Skaderegleringskostnader -1,2 -4,6

-1,2 -33,7

Erhållna återbetalningar av skador

Tidigare års skador 11,9 0,7

Årets skador – 1,0

11,9 1,7

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Tidigare års skador – 29,5

Årets skador -1,2 –

-1,2 29,5

Förändring i Förväntade återbetalningar av skador

Tidigare års skador 17,7 –

Årets skador – –

17,7 –

TOTAL 27,2 -2,5

Not 6
Driftskostnader, Mkr 

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Driftskostnader (Försäkringsrörelsen) -89,7 -78,7 -86,9 -78,6

Skaderegleringskostnader 
(redovisas under Försäkringsersättningar, not 5) -1,2 -4,6 -1,2 -4,6

Kapitalförvaltning 
(redovisas under Kapitalavkastning, kostnader, not 9) -30,5 -31,5 -30,5 -31,5

Övrig verksamhet 
(redovisas under Övriga kostnader, not 11) -158,3 -147,6 -127,3 -120,9

TOTAL -279,7 -262,4 -245,9 -235,6

Personalkostnader -130,6 -127,4 -113,9 -112,2

Lokalkostnader -17,2 -15,7 -14,9 -14,3

Avskrivningar -11,5 -13,3 -11,2 -11,5

Övrigt* -120,4 -106,0 -105,9 -97,6

TOTAL -279,7 -262,4 -245,9 -235,6

* I Övrigt ingår arvoden och kostnadsersättningar till revisorer: 

Revisionsuppdrag -1,2 -1,0 -0,9 -0,8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – – – –

Skatterådgivning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Övriga tjänster -0,1 -0,4 -0,1 -0,4

Totalt arvode och kostnadsersättningar -1,4 -1,5 -1,1 -1,3
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Not 7 Operationell leasing, Mkr

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

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Inom ett år 13,6 14,2 12,2 12,9

Mellan ett år och fem år 2,1 15,4 – 13,4

Längre än fem år – – – –

TOTAL 15,7 29,6 12,2 26,3

Belopp avser kontrakterad årshyra för lokaler samt för förråd. 

PRI Pensionsgaranti. I resultatet 2018 redovisas en hyreskostnad på 13,0 miljoner kronor (12,7). 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. Kontrakten är uppsagda enligt ovan och ny upphandling pågår, men är 
ännu ej avslutad.

PRI Stiftelsetjänst AB. I resultatet 2018 redovisas en hyreskostnad på 1,4 miljoner kronor (1,3). 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

2018 2017

Direktavkastning

Utdelning aktier och andelar 253,5 262,0

Ränteintäkter

 Repor – 1,7

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 46,9 16,0

 Övrigt 8,5 6,9

309,0 286,6

Valutakursvinster, netto 370,8 –

Realiserade vinster

Aktier och andelar 823,3 1 126,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7,7 3,2

Derivat – 1,8

Valuta – 90,9

830,9 1 222,3

Total kapitalavkastning, intäkter 1 510,7 1 508,9

Orealiserade vinster

Aktier och andelar – 132,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3,4 15,4

Valuta 21,7 20,0

Total orealiserade vinster 25,2 167,9

TOTAL 1 535,9 1 676,8

Av resultatet är 25,2 miljoner kronor (167,9) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande 1 510,7 miljoner kronor 
(1 508,9) 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

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader

Repor – -0,6 – -0,6

Utlåning till kreditinstitut – – – –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – – –

Övrigt – -0,5 – -0,5

– -1,1 – -1,1

Kapitalförvaltningskostnader

Finansiella kostnader -4,2 -2,3 -4,2 -2,3

Transaktionskostnader -6,3 -10,5 -6,3 -10,5

Driftskostnader i kapitalförvaltningen -30,4 -31,5 -30,4 -31,5

-40,9 -44,3 -40,9 -44,3

Valutakursförluster, netto – -258,4 – -258,4

Realiserade förluster

Valuta -244,0 – -244,0 –

Derivat -19,8 -27,9 -19,8 -27,9

-263,7 -27,9 -263,7 -27,9

Total kapitalavkastning, kostnader -304,6 -331,7 -304,6 -331,7

Orealiserade förluster

Aktier och andelar -1 015,0 – -1 015,0 –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – – – –

Total orealiserade förluster -1 015,0 – -1 015,0 –

TOTAL -1 319,6 -331,7 -1 319,6 -331,7

Koncernen. Av resultatet är -263,7 miljoner kronor (-27,9) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande -1 055,9 
miljoner kronor (-303,8) 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 -263,7 miljoner kronor (-27,9) hänförligt till Innehav för handelsändamål. Resterande 
-1 055,9 miljoner kronor (-303,8) 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

2018 2017 2018 2017

Driftskostnadsersättning administration ITP 2 90,2 87,6 90,2 87,6

Konsultintäkter 24,9 25,0 – –

Stiftelseadministration 30,7 28,1 – –

Pensionsadministration 21,3 19,1 – –

Övrigt 1,3 1,1 30,8 31,7

TOTAL 168,4 160,9 120,9 119,3

Med driftskostnadsersättning avses ersättning från företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. Ersättningen beräknas med ut-
gångspunkt från nyavsättning och pensionsskuldens storlek. För 2018 har ersättning debiterats för respektive kund företag 
med 0,6038 procent (0,5800) av nyavsättning och 0,0394 procent (0,0392) av pensionsskulden.
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Not 11
Övriga kostnader, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Kostnader administration ITP 2 -90,2 -87,6 -90,2 -87,6

Kostnader konsulttjänster -15,5 -17,4 – –

Kostnader stiftelseadministration -28,9 -24,0 – –

Kostnader pensionsadministration -16,1 -16,5 – –

Övrigt -7,6 -2,1 -37,1 -33,3

TOTAL -158,3 -147,6 -127,3 -120,9

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 55,6 miljoner kronor (54,8).

Not 12
Avsättning för uppskjuten skatt, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på orealiserade värden 289,7 459,8 289,7 459,8

Uppskjuten skatt på övriga avsättningar -1,4 -1,2 -0,7 -1,2

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 4 951,7 4 863,2 – –

Uppskjuten skatt på immateriella tillgångar – – – –

5 240,0 5 321,8 289,0 458,6

Orealiserade värden i Balansräkningen

Aktier och andelar 1 248,8 2 028,0 1 248,8 2 028,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 34,5 12,9 34,5 12,9

Valuta 70,6 48,9 70,6 48,9

1 353,9 2 089,8 1 353,9 2 089,8

Varav till:

Avsättning för uppskjuten skatt 21,4 % (22,0) 289,7 459,8 289,7 459,8

TOTAL 289,7 459,8 289,7 459,8

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

Förändring av uppskjuten skatt avseende orealiserade 
värden -170,1 -36,6 -170,1 -36,6

Förändring av uppskjuten skatt avseende övriga 
avsättningar -0,2 0,1 0,5 0,1

Förändring av uppskjuten skatt avseende obeskattade 
reserver 88,5 69,2 – –

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

Utgående balans* 5 240,0 5 321,8 289,0 458,6

* Från och med 2018-12-31 redovisas fordran Avsättning för uppskjuten skatt på tillgångssidan under Övriga fordringar.

Not 13
Avstämning effektiv skatt, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Resultat före skatt 581,7 1 690,8 0,7 1 361,6

Skatt enligt gällande skattesats -128,0 -372,0 -0,1 -299,6

Skatt på ej avdragsgilla kostnader/intäkter 35,3 -23,4 -0,9 -23,2

Skatteeffekt hänförlig till tidigare år 16,2 – 16,2 –

Utländsk kupongskatt -3,8 -4,6 -3,8 -4,6

Skatt på årets resultat -80,3 -400,0 11,4 -327,4
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Not 14
Goodwill, Mkr

Koncernen

2018 2017

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 Stif-
telsetjänst 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

2018 2017 2018 2017

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

Årets anskaffning 7,2 9,2 6,8 9,3

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 200,3 193,1 162,7 155,9

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

Årets avskrivningar -10,3 -11,8 -10,0 -10,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -144,6 -134,3 -107,4 -97,4

Utgående planenligt restvärde 55,7 58,8 55,3 58,5

Avser investeringar i IT-stöd för PRI Pensionsgarantis verksamhet, vilka tagits i drift (skuldvärderingssystem, försäkrings-
system, system för pensionsförmedling och förmånsadministration, system för skuldvärdering enligt  i nternationell standard 
samt system för att stödja Solvens II rapporteringen). Det ingår även utveckling av systemstöd för stiftelseadministration 
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

2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 66,9 66,9

Förvärv – –

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 66,9 66,9

TOTAL 66,9 66,9

2018 2017

Antal andelar/ 
Andel i % Redovisat värde Redovisat värde

PRI Stiftelsetjänst AB  
556064-5151, Göteborg

10 000/ 
100 % 29,5 29,5

PRI Pensionstjänst AB 
556695-8194, Stockholm

100 000/ 
100 % 37,4 37,4

Totalt antal aktier och andelar i koncernföretag 66,9 66,9
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Not 17
Aktier och andelar, Mkr

Koncernen och moderbolaget

2018 2017

Anskaffnings-
värde

Bokfört 
värde

Anskaffnings-
värde

Bokfört 
värde

Svenska aktier 4 505,0 4 417,7 3 706,5 4 241,5

Utländska aktier 224,9 387,6 267,1 454,6

Svenska andelar 3 229,4 3 673,7 3 044,5 3 437,2

Utländska andelar 3 470,8 4 223,4 3 710,9 4 639,3

TOTAL 11 430,1 12 702,4 10 729,0 12 772,6

Varav noterade värdepapper 7 428,1 8 036,4 6 763,6 8 195,2

Not 18 Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper, Mkr

Koncernen och moderbolaget

2018 2017

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Bokfört  
värde

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Bokfört  
värde

Svenska staten 2 150,3 2 168,4 3 697,4 3 685,5

Svenska bostadsinstitut 6 150,5 6 159,9 7 703,5 7 698,2

Företagsobligationer 1 595,2 1 592,8 569,9 569,4

Företagscertifikat 2 157,1 2 156,7 550,0 550,0

Räntefonder * 2 445,4 2 454,8 2 055,1 2 085,7

TOTAL 14 498,5 14 532,6 14 575,9 14 588,8

Varav noterade värdepapper 14 134,3 14 163,9 13 619,9 13 636,3

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde 
överstiger nominellt värde exkl räntefonder 434,7 662,1

* 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: 

2018 2017

Skulder till kundföretag -3 708,3 -3 537,9

Fordringar på kundföretag 2,2 1,0

Övriga fordringar (del av) 11,1 1,4

Övriga tillgångar 3 695,0 3 535,5

TOTAL – –
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Not 20
Materiella tillgångar, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

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

Årets anskaffningar 0,7 2,2 0,7 2,2

Årets avyttringar -2,1 -2,7 -2,1 -2,7

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 11,8 13,2 10,1 11,5

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

Årets avskrivningar enligt plan -1,2 -1,5 -1,1 -1,5

Återföring vid avyttringar 1,7 2,1 1,7 2,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -8,9 -9,4 -7,3 -7,9

Utgående planenligt restvärde 2,9 3,8 2,8 3,6

Not 21
Eget kapital, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Eget kapital 22 678,6 22 177,6 4 915,5 4 903,5

TOTAL 22 678,6 22 177,6 4 915,5 4 903,5

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 2018 2017

Till stämmans förfogande står

 Balanserat resultat 4 902,9 3 868,7

 Årets resultat 12,0 1 034,2

Total 4 914,9 4 902,9

Styrelsen föreslår att vinstmedel om 4 914,9 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 2018 2017

Ackumulerade överavskrivningar

 Ingående balans 1 januari 0,5 0,2

 Årets avskrivningar utöver plan 0,2 0,3

Utgående balans 31 december 0,7 0,5

Periodiseringsfond

 Ingående balans 1 januari – –

 Årets upplösning/avsättning – –

Utgående balans 31 december – –

Säkerhetsreserv

 Ingående balans 1 januari 21 584,0 21 269,9

 Årets avsättning/upplösning 1 088,0 314,1

Utgående balans 31 december 22 672,0 21 584,0

TOTAL 22 672,7 21,584,5
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Not 23
Avsättning för ej intjänad premie, Mkr

Koncernen och moderbolaget

2018 2017

Brutto 479,1 450,3

Återförsäkrares andel -43,9 -39,1

Netto 435,2 411,2

Not 24
Avsättning för oreglerade skador, Mkr

Koncernen och moderbolaget

2018 2017

Brutto/netto Brutto/netto

Ingående balans rapporterade skador 0,3 29,9

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

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år -16,5 -29,7

Utgående balans rapporterade skador -16,2 0,3

Not 25
Återbäring, Mkr

Koncernen och moderbolaget

2018 2017

Ingående balans – –

Under perioden reglerad återbäring – –

Årets avsättning för ej förfallen återbäring – –

Utgående balans – –

Not 26
Utjämningsavsättning, Mkr

Moderbolaget

2018 2017

Ingående balans 520,9 520,9

Årets avsättning/upplösning -520,9 –

Utgående balans – 520,9

Not 27
Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser, Mkr

Moderbolaget

2018 2017

Förmånsbestämda pensioner 15,6 14,4

Vinstandelar etc. 23,0 20,8

Utgående balans 38,6 35,2

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser fördelas från och med 2018 på posterna Förmånsbestämda pensioner 
samt Vinstandelar etc. Jämförelsesiffrorna har uppdaterats.

Se även not 34 Pension IAS 19 



59

Not 28 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden, Mkr Koncernen

Finansiella tillgångar 2018
Finansiella tillgångar 

 värderade till verkligt värde 
via resultatet

Finansiella till- 
gångar värd-

erade till upp-
lupet anskaff-

ningsvärde

Icke 
finansi ella 
tillgångar

Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till höra 

kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella tillgångar

Aktier, andelar 12 702,4 – – – 12 702,4

Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper inklusive 
upplupna ränteintäkter

14 598,8 – – – 14 598,8

Derivat, valuta – 71,3 – – 71,3

Övriga finansiella placerings-
tillgångar 43,8 – – – 43,8

Likvida medel – – 447,4 – 447,4

Övriga fordringar – – 203,3 – 203,3

Upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader – – 19,1 – 19,1

Övriga tillgångar 3 648,7 46,3 – – 3 695,0

Summa Finansiella tillgångar 30 993,7 117,6 669,8 – 31 781,1

Icke-finansiella tillgångar – – – 1 314,5 1 314,5

Summa tillgångar 30 993,7 117,6 669,8 1 314,5 33 095,6

Finansiella skulder 2018 Finansiella skulder  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Övriga skul-
der värd erade 

till upp lupet 
anskaffnings-

värde

Icke 
finansiella 

skulder
Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till höra 

kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella skulder

Skulder till kundföretag 3 708,3 – – – 3 708,3

Derivat, valuta – 0,7 – – 0,7

Övriga skulder – – 371,5 – 371,5

Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter – – 15,6 – 15,6

Summa Finansiella skulder 3 708,3 0,7 387,1 – 4 096,1

Icke-finansiella skulder – – – 6 320,8 6 320,8

Summa skulder 3 708,3 0,7 387,1 6 320,8 10 416,9

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

Finansiella tillgångar 2018
Finansiella tillgångar 

 värderade till verkligt värde 
via resultatet

Finansiella till- 
gångar värd-

erade till upp-
lupet anskaff-

ningsvärde

Icke 
finansi ella 
tillgångar

Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till höra 

kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella tillgångar

Aktier, andelar 12 702,4 – – – 12 702,4

Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper inklusive 
upplupna ränteintäkter

14 598,8 – – – 14 598,8

Derivat, valuta – 71,3 – – 71,3

Övriga finansiella placerings-
tillgångar 110,7 – – – 110,7

Kassa och bank – – 350,9 – 350,9

Övriga fordringar – – 127,6 – 127,6

Upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader – – 6,0 – 6,0

Övriga tillgångar 3 648,7 46,3 – – 3 695,0

Summa Finansiella tillgångar 31 060,6 117,6 484,5 – 31 662,7

Icke-finansiella tillgångar – – – 1 289,7 1 289,7

Summa tillgångar 31 060,6 117,6 484,5 1 289,7 32 952,4

Finansiella skulder 2018 Finansiella skulder  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Övriga skul-
der värd erade 

till upp lupet 
anskaffnings-

värde

Icke 
finansiella 

skulder
Totalt

Tillgångar som 
 bestämts till höra 

kategorin

 Innehav för 
handels-
ändamål

Finansiella skulder

Skulder till kundföretag 3 708,3 – – – 3 708,3

Derivat, valuta – 0,7 – – 0,7

Övriga skulder – – 296,4 – 296,4

Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter – – 13,4 – 13,4

Summa Finansiella skulder 3 708,3 0,7 309,8 – 4 018,8

Icke-finansiella skulder – – – 1 345,4 1 345,4

Summa skulder 3 708,3 0,7 309,8 1 345,4 5 364,2

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 2017 Finansiella tillgångar  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Låne-
fordringar

Icke finansi-
ella 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 ränte-
bärande värdepapper inklusive 
upplupna ränteintäkter

14 705,8 – – – 14 705,8

Derivat, valuta – 48,8 – – 48,8

Övriga finansiella placerings-
tillgångar – – – – –

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 1 051,3 652,7 32 325,7

Finansiella skulder 2017 Finansiella skulder  värderade 
till verkligt värde via resultatet

Övriga 
skulder

Icke finan-
siella skulder Totalt

Tillgångar 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 kostna-
der 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 – 302,4 6 268,6 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 finansi-
ella 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 ränte-
bärande värdepapper inklusive 
upplupna ränteintäkter

14 705,8 – – – 14 705,8

Derivat, valuta – 48,8 – – 48,8

Övriga finansiella placerings-
tillgångar 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

Icke finan-
siella skulder Totalt

Tillgångar 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 – 236,9 1 906,4 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 29 Upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de  finansiella 
instrument som värderas till verkligt värde, Mkr Koncernen och moderbolaget

Kategori/Nivå 2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 8 036,5 2 590,8 2 075,1 12 702,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 077,8 1 373,3 1 081,5 14 532,6

Derivat, valuta – 71,3 – 71,3

Övriga finansiella placeringstillgångar 43,8 – – 43,8

Upplupna ränteintäkter 66,2 – – 66,2

Summa Finansiella tillgångar 20 224,3 4 035,4 3 156,6 27 416,3

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 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 – – – –

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 2018, i vissa fall 
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 procent. 
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 37 procent, hotellfastighetsfonder 16 procent, samhällsfastighetsfonder 11 procent, blandfonder 35 procent 
samt fonder under avveckling 1 procent.

I stort sett alla fastigheter förvärvade under 2018 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 2018 och början av 2019. 

Resultateffekten för fastighetsfonderna uppgick till 262,3 miljoner kronor (238,1).

PRI Pensionsgaranti har investeringsåtaganden i tio räntefonder. Avkastningen i räntefonder är hänförlig till löpande ränte-
intäkter i fonderna samt värdeförändringar.

Resultateffekten för räntefonderna uppgick till 23,9 miljoner kronor (21,9).

PRI Pensionsgaranti har även investeringsåtaganden i en infrastrukturfond samt en private equity fond-i-fond.

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 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 2017-12-31 181,7 181,7

Öppningsbalans 2018-01-01 2 393,4 2 393,4

Totalt redovisade vinster och förluster:

 Redovisat i årets resultat 210,1 210,1

 Redovisat direkt i eget kapital – –

Anskaffningsvärde förvärv 1 652,4 1 652,4

Försäljningslikvid försäljning -1 099,3 -1 099,3

Förflyttning ut från nivå 3 – –

Förflyttning in till nivå 3 – –

Utgående balans 2018-12-31 3 156,6 3 156,6

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår 
i den utgående balansen 2018-12-31 213,3 213,3
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Not 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Koncernen

Tillgångar 2018 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 10,8 64,4 75,2

Placeringstillgångar 24 481,9 2 868,1 27 350,0

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 43,9 – 43,9

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 479,1 – 479,1

 Fordringar på kundföretag 2,2 – 2,2

 Övriga fordringar 914,6 – 914,6

1 395,9 – 1 395,9

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,1 1,8 2,9

 Likvida medel 447,4 – 447,4

 Övriga tillgångar 3 695,0 – 3 695,0

4 143,5 1,8 4 145,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 85,3 – 85,3

Summa Tillgångar 30 161,3 2 934,3 33 095,6

Avsättningar och skulder 2018

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 479,1 – 479,1

 Avsättning för oreglerade skador -16,2 – -16,2

462,9 – 462,9

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 1,6 42,1 43,7

 Avsättning för uppskjuten skatt – 5 240,7 5 240,7

 Övriga avsättningar 0,6 3,6 4,2

2,2 5 286,4 5 288,6

Skulder

 Skulder avseende återförsäkring 50,0 – 50,0

 Skulder till kundföretag 3 708,4 – 3 708,4

   Derivat, valuta 0,7 – 0,7

 Övriga skulder 883,8 – 883,8

4 642,9 – 4 642,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,5 – 22,5

Summa Avsättningar och skulder 5 130,5 5 286,4 10 416,9
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>>Not 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder, Mkr Moderbolaget

Tillgångar 2018 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Immateriella tillgångar 10,3 45,0 55,3

Placeringstillgångar 24 481,9 2 935,0 27 416,9

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier 43,9 – 43,9

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 479,1 – 479,1

 Fordringar hos koncernföretag 8,6 – 8,6

 Fordringar på kundföretag 2,2 – 2,2

 Övriga fordringar 825,4 – 825,4

1 315,3 – 1 315,3

Andra tillgångar

 Materiella tillgångar 1,0 1,8 2,8

 Kassa och bank 350,9 – 350,9

 Övriga tillgångar 3 695,0 – 3 695,0

4 046,9 1,8 4 048,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72,3 72,3

Summa Tillgångar 29 970,6 2 981,8 32 952,4

Avsättningar och skulder 2018 Högst 1 år Längre än 1 år Total

Försäkringstekniska avsättningar 

 Ej intjänade premier 479,1 – 479,1

 Avsättning för oreglerade skador -16,2 – -16,2

 Utjämningsavsättning – – –

462,9 – 462,9

Avsättningar för andra risker och kostnader

 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 1,6 37,0 38,6

 Avsättning för uppskjuten skatt – 289,7 289,7

 Övriga avsättningar 0,2 2,6 2,8

1,8 329,3 331,1

Skulder

 Skulder avseende återförsäkring 50,0 – 50,0

 Skulder till kundföretag 3 708,3 – 3 708,3

    Derivat, valuta 0,7 – 0,7

 Övriga skulder 790,9 – 790,9

4 549,9 – 4 549,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20,3 – 20,3

Summa Avsättningar och skulder 5 034,9 329,3 5 364,2
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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 36,5 37,8

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

 Övriga avsättningar 1,8 1,1 2,9

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 33,9 35,2

 Avsättning för uppskjuten skatt – 458,6 458,6

 Övriga avsättningar 1,5 0,9 2,4

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 31 Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Koncernen

2018 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 48 38 86

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 4 12 16

 Vd och ledande befattningshavare 4 3 7

Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar Moderbolaget

2018 Kvinnor Män Total

Medelantal anställda  
exkl vd och ledande befattningshavare 39 35 74

Könsfördelningen i företagsledningen

 Styrelse 2 9 11

 Vd och ledande befattningshavare 2 3 5

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr Koncernen

2018 Lön/
Arvode

Rörlig 
 ersättning

Sociala 
kostnader

Varav  
pensions- 
kostnader

Pensions- 
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens 
 ordförande* 428 – 70 – – 498

Övriga  ledamöter* 2 183 – 692 – – 2 875

Vd** 3 447 – 3 185 1 705 – 6 632

Ledande 
 befattningshavare 6 865 – 7 082 3 810 40 13 947

Övriga  anställda 63 134 – 40 732 16 959 324 103 866

76 057 – 51 761 22 474 364 127 818

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr Moderbolaget

2018 Lön/ 
Arvode

Sociala 
kostnader

Varav  
pensions- 
kostnader

Pensions- 
kostnader 
rörlig del

Total

Styrelsens 
 ordförande* 428 70 – – 498

Övriga  ledamöter* 2 183 692 – – 2 875

Vd** 3 447 3 185 1 705 – 6 632

Ledande 
 befattningshavare 5 971 6 446 3 524 40 12 417

Övriga  anställda 54 773 36 809 15 921 324 91 582

66 802 47 202 21 150 364 114 004

* Tore Bertilsson 427,5 Tkr, Kristina Ensgård 201,2 Tkr, Per Hedelin 272,5 Tkr, Vidar Mohammar 282,5 Tkr, Mats Andersson 
262,5 Tkr, Lena Eliasson 201,2 Tkr, Hans Ola Meyer 92,5 Tkr, Anders Osberg 100 Tkr, Hans Norin, Hans Gidhagen, Thomas 
Eriksson, Martin Wästfelt vardera 192,5 Tkr.

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

** Avser VD i PRI Pensionsgaranti och pensionskostnaden inkluderar uppräkning av intjänad pensionsrätt.
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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

Könsfördelning 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

Könsfördelning i företagsledningen

 Styrelse 2 9 11

 Vd och ledande befattningshavare 2 3 5

Ersättningar och övriga förmåner under året, Tkr Koncernen

2017 Lön/
Arvode

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.
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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 2018 har beslutats 
av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet. 

Vd Jan Ahlström uppbar under 2018 en fast lön inklusive förmåner om 3 447 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. Avsätt-
ningarna räknas upp varje år med ett fast procenttal om 6,5 procent. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsäg-
ningstid på tolv månader, något avgångsvederlag därutöver utgår inte. Vid uppsägning från vd:s sida gäller en uppsägnings-
tid 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 ersätt-
ningsmodell. 

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

2018 2017 2018 2017

Ingående avsättning 16 165 13 444 13 589 11 419

Årets avsättning/uppräkning 771 3 667 636 3 019

Justering -135 – -135 –

Utbetalt under året -724 -946 -502 -849

Övrigt – – – –

Utgående avsättning 16 077 16 165 13 588 13 589

Utgående avsättning för löneavstående etc. i Koncernen uppgår till 9 470 Tkr (7 348) och i Moderbolaget till 9 446 Tkr 
(7 240).

Not 32 Panter och därmed jämförliga säkerheter  
och ansvarsförbindelser, Mkr

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ställda säkerheter

Ställda panter, Kontanta medel för terminskontrakt 31,8 – 31,8 –

Skuldtäckningstillgångar – – – –

För försäkringstagarnas förmånsrätt registerförda 
tillgångar, obligationer 12 077,7 12 503,1 12 077,7 12 503,1

Varav erforderlig pantsättning 463,0 450,6 463,0 971,5

Ansvarsförbindelser

Klientmedel 216,4 242,9 – –

Pensioner 3,1 – 3,1 –

Åtaganden

Åtagande att investera i fastighetsfond 641,1 1 513,0 641,1 1 513,0

Åtagande att investera i räntefond 1 482,7 – 1 482,7 –
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Not 33 Närstående, Mkr

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

Sammanställning över närståendetransaktioner
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Försäljning till närstående

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 2,1 1,3

 PRI Pensionstjänst AB – – 27,3 29,3

Köp av närstående

 PRI Stiftelsestjänst AB – – 0,7 0,2

 PRI Pensionstjänst AB – – – 0,2

Fordringar på närstående 

 PRI Stiftelsestjänst AB – – – 0,5

 PRI Pensionstjänst AB – – 8,6 9,1

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. 

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

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

Även konsulttjänster utförs och faktureras mellan bolagen i koncernen.
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Not 34
Pension IAS 19, Mkr

Koncernen

2018 2017

Förändring av nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelsen  
per den 1 januari

Förpliktelser per den 1 januari 2,4 3,0

 Förpliktelser per den 1 januari, omklassificering 12,0 –

 Förmåner intjänat under tidigare perioder 2,7 –

 Förmåner intjänat under perioden 2,2 –

 Utbetalda ersättningar -1,6 -0,9

 Räntekostnad 0,1 0,1

 Aktuariella vinster och förluster 0,4 0,2

Förpliktelser per den 31 december 18,2 2,4

Driftskostnad redovisad i årets resultat

 Förmåner intjänat under tidigare perioder 2,7 –

 Förmåner intjänat under perioden 2,2 –

 Räntekostnad på förpliktelsen 0,1 0,1

Nettokostnad i årets resultat 5,0 0,1

Kostnad redovisad i övrigt totalresultat

 Aktuariella vinster (-) / förluster (+) 0,4 0,2

Netto redovisat i övrigt totalresultat 0,4 0,2

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser

Diskonteringsränta 0,25 % 0,5 %

Framtida ökning av pensioner 2,0 % 1,9 %

Livslängd  FFFS 2007:31 FFFS 2007:31

Koncernen uppskattar att kostnaden avseende förmånsbestämda förpliktelser uppgår till 1,4 Mkr under 2019. 

Bestånd Koncernen

2018 Kvinnor Män Totalt

Aktiva 1 2 3

Fribrevshavare – – –

Pensionärer 1 3 4

TOTALT 2 5 7

Bestånd Koncernen

2017 Kvinnor Män Totalt

Fribrevshavare 1 – 1

Pensionärer 2 2 4

TOTALT 3 2 5

Känslighetsanalys, Tkr Koncernen

Diskonteringsränta +/- 0,5 % -0,25 % 0,25 % 0,75 %

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 18 484 18 156 17 837

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

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 18 124 18 156 18 188

Livslängd +/- 1 år -1 år FFFS 2007:31 +1 år

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut 18 056 18 156 18 263
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Not 35 Övergång till IFRS 9 Finansiella instrument

PRI har börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument från och med 1 januari 2018. Ändringar i redovisnings-
principer hänförliga till införandet av IFRS 9 framgår i not 1 Redovisningsprinciper.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder enligt IFRS 9

Tillgångar Koncern Moderbolag

Mkr Bokfört 
 värde 2018

Bokfört 
 värde 2018

Kategori enligt 
IAS 39

Kategori enligt 
IFRS 9

Aktier och andelar 12 702,4 12 702,4
Finansiella tillgångar 
värderade enligt Fair 

value option

Verkligt värde via 
resultatet

Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper inklusive 
upplupna ränteintäkter

14 598,8 14 598,8
Finansiella tillgångar 
värderade enligt Fair 

value option

Verkligt värde via 
resultatet

Derivat 71,3 71,3 Innehav för handel-
sändamål

Verkligt värde via 
resultatet

Övriga finansiella  
placeringstillgångar 43,8 110,7 Lånefordringar och 

kundfordringar
Upplupet an-

skaffningsvärde

Likvida medel 447,4 350,9 Lånefordringar och 
kundfordringar

Upplupet an-
skaffningsvärde

Övriga fordringar 203,3 127,6 Lånefordringar och 
kundfordringar

Upplupet an-
skaffningsvärde

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 19,1 6,0 Lånefordringar och 

kundfordringar
Upplupet an-

skaffningsvärde

Övriga tillgångar 3 648,7 3 648,7 Lånefordringar och 
kundfordringar

Verkligt värde via 
resultatet

Övriga tillgångar 46,3 46,3 Innehav för handels-
ändamål

Verkligt värde via 
resultatet

Summa tillgångar 31 781,1 31 662,7

Skulder

Skulder till kundföretag 3 708,3 3 708,3 Andra finansiella 
skulder

Upplupet an-
skaffningsvärde

Derivat 0,7 0,7 Innehav för handels-
ändamål

Verkligt värde via 
resultatet

Övriga skulder 371,5 296,4 Andra finansiella 
skulder

Upplupet anskaff-
ningsvärde

Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter 15,6 13,4 Andra finansiella 

skulder
Upplupet an-

skaffningsvärde

Summa skulder 4 096,1 4 018,8
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Min 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 kon-
cernredovisningen 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
PRI Pensionsgarantis kreditförsäkring löser in försäk-
ringstagarnas pensionsskuld vid en försäkrad händelse 
hos försäkringstagarna. Under 2018 har inga nya försäk-
ringsfall inträffat och återvinning avseende försäkrings-
fall som har inträffat tidigare år har gett en intäkt om 
11,9 Mkr.

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

Det kreditförsäkrade försäkringsansvaret (kostnaden 
för inlösen av pensionsutfästelser i ett livförsäkrings-
företag) uppgick per den sista december 2018 till 
299 614 Mkr för PRI Pensionsgaranti.

Kreditbedömning är ett område som innefattar 
bedömningar avseende osäkra framtida utfall, främst 
avseende ekonomisk utveckling hos försäkringstagarna 
samt av konjunkturutsikter generellt. Bolaget använder 
en ratingmodell som systemstöd i sitt arbete. Beslut 
om förlängning eller utökning av PRI Pensionsgarantis 
åtagande fattas enligt en av styrelsen fastställd 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 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 14–75 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 
2018 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 
 finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som 
de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och 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 revisorsför-
ordningens (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 av-
snittet  Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till moderbolaget 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 revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 
har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekom-
mande 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 infor-
mationen är tillräckligt omfattande för att förstå företags-
ledningens 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 
 detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Bolaget har finansiella tillgångar som värderas till verkligt 
värde och som klassificeras i nivå 2 och 3 enligt IFRS 
värderingshierarki. Bolaget har finansiella tillgångar i 
nivå 2 om 4 035,4 Mkr, finansiella tillgångar i nivå 3 om 
3 156,6 Mkr. Sammanlagt motsvarar detta 26,2 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 värde-
ras baserat på indata som ej är observerbara av externa 
parter.

Bolagets tillgångar enligt ovan, utgörs av aktier och 
 andelar 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 värdering-
sunderlagen mot branschpraxis och värderingsriktlinjer 
samt jämfört använda antaganden med lämpliga refe-
rensvärden 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 3–13 samt 82–91. 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 infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informatio-
nen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende 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 
ansvaret 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 misstag.

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 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina ut-
talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 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 koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka 

en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på miss-
tag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

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

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmå-
ga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upp lysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

 utvärderar 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 revi-
sionsbevis 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 iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydan-
de 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 obe-
roende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden 
som rimligen kan påverka mitt oberoende, samt i tillämp-
liga 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 Pensionsga-
ranti, ömsesidigt för år 2018 samt av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

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

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

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 aktiebolagsla-
gen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordningen.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
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uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med försäkringsrörelselagen.

STOCKHOLM DEN 26 MARS 2019

Magnus Ripa
Auktoriserad revisor

 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 

Magnus Ripa, KPMG AB, Box 382, 101 27 Stockholm, 
utsågs till PRI Pensionsgaranti, ömsesidigts revisor 
av bolagsstämman den 15 maj 2018. 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 försäkringstagarna.

Bolagsstyrning i PRI Pensionsgaranti utgår från svensk 
lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, Solvens 
II direktivet med därtill hörande delegerad förordning, 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, Eiopas 
riktlinjer för företagsstyrningssystem, Svensk kod för 
bolagsstyrning (koden) samt interna styrdokument.

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

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

Bolagsstyrningsrapport för 2018

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 15 maj 2018 i 
Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, närvarade 
tretton röstberättigade fullmäktige och tre 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 2018 omvalde Eddie Dahlberg, Charlotte 
Z. Lindstedt och Rolf Ödmark till ledamöter i valbered-
ningen. Svenskt Näringsliv hade till ledamot utsett Peter 
Jeppsson och Ledarna hade till ledamot utsett Helena 
Hedlund.

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman läm-
na 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 repre-
sentera 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 2018 tagit del av styrelsens självutvärdering av-
seende styrelsens samlade kompetens med anledning av 
Solvens II-regelverket samt resultatet av den utvärdering 
som avser styrelsearbetet. 

STYRELSEN OCH UTSKOTT
Styrelsen består av elva ledamöter.

Sex ledamöter väljs av bolagsstämman. Unionen 
och Ledarna utser vardera en ledamot. Därutöver utser 
 styrelsen för Pensionsregistre-
ringsinstitutet (PRI), ideell fören-
ing, tre ledamöter.

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

Styrelsen väljs för ett år i 
taget. På bolagsstämman 2018 
omvaldes fem ledamöter och 
en ledamot nyvaldes. Unionen 
och Ledarna utsåg vardera en 
ledamot och PRI ideell förening 
utsåg tre ledamöter, vilka samtliga 
 om valdes.

För uppgift om styrelsens sammansättning – namn, ålder, 
huvudsaklig utbildning, arbetserfarenhet, andra uppdrag 
och oberoendestatus enligt koden – hänvisas till års-
redovisningen för 2018. Av styrelsens ledamöter var det 
fram till bolagsstämman 2018 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 ersättnings-
utskottet. Uppdrag och övriga bestämmelser för dessa 
utskott finns reglerade i styrdokument. Utskotten proto-
kollför sina möten och protokollen delges styrelsen.

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

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

Under 2018 sammanträdde styrelsen åtta gånger. 
Sammanträdena har med undantag för ett möte ägt rum i 
bolagets lokaler och de har protokollförts. De har följt en 
godkänd dagordning och underliggande dokumentation 
har publicerats elektroniskt och varit ledamöterna tillhan-
da 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

Lena Eliasson 2017 7/8 Ersättnings utskottet

Kristina Ensgård 2009 7/8 Ersättnings utskottet

Thomas Eriksson 2009 8/8

Hans Gidhagen 2007 8/8

Per Hedelin 2004 7/8 Risk- och revisionsutskottet, 
ordförande *

Hans Ola Meyer * 2015 2/8

Vidar Mohammar 2011 7/8 Risk- och revisionsutskottet,
ordförande **

Hans Norin 2015 8/8

Anders Osberg ** 2018 5/8

Martin Wästfelt 2014 8/8

* till och med bolagsstämma
** från och med bolagsstämma
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Styrelsens arbete under 2018 har följt det årsprogram 
som styrelsen fastställt. På ordinarie styrelsemöten 
behandlas bland annat rapport från bolagets vd, kapital-
förvaltning, resultatutveckling, solvensstatus, kreditför-
säkringsärenden, försäkringsfall samt rapportering från 
styrelsens utskott och centrala funktioner.

Styrelsen behandlar även frågor löpande med avse-
ende på regelefterlevnad, riskhantering och riskkontroll 
samt fastställer för verksamheten väsentliga styrdoku-
ment. Årligen fastställs mål för verksamheten, budget 
och uttagsprocent för driftskostnader. Vidare fastställs 
årligen kreditförsäkringspremier samt eventuell återbäring. 
Placeringsstrategi för kapitalförvaltningen behandlas av 
styrelsen minst två gånger per år. Styrelsen har under 
2018 även bland annat behandlat frågor rörande stora en-
gagemang inom kreditförsäkringen och analys av mål för 
kapitalavkastningen i förhållande till försäkringsansvarets 
förväntade tillväxt. 

Risk- och revisionsutskottet har under 2018 bestått av 
styrelseledamöterna Vidar Mohammar (ordförande från 
och med bolagsstämman), Mats Andersson och Per He-
delin (ordförande till och med bolagsstämman). Risk- och 
revisionsutskottet ansvarar bland annat för beredningen 
av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiel-
la rapporteringen och att övervaka revisionen av årsre-
dovisningen. Vidare stödjer utskottet styrelsen i arbetet 

med att säker ställa 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 compliance-funktionerna samt intern- 
och extern revisorerna.

Risk- och revisionsutskottet har under 2018 haft fyra 
planerade sammanträden och ett extrainsatt samman-
träde. 

Ersättningsutskottet har från och med bolagsstäm-
man bestått av styrelseordförande Tore Bertilsson 
(ordförande) och styrelseledamöterna Lena Eliasson 
och Kristina Ensgård. Ersättningsutskottet bereder 
frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för vd, bolagsledningen och kontroll-
funktionerna risk och compliance. Vidare ska utskottet 
följa och utvärdera tillämpningen av gällande ersätt-

ningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
Ersättningsutskottet har under 2018 haft två samman-
träden.

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

Vd är ordförande i Allmänna Änke- och pupillkassan i 
Sverige. 

Vd har inget väsentligt aktieinnehav eller delägarskap 
i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser 
med. 

EXTERNREVISOR
För granskning av styrelsens och vd:s förvaltning samt av 
bolagets räkenskaper utses årligen på ordinarie bolags-
stämma, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, en 
revisor och en personlig suppleant för denne. Vid bolags-
stämman 2018 omvaldes, i enlighet med valberedning-
ens 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 in-
formation är tillförlitlig och tillgänglig, samt att bolaget har 
lämpliga rapporteringsrutiner.

Systemet för internkontroll förutsätter en god kon-
trollmiljö och omfattar delarna riskbedömning, kontrollakti-
viteter, rapportering och uppföljning.

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

Bolaget har fastställt processer för att säkerställa att 
bolagets principer för finansiell rapportering och intern 
kontroll efterlevs, samt att den finansiella rapporteringen 
är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redo-
visningsstandarder och reglering som gäller för bolagets 
verksamhet. 

Systemet för riskhantering omfattar och dokumen-
terar de strategier, processer och rapporteringsrutiner 
som behövs för att säkerställa att företaget fortlöpande 
kan identifiera, värdera, övervaka, hantera och rapportera 
risker. Styrelsen fastslår riskaptit som uttrycks i risklimi-
ter, vilka begränsar viken riskexponering bolaget får ha.  
Riskhanteringssystemet ska beakta beroenden mellan 
risker och risker som dotterbolag har, som kan få verkan 
på moderbolaget PRI Pensionsgarantis verksamhet, 
rykte och/eller ekonomi. Till stöd för verksamheten har 
bolaget en riskhanteringsfunktion som aktivt arbetar 
med de risker som förekommer i bolagets verksamhet. 
Funktionens uppgift är att ge styrelse och ledning en all-
sidig bild av bolagets risker samt att 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 2018 har risk- och revisionsutskottet, 
förutom sitt fastställda ordinarie årsprogram, bland annat 
behandlat en av kreditförsäkringsavdelningen framtagen 
modell för definition av sannolikheter för obestånd (pro-
bability of default) kopplade till ratingskalan. Modellen ska 
bland annat användas för att över tid följa riskutvecklingen 
i kreditförsäkringsportföljen. 

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 do-
kumentation från varje möte i risk- och revisions utskottet. 

Bolagets funktion för riskhantering och  compliance- 
funktionen rapporterar kvartalsvis till risk- och revisions-
utskottet och årligen direkt till styrelsen. Revisorerna 
rapporterar löpande till risk- och revisionsutskottet och 
till styrelsen i samband med årsbokslut. Bolagets externt 
upphandlade internrevision har arbetat enligt den gransk-
ningsplan som styrelsen fastställt för 2018. Gransk-
ning har bland annat skett av dataskyddsförordningen, 
säkerheter inklusive stiftelsetillgångar i kreditförsäkringen 
samt beskrivande rapportering inom Solvens II. Samtliga 
granskningar har avrapporterats till risk- och revisions-
utskottet och till styrelsen. 
 





Styrelse, revisorer, ledning
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Styrelse

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

Andra styrelseuppdrag 
Ordförande: Garantifonden för ITP och TGL, 
Stiftelsen för Särskilda Pensionsmedel 
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 Challenges 
Foundation
Ledamot: Carneo, Albatris AB,  Nordic 
Cross Asset Management, LF Liv, 
 Nationalmuseivänner, Aktiemarknads-
nämnden
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), 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
Oberoende

THOMAS ERIKSSON
Örebro (f 1962, utsedd av PRI ideell 
förening 2009)
Huvudsaklig utbildning: Arbetsrätt 
Stiftelsen Fakultetskurser, Stockholms 
Universitet
Befattning: Affärsansvarig Ledarna och 
vd LCS AB

Andra styrelseuppdrag 
Ordförande: Mgruppen, Intermezzon AB
Ledamot: Collectum, PRI ideell förening, 
Startkraft AB
Oberoende

LENA ELIASSON
Stockholm (f 1967, utsedd 2017)
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör
Befattning: Personaldirektör SAAB AB

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: Acando AB
Oberoende



89

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

ANDERS OSBERG
Göteborg (f 1961, utsedd 2018)
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Befattning: Vd Osberg Financial Advisory 
AB

Andra styrelseuppdrag 
Ledamot: Orio AB, Liv Diagnostics AB,  
Handelshögskolan Jubileumsfond 
 Göteborg
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 Egen-
företagare 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, fd Head of Group  Compensation & Benefits  TeliaSonera

PETER JEPPSSON
Stockholm, vice vd Svenskt Näringsliv (utsedd av Svenskt Näringsliv)

HELENA HEDLUND
Stockholm, förhandlingschef Ledarna (utsedd av Ledarna)

JAN AHLSTRÖM
Verkställande direktör (f 1956)

KENNET BERGH
Kredit (f 1963)

ERIK STÅHL
Ekonomi (f 1963)

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
Cecilia Collberg, ABB AB
Per Noré, 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 Munk-Hemberg, Volvo Car Corporation

Ordinarie
Lars Johan Malmström, ABB AB
Annica Brinck, 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
Emma Flyborg, 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
Britt-Marie 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 300 miljarder kronor.




