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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören i PRI Stiftelsetjänst AB, organisationsnummer 
556064-5151, avger härmed årsredovisning för 2017. Bolaget har sitt säte i Göteborg. 

 

Verksamheten 

Bolagets verksamhet består av stiftelseadministration och värdepappersrörelse. 
Verksamheten och bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bedrivs enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Bolaget är dominerande på den svenska marknaden när det gäller administration och 
förvaltning av pensionsstiftelser. I det administrativa åtagandet ingår att hantera 
pensionslöften från företag genom att bilda, driva och avveckla stiftelser, sköta kontakterna 
med myndigheter och bistå med expertis i frågor rörande pensionsstiftelser. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolaget hanterar ett stort antal stiftelser med komplexa frågeställningar vilket skapar behov 
av mer avancerade IT-applikationer som stöder verksamheten. Med anledning av detta 
pågår sedan 2016 ett utvecklingsarbete med syfte att ta fram en ny systemlösning för att 
göra IT stödet ännu mera komplett. Arbetet med den nya lösningen förväntas pågå till och 
med år 2018. Under år 2017 har inga kostnader för utvecklingsarbetet belastat resultatet.     

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 

Ägarförhållanden 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, 
organisationsnummer 502014-6279, (PRI Pensionsgaranti) med säte i Stockholm. 
Organisatoriskt ingår bolaget i en koncern med bolagen PRI Pensionsgaranti och PRI 
Pensionstjänst AB. 

Resultat och ställning 

Bolagets rörelseresultat uppgår till 4 510 tkr (3 816). Resultatet förbättrades under år 2017 
och bolaget bibehöll den goda lönsamhetsnivån från föregående år. Framför allt beror den 
positiva trenden på ett långsiktigt arbete med att förbättra bolagets affärsmodell som 
inleddes i samband med att PRI Pensionsgaranti förvärvade bolaget, vilket skapat nya 
affärsmöjligheter som starkt bidragit till ökad omsättning och förbättrad intjäning.  

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 
utgång i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.  
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Vinstdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

Balanserat resultat 19 236 334 
Årets resultat 3 434 335 
Summa 22 670 669 

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 22 670 669 kr överförs i ny räkning. 

Regelverket för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att PRI Stiftelsetjänst vid 
varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för 
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och kapitalbuffertar samt dessutom 
beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bolagets 
interna kapitalutvärdering. Förslaget till vinstdisposition innebär att ovanstående krav 
uppfylls.  

Styrelsens bedömning är att bolagets egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är 
tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk.  

Finansiella och andra risker samt osäkerhetsfaktorer 

I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har bolagets styrelse, som är 
ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policys och instruktioner för 
verksamheten. Då det i bolagets verksamhet inte förekommer kreditgivning eller 
värdepappershandel utsätts inte verksamheten för de finansiella risker som normalt 
förekommer i en värdepappersrörelse. För ytterligare information om risker och 
kapitaltäckning se not 2. 

Likviditet och kapitalbehov 

Bolagets finansieringsstrategi utgår ifrån att verksamheten framför allt skall finansieras via 
eget kapital eller via lån av bolagets moderbolag. Placeringsstrategin för PRI Stiftelsetjänst 
är att överskottslikviditet ska placeras som inlåningsmedel i bank.  För att tillfredsställa de 
finansiella behoven ska PRI Stiftelsetjänst hålla en likviditetsreserv. Bolagets likviditets-
reserv består av inlåningsmedel i kreditinstitut, förutsatt att de är tillgängliga senast 
nästkommande arbetsdag. Likviditeten har varit mycket god under år 2017.  

Bolaget har upprättat en kapitaltäckningsanalys i enlighet med Lag 1995:1559  om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt FFFS 2008:25 Årsredovisning i 
kreditinstitut 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 2017 uppgick bolagets kapitalbas till 
19 582 tkr och kapitalkravet till 59 844 tkr, vilket ger en kapitaltäckningsgrad om 32,72 % 
(pelare 1).  Kapitaltäckningsgrad överstiger det interna målet om 15,29 %, vilket fastställts av 
styrelsen i PRI Stiftelsetjänst.  

För utförligare beskrivning av bolagets likviditetshantering samt kapitaltäckning se not 2.  
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Ersättning till anställda 

PRI Stiftelsetjänst har totalt 17 anställda, varav andelen manliga medarbetare uppgår till 31 
procent och andelen kvinnliga medarbetare till 69 procent. Övriga uppgifter om medarbetare 
presenteras i not 8. 

PRI-koncernens vision är ”Utveckling skapar trygghet”. Med det avses att företag som har 

kraft att utvecklas blir starka och i starka företag blir medarbetare trygga.  

Från och med 2015 erbjuder PRI Pensionsgaranti sina medarbetare möjlighet att förbättra 
pensionsförutsättningarna genom att växla lön till förmån för en förstärkt tjänstepension i 
egen regi. Erbjudandet omfattar samtliga medarbetare i ålderskategorin 27 till 65 år som är 
tillsvidareanställda. Erbjudandet om löneväxling mot pensionssparande var uppskattat av 
medarbetarna och 39 % av koncernens medarbetare som omfattades av erbjudandet antog 
detta. 

PRI Pensionsgaranti erbjuder även samtliga medarbetare en privat sjukvårdsförsäkring samt 
ett förmånligt friskvårdsbidrag med viss möjlighet att träna under arbetstid. En övervägande 
del av medarbetarna utnyttjar möjligheten till träning genom friskvårdsbidraget. 

Ersättningar till ledande befattningshavare redovisas i not 8. Ingen rörlig ersättning har utgått 
till ledande befattningshavare, vilka dock liksom övriga anställda inom PRI-koncernen 
omfattas av koncernens resultatandelssystem.  

Beskrivning av PRI-koncernens ersättningsmodell finns på bolagets hemsida 
www.pripensionsgaranti.se. 

Miljö  

Det är viktigt för PRI Stiftelsetjänst AB att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling 
och att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolaget arbetar för att integrera miljöhänsyn, 
kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del av verksamheten. Bolaget försöker 
använda så lite miljöpåverkande resurser som möjligt, detta får dock inte påverka 
verksamheten negativt.  

PRI Stiftelsetjänst bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken.  

Utsikter för 2018 

För att även i framtiden vara marknadsledande i Sverige avseende administration av 
pensionsstiftelser och fortsätta ta marknadsandelar när det gäller vinstandelsstiftelser arbetar 
bolaget kontinuerligt med att effektivisera och kvalitetssäkra 
stiftelseadministrationsprocessen. 

Med PRI Pensionsgaranti som ägare har bolaget en unik möjlighet att växa på 
pensionsstiftelsemarknaden och kan erbjuda alla de tjänster som behövs för 
pensionsadministration i egen regi. 
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5 år i sammandrag        
        
Resultaträkning   2017 2016 2015 2014 2013 

Räntenetto  -47 -50 -52 69 216 
Provisionsnetto  28 521 27 922 27 093 27 665 23 523 
Omkostnader  -23 964 -24 056 -23 008 -23 234 -21 362 
Skatt på årets resultat  -1 076 -966 - 996 -1 061 -583 
Årets resultat  3 434 2 850 3 037 3 439 1 794 

       
       
Balansräkning   2017 2016 2015 2014 2013 

Kassa  - - - - - 
Utlåning till kreditinstitut  20 013 15 949 12 455 8 109 3 494 
Immateriella anläggningstillgångar  289 1 482 2 675 3 868 4 684  
Materiella anläggningstillgångar  172 229 205 410 615 
Övriga tillgångar och interimsposter  8 630 7 722 7 339 6 910 8 024 
Summa tillgångar  29 104 25 382 22 674 19 297 16 817 

       
Övriga skulder och interimsposter  2 550 2 894 3 729 3 817 5 287 
Avsättningar  2 684 2 052 1 359 931 420 
Eget kapital  23 870 20 436 17 586 14 549 11 110 
Summa skulder och eget kapital  29 104 25 382 22 674 19 297 16 817 

       
       
Nyckeltal   2017 2016 2015 2014 2013 

Avkastning före skatt på eget kapital, %  19 19 23 30,9 21,4 
Soliditet, %  80  80  76  75 66 
Avkastning i relation till totala tillgångar  12 % 11 % 13 % 18 % 11 % 
Rörelsens intäkter  28 556 28 012 27 041 27 734 23 739 
Kapitaltäckningsgrad/-kvot 1)  32,72 % 26,72 % 24,93 % 18,39 % 1,61 
       
Antal anställda  17 17 16 15 14 
       
       

1) Kapitaltäckningsgraden beräknas fr o m 2014 utifrån de nya kapitaltäckningsreglerna.
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Definitioner 

Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i 
förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning i relation till totala tillgångar: Nettovinst i förhållande till balansomslutning 

Kapitaltäckningskvot: Kapitalbasen dividerat med kapitalkravet, se not 2. 
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PRI Stiftelsetjänst AB
Org nr 556064-5151

Resultaträkning 1 januari - 31 december

Tkr Not 2017 2016

Rörelsens intäkter 7
Ränteintäkter 3 0 3
Räntekostnader 4 -47 -53
Räntenetto -47 -50

Provisionsintäkter 5 28 556 28 012
Provisionskostnader 6 -35 -90

Summa rörelseintäkter 28 474 27 872

Rörelsens kostnader

Allmänna administrationskostnader 8,9,10,11 -22 714 -22 601
Avskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 14,15 -1 250 -1 455

Summa rörelsekostnader -23 964 -24 056

Rörelseresultat 4 510 3 816

Skatt på årets resultat 12 -1 076 -966

Årets resultat 3 434 2 850

Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december

Tkr 2017 2016

Årets resultat 3 434 2 850
Övrigt totalresultat - -

SUMMA TOTALRESULTAT 3 434 2 850
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PRI Stiftelsetjänst AB
Org nr 556064-5151

Balansräkning per den 31 december

Tkr Not 2017 2016

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 13 20 013 15 949
Immateriella anläggningstillgångar 14 289 1 482
Materiella anläggningstillgångar 15 172 229
Aktuell skattefordran 210 331
Övriga tillgångar
 - Kundfordringar 2 267 1 534
 - Övriga kortfristiga fordringar 563 461
Uppskjuten skattefordran 12 566 446
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 16 5 024 4 950

Summa tillgångar 29 104 25 382
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PRI Stiftelsetjänst AB
Org nr 556064-5151

Balansräkning per den 31 december

Tkr Not 2017 2016

Eget kapital och skulder

Skulder

Övriga skulder
 - Leverantörsskulder 286 407
 - Skulder till koncernföretag 485 197
 - Övriga kortfristiga skulder 235 247
 - Särskild löneskatt 428 445
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter 17 1116 1 598
Avsättningar   
 - Avsättningar för pensioner och liknande
   förpliktelser 18 2 684 2 052
 - Övriga avsättningar - -

Summa skulder 5 234 4 946

Eget kapital 19
Bundet eget kapital
 - Aktiekapital
 (10.000 aktier) 1 000 1 000
 - Reservfond 200 200

Fritt eget kapital
 - Balanserat resultat 19 236 16 386
 - Årets resultat 3 434 2 850

Summa eget kapital 23 870 20 436

Summa eget kapital och skulder 29 104 25 382
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PRI Stiftelsetjänst AB
Org nr 556064-5151

Rapport över förändringar i eget kapital

Kr Aktiekapital Reservfond Eget kapital Total

Ingående balans 2016 1 000 000 200 000 16 386 440 17 586 440

Årets resultat/tillika totalresultat 2016 - - 2 849 894 2 849 894
Utgående balans 2016 1 000 000 200 000 19 236 334 20 436 334

Ingående balans 2017 1 000 000 200 000 19 236 334 20 436 334

Årets resultat/tillika totalresultat 2017 - - 3 434 335 3 434 335
Utgående balans 2017 1 000 000 200 000 22 670 669 23 870 669
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PRI Stiftelsetjänst AB
Org nr 556064-5151

Kassaflödesanalys

Tkr 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 4 510 3 816
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 1 882 2 148

6 392 5 964

Betald skatt -1 076 -1 121
5 316 4 843

Förändring av rörelsefordringar -868 -229
Förändring av rörelseskulder -384 -834
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 064 3 780

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -286
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -286

Årets kassaflöde 4 064 3 494

Likvida medel vid årets början 15 949 12 455 3 494
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 20 013 15 949

Likvida medel vid årets slut

Kassa och bank 20 013 15 949
20 013 15 949

1 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avsättningar pensioner 632 891
Övriga avsättningar 0 -198
Avskrivningar 1 250 1 455

Totalt justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 882 2 148

Analysen är upprättad enligt indirekt metod. 

Likvida medel omfattar tillgodohavanden på bankkonto och plusgiro. 
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Not 1 Redovisningsprinciper 

ALLMÄN INFORMATION 

PRI Stiftelsetjänst AB avger årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2017. 
Bolaget har sitt säte i Göteborg med adress Mässans gata 8, Box 5390, 402 28 Göteborg 
och organisationsnummer 556064-5151. Ordinarie bolagsstämma hålls den 22 maj 2017. 
Röstberättigade erhåller särskild kallelse.  

Företaget är helägt dotterföretag till Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, 
organisationsnummer 502014-6279, med säte i Stockholm. 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG 

PRI Stiftelsetjänst har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse och 
lyder därmed under Lag (1995:1559) om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag (ÅRKL). Bolaget tillämpar ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med 
ändringsföreskrifterna FFFS 2009:11, FFFS 2011:54 och FFFS 2013:2, FFFS 2013:24, 
FFFS 2014:18 vid upprättande av årsredovisningen. FFFS 2008:25, så kallad lagbegränsad 
IFRS, innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de godkänts av 
EU, är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med de begränsningar och 
tillägg som följer av RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt FFFS 2008:25. Om inte 
annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen och den verkställande direktören den 1 februari 
2018. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på bolagsstämman den 22 
maj 2018. 

VÄRDERINGSGRUNDER VID UPPRÄTTANDE AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.  

FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA 

Företagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta. Det 
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om 
inte annat anges, avrundade till närmaste tusen kronor (Tkr).  

BEDÖMNINGAR OCH VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA 

RAPPORTERNA 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att 
ledningen för företaget gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen för 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena 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.  

VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i de finansiella rapporterna om inte annat framgår.  
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ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA ELLER ÄNDRADE 

IFRS 

Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2017 har inte haft någon väsentlig effekt 
på företagets redovisning.  

NYA IFRS OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE HAR BÖRJAT TILLÄMPAS 

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft under kommande räkenskapsår och har inte 
tillämpats i förväg vid upprättande av dessa finansiella rapporter. Avseende IFRS 15, som 
träder i kraft 1 januari 2018, har ännu inte en fullständig konsekvensanalys genomförts. En 
initial bedömning är att effekten inte har väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter 
och en fördjupad analys kommer att genomföras under våren 2018.  

RESULTATRÄKNING  

Intäktsredovisning 

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

Provisionsintäkter och provisionskostnader 

Bolagets olika provisionsintäkter består av stiftelsearvoden samt förvaltningsarvoden för 
fonder och kapitalförsäkringar. Provisionsintäkterna intäktsredovisas i den period de 
intjänas. Provisionskostnader avser ersättningar till externa förmedlare avseende förvaltade 
volymer. 

Allmänna administrationskostnader 

Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader inklusive löner, pensions-
kostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Dessutom redovisas här också 
kontorsomkostnader, datakostnader, arvoden och övriga administrationskostnader. 

Inkomstskatter 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är aviserade och med stor säkerhet kommer att 
fastställas. För poster som skall redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som skall 
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt 
beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten 
skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid 
framtida beskattning. 
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BALANSRÄKNING 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör 
den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. 

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

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

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 samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera 
tillgången och reglera skulden. 

Nedskrivningar på finansiella instrument 

Vid varje rapportillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva belägg som tyder på att 
en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en 
eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första 
gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida 
kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar.  

Immateriella anläggningstillgångar 

Företaget har immateriella tillgångar i form av implementering av depåhanteringssystem 
samt utveckling av vinstandelssystem. Systemstöden värderas till anskaffningsvärde och 
skrivs av enligt plan baserad på förväntad nyttjandeperiod. Den förväntade 
nyttjandeperioden uppgår till 5 år och den immateriella tillgången skrivs av linjärt. 
Nyttjandeperioderna omprövas årligen. 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier är bokförda till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
enligt plan. Inventarier skrivs av på linjärt fem år. Nyttjandeperioderna omprövas årligen. 

Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 

Per varje balansdag bedöms om det föreligger indikation på nedskrivningsbehov för 
immateriella och materiella anläggningstillgångar. Om indikation finns på att 
nedskrivningsbehov föreligger, beräknas tillgångens återvinningsvärde enligt IAS 36. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången. En nedskrivning redovisas när en tillgångs redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. 
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En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte 
längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle 
ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.  

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta. Samtliga 
fordringar och skulder har en löptid under tolv månader. 

Avgiftsbestämda planer i egen regi 

Företaget utfäster avgiftsbestämda pensioner i egen regi, vilka räknas upp med 
avkastningen i PRI Pensionsgaranti, dock minst 0 % och högst 12 %. De avgiftsbestämda 
pensionerna avser tilldelade vinstandelar till personalen i enlighet med resultatandels-
system. I balansräkningen redovisas de som en avsättning under rubriken ”avsättning för 
pensioner och liknande förpliktelser”. 

Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser) 

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser 
eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 
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Not 2 Finansiella risker och kapitaltäckning 

Syftet med denna not är att sammanställa all den information som årligen skall 
offentliggöras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (2014:12) om tillsynskrav och 
kapitalbuffertar. 

PRI Stiftelsetjänsts kapitaltäckningsrapportering följer EU förordningen 575/2013 (CRR), 
känt som kapitaltäckningsreglerna Basel 3, vilka trädde i kraft den 1 januari 2014. Syftet 
med regelverket är att förstärka kopplingen mellan risktagande och kapitalbehov, vilket 
innebär skärpta krav på riskhanteringen och offentliggörande av information.  

Omfattande information om kapitaltäckningen ska offentliggöras minst en gång per år. 
Detta sker dels i bolagets årsredovisning, dels på bolagets hemsida. Därutöver ska viss 
information även lämnas kvartalsvis. Denna information lämnas på bolagets hemsida.  

Kapitaltäckningsreglerna sätter minimikrav på vilken kapitalbuffert institut ska ha utifrån 
hur stora institutets risker är.  

PRI Stiftelsetjänsts verksamhet 

PRI Stiftelsetjänsts verksamhet består av stiftelseadministration och värde-pappersrörelse. 
Verksamheten och bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och bedrivs enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. 

PRI Stiftelsetjänst AB är exponerat för en begränsad risk i sin verksamhet eftersom bolagets 
verksamhet är begränsad till stiftelseadministration och värdepappersrörelse. I det 
administrativa uppdraget ingår att hantera pensionslöftet från företag genom att bilda, driva 
och avveckla stiftelser, sköta kontakter med myndigheter samt bistå med expertis i frågor 
rörande pensionsstiftelser. Den tillståndspliktiga delen av verksamheten består enbart av 
utförande, mottagande och vidarebefordran, av order avseende finansiella instrument för 
kunders räkning. Värdepappersrörelsen har också tillstånd att förvara finansiella instrument 
och ta emot medel med redovisningsskyldighet. Någon handel för egen räkning förekommer 
ej. Bolaget är således inte motpart i några transaktioner. Det innebär att bolaget framförallt 
är exponerat för operativa risker vilka bland annat hanteras genom väl utarbetade processer 
och riktlinjer.  

Företagsstyrning 

PRI Stiftelsetjänst är ett helägt dotterbolag till Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, 
ömsesidigt. 

Bolagsstyrningen i PRI Stiftelsetjänst utgår från EU parlamentets och rådets förordning om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, svensk lagstiftning, främst lagen om 
värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, bolagsord-
ningen men även av styrelsen beslutade interna riktlinjer och av VD beslutade instruktioner.  

PRI Stiftelsetjänst arbetar processtyrt. Processerna definierar ansvarsområden, aktiviteter, 
arbetsrutiner samt ordning och flöde för arbetsuppgifterna. Av bolagets processarbetsrutiner 
framgår även kontrollpunkter samt rapporteringsrutiner.
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Styrelsen 

Styrelsen består i huvudsak av ledamöter rekryterade från moderbolaget Försäkringsbolaget 
PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Vid val av styrelseledamöter har en bred kompetens, 
erfarenhet och kunskap prioriterats. Ledamöterna har omfattande kunskap och erfarenhet 
inom för bolaget följande viktiga områden – finansmarknaden, stiftelseadministration, 
pensioner, juridik, ekonomi samt marknadsfrågor. Jämställdhetsarbete är ett nyckelord för 
PRI Stiftelsetjänst och detta avspeglas bl a i den jämna könsfördelningen i styrelsen. 
Grunderna i bolagets rekryterings- och mångfaldspolicy för val av nya styrelseledamöter 
publiceras i anslutning till att förändringar sker i styrelsen.  

Styrelsen har inga underliggande kommittéer. 

Styrelsens ledamöter 

Jan Ahlström (f 1956) ordförande  
Tre övriga uppdrag  

Per Håkansson (f 1963), vd 
Ett övrigt uppdrag 

Stefan Arbrink (f 1966)  
Inga övriga uppdrag 

Susanne Lindgren (f 1967)  
Ett övrigt uppdrag 

Annelie Helsing (f 1973)  
Inga övriga uppdrag 

Intressekonflikter 

PRI Stiftelsetjänst arbetar aktivt med att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter. 
Bolaget analyserar regelbundet vilka intressekonflikter bolaget eller dess intressenter kan 
utsättas för. Bolaget vidtar vidare löpande åtgärder för att motverka intressekonflikter som 
kan påverka en kund negativt. Närmare information om intressekonflikter återfinns i 
dokumentet information om intressekonflikter på bolagets hemsida. 

Ersättningsfrågor 

PRI Stiftelsetjänst har utsett sin ordförande att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt 
beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av bolagets Riktlinje för ersättningar till 
anställda. Ersättningsfrågorna samordnas sedan och bereds inom PRI Pensionsgaranti-
koncernens gemensamma ersättningsutskott. Bolagets ersättningsprinciper baseras på av 
styrelsen antagen riktlinje. Som grund för riktlinjen finns en riskanalys. Riktlinjen är utformad 
i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. 

Syftet med PRI Stiftelsetjänsts ersättningsmodell är att stimulera till goda prestationer och 
bidra till att göra PRI Stiftelsetjänst till en attraktiv arbetsgivare. Med goda prestationer avses 
prestationer som främjar bolagets bästa såväl som kundens bästa.  Ersättningsmodellen 
ska främja en god regelefterlevnad, sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till  
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ett överdrivet risktagande eller motverka PRI Stiftelsetjänsts långsiktiga intressen. 
Ersättningar till anställda i PRI Stiftelsetjänst ska vara marknadsmässiga, d v s konkurrens-
kraftiga jämfört med de villkor som andra företag med liknande verksamhet erbjuder. 
Bolagets ersättningar utgår från en fast kontant månadslön. Den fasta ersättningen ska 
återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet 
och ska främja PRI Stiftelsetjänsts affärsmål och intressen. Den fasta lönen ska också 
återspegla den prestation som den anställde utfört och således även vara individuell och 
differentierad.  

Bolaget har ett resultatandelssystem som är lika för samtliga anställda. Resultat-
andelssystemet är begränsat till ett inkomstbasbelopp per anställd. Styrelsen fastställer 
varje år de enskilda målen för resultatandelssystemet, vilka ska uppfyllas för att 
resultatandelar ska utgå. Resultatandelssystemet är ovillkorat, med undantag för anställda i 
verkställande ledning samt andra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på 
bolagets riskprofil. För de med villkorad tilldelning gäller att styrelsen äger rätt att under 
villkorsperioden (tre år) besluta att tilldelade resultatandelar helt eller delvist ska bortfalla 
efter uppställda kriterier i riktlinjen. Den preliminära resultatandelen avsätts för 
pensionsändamål i bolagets balansräkning inom ramen för bolagets ”Pension i egen regi”. 

Risker i verksamheten 

PRI Stiftelsetjänsts risker består huvudsakligen av kreditrisk och operativa risker.  

Kreditrisk 
Marknadsrisk i 

övrig verksamhet 

Likviditets-

risk 

Operativa 

risker 

Övriga risker 

(pelare II risker) 

Kreditrisk Inga marknadsrisker Likviditets-
risk 

Systemrisk 
Fel orsakad av 
fysisk person 
(bedrägeri) 
Legala och 
compliance-
risker 

Strategisk risk 
Koncentrationsrisk 
Ryktesrisk 
Intjäningsrisk 
Likviditetsrisk 

Kreditrisk 

Kreditrisk är risken att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot PRI 
Stiftelsetjänst. I kreditrisken inkluderas motpartrisk.  

Bolaget är exponerat för kreditrisker genom framförallt placering av sin likviditet hos 
bankerna och kundfordringar. Kreditrisker hanteras i enlighet med bolagets riktlinjer och 
instruktioner. Dessa riktlinjer och instruktioner reglerar bland annat lägsta tillåtna rating på 
motparter. PRI Stiftelsetjänst har valt Standard & Poor’s som ratinginstitut vad gäller 

placeringar hos finansiella institut. 

PRI Stiftelsetjänsts kundbas är uppbyggd så att kreditrisken är låg. Per balansdagen var 
179 tkr av kundfordringarna förfallna. Det fanns per balansdagen inte några nedskrivna 
fordringar. 
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Genomsnittlig kreditexponering 
jan-dec 

2017 

jan-dec  

2016 

Exponeringar mot stater och centralbanker 0 1 696 
Institutsexponeringar 19 164 15 131 
Företagsexponeringar 6 908 5 760 
Övriga poster 584 803 
 

Information om exponeringarnas spridning och löptid 

Summan av alla kreditexponeringar per den 31 december 2017 var 27 626 tkr. 

De huvudsakliga kreditexponeringarna för bolaget är till företag och institut. Fördelning enligt 
nedanstående tabell.  

Kreditexponeringar 2017-12-31 2016-12-31 

Exponeringar mot stater och centralbanker 0 1 234 
Institutsexponeringar 20 013 15 949 
Företagsexponeringar 6 994 6 085 
Övriga poster 619 632 

 
  

Den återstående löptiden för större delen av exponeringarna är kortare än tre månader.  

Exponering per region o fördelat på 2017-12-31 
 

2016-12-31 

Löptid < 3 mån > 18 mån   < 3 mån > 18 mån 

Region Sverige      
Exponeringar mot stater och centralbanker 0 

  
1 234 

 Institutsexponeringar 20 013 
  

15 949 
 Företagsexponeringar 6 994 

  
6 085 

 Övriga poster 619   632  
      
PRI Stiftelsetjänst innehar klientmedel från kunder, vilka uppgår till 242,9 Mkr (226,2). Dessa 
klientmedel innebär dock inte någon ytterligare kreditrisk för PRI Stiftelsetjänst, så medlen är 
avskilda enligt Lag om redovisningsmedel.  

Motpartsrisk 

Bolaget har inga positioner i derivatkontrakt. 

Marknadsrisk (aktierisk, råvarurisk, valutakursrisk och ränterisk) 

Marknadsrisken är risken för förluster på grund av reducerat marknadsvärde, vilket är ett 
resultat av prisförändringar relaterade till aktier, valutor och räntor.  

PRI Stiftelsetjänsts exponering för marknadsrisk är låg. Bolaget har inget eget 
handelslager och har inte heller någon exponering mot andra valutor. 

PRI Stiftelsetjänst är inte heller exponerat för aktierisk och råvarurisk.  
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Det verkliga värdet av både de finansiella tillgångarna och skulderna överensstämmer 
med det bokförda värdet. Per balansdagen den 31 december 2017 uppgick de ränte-
bärande fordringarna till 20 013 tkr. Räntan har dock varit 0 % under 2017. En plötslig 
ökning eller minskning av räntan med 200 räntepunkter skulle ha en minimal påverkan på 
resultatet. Exponeringen mot ränterisk bedöms vara mycket begränsad.  

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid respektive 
förfallotidpunkt. Likviditetsrisk uppstår genom att löptiderna på balansräkningens tillgångs- 
respektive skuldsida inte sammanfaller.  

PRI Stiftelsetjänsts finansieringsstrategi utgår ifrån att verksamheten framförallt skall 
finansieras via eget kapital eller via lån från bolagets moderbolag. Den fundamentala 
placeringsstrategin för bolaget är att överskottslikviditet ska placeras som inlåningsmedel 
i bank.  

Likviditetsreserven består av inlåningsmedel i kreditinstitut (förutsatt att de är tillgängliga 
senast nästkommande dag). För att tillfredsställa de finansiella behoven ska bolaget alltid 
hålla en likviditetsreserv motsvarande åtminstone tre månaders rörelsekostnader (för tre 
genomsnittsmånader beräknade på 12 månaders budgeterade rörelsekostnader). 

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och EU förordningen 575/2013 (CRR) är 
ett företag skyldig att hålla en reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan 
användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad 
tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor. Tillgångar som får medräknas i 
likviditetsreserven ska vara likvida på privata marknader och belåningsbara i 
centralbanker. Inlåningsmedel, i centralbanker eller en annan bank, som är tillgängliga 
påföljande dag får räknas med i likviditetsreserven.  Tillgångarna i PRI Stiftelsetjänsts 
likviditetsreserv är inte ianspråktagna som säkerheter.  

PRI Stiftelsetjänst ABs likviditetsreserv består av sådana tillgångar att likviditet kan skapas 
på kort tid till förutsägbara värden. PRI Stiftelsetjänst ABs likviditetsreserv består av 
inlåningsmedel i annat institut och innehav av likvida instrument enligt nedanstående 
förteckning. Likviditeten har förbättrats under året.    

Bolaget bedömer årligen genom sin interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess 
(IKLU) behovet av en beredskapsplan för likviditeten. 
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Likviditetsreserv 

SEK (tkr) 2017-12-31 2016-12-31 

Kassa och tillgodohavanden i bank 20 013 15 949 
Summa likviditetsreserv 20 013 15 949 

 

SEK (tkr) 2017-12-31 2016-12-31 

Kvot likviditetsreserv/balansomslutning 68,80% 62,80% 
Kvot likviditetsreserv/totala skulder 381,40% 322,50% 
Kvot likviditetsreserv/kortfristiga skulder 381,40% 322,50% 
 

Operativa risker, kvalitetsarbete och regelefterlevnad 

Med operativa risker avses risken för förluster genom bristfälliga interna processer och 
system, fel orsakat av fysisk person samt externa händelser. Operativ risk inkluderar även 
legal risk och compliancerisk.  

PRI Stiftelsetjänst har bland annat identifierat följande operativa risker: 

 Systemrisk - Risken för brister i system eller att system slutar att fungera. 
 Risken för fel orsakade av fysisk person. 
 Legala och compliance-risker - Legala risker kan bland annat uppstå i samband med 

upprättande av avtal med banker, kunder och underleverantörer. Compliance-risker 
är risken för att bolaget inte agerar i enlighet med externa och interna regelverk. 

En god hantering av operativa risker kräver god intern kontroll och kvalitetsmedvetande. 
Detta uppnås bäst genom att anställa kompetent personal samt att regelbundet se till så att 
personalen får adekvat utbildning. Bolaget hanterar operativa risker genom att kontinuerligt 
förbättra interna riktlinjer, instruktioner och rutiner. PRI Stiftelsetjänst är en relativt liten 
organisation som är beroende av ett antal nyckelmedarbetare. Detta hanteras främst genom 
kompetensutveckling samt dokumentation av rutiner och processer.  

Inom bolaget finns rutiner och systemstöd för att möjliggöra rapportering och uppföljning av 
incidenter. Riskhanteringsfunktionen stödjer verksamheten i rapportering, analys och 
framtagande av åtgärdsplan för att säkerställa att grundorsaker identifieras och att lämpliga 
åtgärder vidtas. 

Vidare arbetar bolaget förebyggande för att förhindra och/eller förbättra förmågan att 
hantera allvarliga händelser som kan påverka PRI Stiftelsetjänsts verksamhet. 
Kontinuitetsplaner finns framtagna och beskriver hur bolaget ska agera om ett allvarligt 
Compliancefunktionen ansvarar för att kontrollera bolagets regelefterlevnad. En bristande 
regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker, risker för juridiska sanktioner, 
tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster. Syftet med en god 
regelefterlevnad är att minska och minimera de ovannämnda riskerna. Bolagets legala risker 
hanteras via moderbolagets juristavdelning. 

Bolaget använder sig även av en extern oberoende granskningsman (internrevision) för att 
få hjälp med att identifiera brister i den interna kontrollmiljön. 
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Övriga risker  

Strategiska risker  

I denna risk ligger bland annat styrelsens och ledningens förmåga att planera, organisera 
och kontrollera verksamheten, d v s risken för ett misslyckande att anpassa rörelsen till 
trender i ny teknik, parera för ökad konkurrens eller generellt reagera på förändringar i 
marknadsförutsättningarna. Bolaget har en fokuserad verksamhet med bara två 
affärsområden. Detta i sig begränsar bolagets exponering för denna typ av risk. Vid 
hantering av de strategiska riskerna är styrelsens och ledningsgruppens förståelse för 
affärsverksamheten en viktig faktor. 

Koncentrationsrisk 

Bolaget är utsatt för en viss koncentrationsrisk då verksamhet är koncentrerad till ett fåtal 
sektorer och geografiska områden. Bolaget har i dagsläget en god spridning på sin 
verksamhet sett till antalet kunder.  

Ryktesrisk 

Med ryktesrisk avses risken för att kunder, motparter, aktieägare, investerare eller 
myndigheter får en negativ uppfattning om, eller bild av, företaget. Ryktesrisk är en av 
bolagets mest väsentliga risker främst orsakad av att PRI Stiftelsetjänst är ett relativt litet 
bolag och att ett dåligt rykte kan komma att skada hela bolaget. Bolaget är beroende av att 
leverera professionella och pålitliga tjänster till finansmarknaden och bolagets anseende är 
en högt värderad tillgång. Bolaget hanterar ryktesrisken dels genom att verksamheten skall 
präglas av kvalitetsmedvetande och en god intern kontroll, dels genom en tydlig policy för 
krishantering samt informationsgivning.  

Intjäningsrisk 

Intjäningsrisk refererar till risken att löpande intäkter kan utvecklas sämre än förväntat. 
Bolagets intjäning består till övervägande del av provisionsintäkter. Eftersom 
provisionsintäkterna baseras på storleken på kapital som respektive kund har under 
förvaltning är bolagets resultat känsligt för förändringar i konjunktur samt utveckling på olika 
börser. 

Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken att högre finansieringskostnader ska uppstå som en följd av 
svårigheter med finansiering. Likviditetsrisk uppstår när de faktiska kostnaderna för att 
förlänga ett lån eller att återlåna överstiger de förväntade finansieringskostnaderna, och 
risken för att inte kunna sälja en investering i den planerade omfattningen vid det tilltänkta 
tillfället.  

Bolagets likviditetsrisker begränsas genom att överskottslikviditet ska placeras som 
inlåningsmedel i bank. Bolaget är exponerat för likviditetsrisk i det fall verksamheten skulle 
gå med förlust under en längre tid eller i det fall bolaget skulle drabbas av t ex en väsentlig 
och kostsam incident. En förändring i bolagets intäkts- och kostnads-struktur kan även ha 
en påverkan på bolagets likviditet. 
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Organisation för likviditetsriskhantering 

Den administrativa chefen ansvarar för bolagets likviditetsriskhantering. Alla nya limiter och 
ändringar av gamla limiter ska godkännas av styrelsen. 

Riskkontrollfunktionen ansvarar för att utvärdera modeller för likviditetsriskhantering och för 
att kontrollera nivån på likviditetsrisken.  

Riskhantering 

I likhet med övriga aktörer på värdepappersmarknaden är bolaget, som en naturlig del av 
verksamheten, exponerat för olika typer av risker. En effektiv riskhantering är av betydelse 
för alla bolagets intressenter, till exempel kunder och ägare.  

Det yttersta ansvaret för hanteringen av de risker bolaget är utsatt för ligger på styrelsen. 
Styrelsen fastställer riktlinjer för riskhantering, riskrapportering, intern kontroll och 
uppföljning.  Riktlinjen innehåller beskrivning av bolagets organisation och ansvar i fråga om 
riskhantering men även för respektive risk hur risken definieras, av styrelsen beslutad 
toleransnivå, metod för identifikation, metod för riskmätning, hur risken hanteras och 
rapporteras. Riskreduceringsteknikerna behandlas även i riktlinjen.  

För identifiering, värdering, hantering och samordning av bolagets riskfrågor har en 
riskkontrollfunktion inrättats. Funktionens uppgift är bland annat att ge styrelse och ledning 
en allsidig bild av bolagets risker samt föreslå de ändringar i styrdokument och processer 
som riskgranskningen ger anledning till. Bolagets funktion för riskhantering är oberoende i 
förhållande till affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelsen och Vd. Funktionen 
erhåller rapporter enligt bestämda parametrar. Funktionen bevakar inträffande incidenter, 
men samlar även själv in information. 

Kapitaltäckningsanalys 

PRI Stiftelsetjänst har upprättat en kapitaltäckningsanalys där kapitalbasen jämförs 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 2017 uppgick bolagets kapitalbas 
till 19 582 tkr och det totala riskvägda exponeringsbeloppet till 59 850 tkr, vilket ger en 
kapitaltäckningsgrad om 32,72 % (pelare 1). Kapitaltäckningsgraden överstiger det interna 
målet om 13,50 %, vilket fastställts av styrelsen i PRI Stiftelsetjänst.  

Bolaget har valt att använda schablonmetoden för kreditrisker. Kapitalkravet för operativa 
risker baseras på fasta omkostnader.  

Under 2017 har inga nya redovisningsstandarder med effekt på kapitaltäckningen börjat 
tillämpas. 

Bolagets strategi för kapitalhantering är att hålla ett kapital som med god marginal överstiger 
miniminivån.  

Bolagets verksamhet medför dagligen risker som mäts, 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 
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årliga affärsplaneringsprocessen fastställer ledning och styrelse en årlig intäkts- och 
kostnadsprognos. Den prognosen utgör basen för att beräkna behovet av framtida kapital 
samt kapitalkrav och kapitalbas. Beräkning av kapitalbehovet för varje risk baserar sig 
således på prognostiserad utveckling. Om nuvarande eller framtida prognostiserade risker 
skulle medföra att kapitalbaskravet skulle understiga en av styrelsen fastställd nivå, ska 
styrelse och ledning, enligt interna rutiner, informeras. Vid en stressad 
kapitaltäckningssituation finns åtgärder listade som PRI Stiftelsetjänst kan använda sig av.  

Intern kapitalutvärdering – metod 

Bolaget skall minst årligen eller vid behov göra en bedömning av det interna kapitalbehovet 
(intern kapitalutvärdering). Denna bedömning är framåtblickande och grundas på bolagets 
strategiska planer. Vid bedömningen skall alla väsentliga risker beaktas. 

Inom ramen för den interna kapitalutvärderingen beräknar bolaget ett internt kapitalbaskrav 
som omfattar risker enligt Pelare I & II. Förmågan att upprätthålla ett tillräckligt kapital 
analyseras utifrån ett antal scenarios som baseras på olika antaganden så som exempelvis 
negativ marknadsutveckling. 

Internt kapitalkrav – Pelare I 

För risker enligt Pelare I beräknar bolaget sitt interna kapitalbaskrav med hjälp av följande 
metoder: 

Kreditrisk Bolaget tillämpar schablonmetoden för att beräkna 
exponering mot kreditrisker.  

Marknadsrisk Bolaget har ingen exponering mot marknadsrisker. 

Likviditetsrisk Bolaget har en likviditetsreserv motsvarande tre 
månaders rörelsekostnader. 

Operativ risk Bolaget tillämpar den metod som framgår av artikel 97 
CRR för att beräkna exponering mot operativ risk.  

 

Internt kapitalkrav – Pelare II 

Det interna Kapitalbaskravet för Pelare I risker som fastställs enligt ovanstående metoder 
kompletteras med ett kapitalbaskrav för Pelare II vilket innefattar följande risker: 

 Strategisk risk 
 Koncentrationsrisk 
 Ryktesrisk 
 Intjäningsrisk 
 Likviditetsrisk 

Samtliga av dessa risker utvärderas inom ramen för en workshop som årligen genomförs 
med bolagets ledningsgrupp. Respektive risk analyseras utifrån sannolikheten att risken 
materialiseras samt den potentiella konsekvens som detta medför. 
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Information om kapitalbas och kapitalkrav  

Kapitalbas, tkr 2017 2016 

Belopp för kärnprimärkapital 19 582 15 659 
Övrigt primärkapital - - 

Belopp för supplementärkapital - - 

Total kapitalbas 19 582 15 659 

 

Kapitalbasens beståndsdelar 2017  2016 

Aktiekapital (kärnprimärkapitalinstrument) 1 000 1 000 
Reservfond 200 200 
Balanserad vinst  19 236 16 386 
Årets resultat 3 434 2 850 
Avdrag:   
Årets resultat -3 434 -2 850 
Immateriella tillgångar -289 - 1 482 
Uppskjuten skattefordran -566 -446 
Totalt kärnprimärkapital 19 582 15 659 

 

Instrument som ingår i Kärnprimärkapitalet 

Emittent PRI Stiftelsetjänst AB 
Reglerande lag(ar) för instrumentet Svensk lag 
Övergångsbestämmelser enligt kapitalkravsförordningen Kärnprimärkapital 
Bestämmelser enligt kapitalkravsförordningen efter 
övergångsperioden Kärnprimärkapital 
Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell 
och grupp (undergrupps)nivå Individuell 
Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion) Aktiekapital 
Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, 
enligt senaste rapporterings-datum) 1 mkr 
Instrumentets nominella belopp 1 000 000 kr 
Emissionspris 100 % 
Redovisningsklassificering Eget kapital 
Eviga eller tidsbestämda Eviga 
Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från 
tillsynsmyndigheten  Nej 
Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga 
om tidpunkt)  Helt skönsmässigt 
Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga 
om belopp) Helt skönsmässigt 
Position i prioriteringshierarkin för likvidation (ange typ av 
instrument som är direkt högre i rangordningen)  Övrigt primärkapital 
 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven Nej 
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Kapitalkrav - totalt riskvägt exponeringsbelopp 

SEK (tkr) 2017 2016 

 Kapital-
krav 

Riskvägt 
exponerin
gs-belopp 

Kapital-
krav 

Riskvägt 
exponerin
gs-belopp 

Kreditrisk enligt schablonmetoden     
- Exponering mot nationella 

regeringar eller centralbanker 
- - - - 

- Exponeringar mot delstatliga eller 
lokala självstyrelseorgan och 
myndigheter 

- - - - 

- Exponeringar mot offentliga organ - - - - 
- Exponeringar mot multilaterala 

utvecklingsbanker 
- - - - 

- Exponeringar mot internationella 
organisationer 

- - - - 

- Exponeringar mot institut - - - - 
- Exponeringar mot företag 560 6 994 500 6 085 
- Exponeringar mot hushåll - - - - 
- Exponeringar säkrade genom 

panträtt i fastigheter 
- - - - 

- Fallerande exponeringar - - - - 
- Exponeringar förenade med särskilt 

hög risk 
- - - - 

- Exponeringar i form av säkerställda 
obligationer 

- - - - 

- Poster som avser positioner i 
värdepapperisering 

- - - - 

- Exponering mot institut och företag 
med ett kortfristigt kreditbetyg 

320 4 002 255 3 190 

- Exponeringar i form av andelar eller 
aktier i företag för kollektiva 
investeringar (fond) 

- - - - 

- Aktieexponeringar - - - - 
- Övriga poster 50 619 51 632 
Summa exponeringar som redovisas 
enligt schablonmetoden 

930 11 616 806 9 907 

Summa exponeringsbelopp för 
marknadsrisk 

- - - - 

Ytterligare riskvägt exponeringsbelopp 
på grund av fasta kostnader 

- 48 228 - 48 687 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp - 59 844 - 58 594 
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Kapitalrelationer och buffertar 

% av totalt riskvägt belopp       2017 2016 

Kärnprimärkapital  32,72% 26,72 % 

Primärkapital 32,72% 26,72 % 

Totalt kapital  32,72% 26,72 % 

Buffertkrav 2,50% 2,50 % 

Varav krav på 
kapitalkonserveringsbuffert 

2,50% 2,50 % 

Varav krav på kontracyklisk 
kapitalbuffert 

- - 

Varav krav på systemriskbuffert - - 

Kärnprimärkapital tillgängligt att 
användas som buffert 

24,72% 18,72 % 
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PRI Stiftelsetjänst AB
Org nr 556064-5151

Not 3   Ränteintäkter, Tkr

2017 2016

Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut 0 3

TOTAL 0 3

Not 4   Räntekostnader; Tkr

2017 2016

Räntekostnader för skulder -47 -53

TOTAL -47 -53

Not 5   Provisionsintäkter, Tkr

2017 2016

Stiftelsearvoden 19 102 17 663
Förmedlingsprovisioner 9 454 10 349

TOTAL 28 556 28 012

Not 6   Provisionskostnader, Tkr

2017 2016

Försäljningsprovisioner -35 -90

TOTAL -35 -90

Not 7   Intäkternas geografiska fördelning

Samtliga intäkter är till fullo hänförliga till verksamhet i Sverige.

Not 8  Medeltal anställda samt löner och andra ersättningar

2017 Kvinnor Män Totalt

Medelantal anställda 12 5             17               

Könsfördelning i företagsledningen
Styrelse 2 3             5                 
Vd och ledande befattningshavare 1 1             2                 

2016 Kvinnor Män Totalt

Medelantal anställda 12 5             17               

Könsfördelning i företagsledningen
Styrelse 2 3             5                 
Vd och ledande befattningshavare 1 1             2                 
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Ersättningar och andra förmåner under året, Tkr

2017 Varav 

Varav pensions-

Rörlig Sociala pensions- kostnad

Lön ersättning kostnader kostnader rörlig del Total

Vd 1 090 - 809 376 0 1 899
Ledande befattningshavare - - - - - -
Övriga anställda 7 905 - 4 692 1 512 0 12 597

8 995 - 5 501 1 888 0 14 496

2016 Varav 

Varav pensions-

Rörlig Sociala pensions- kostnad

Lön ersättning kostnader kostnader rörlig del Total

Vd 1 093 - 700 287 0 1 793
Ledande befattningshavare - - - - - -
Övriga anställda 7 993 - 4 622 1 742 0 12 615

9 086 - 5 322 2 029 0 14 408

PRINCIPER
Ersättning för Vd för 2017 har beslutats av styrelsen.
Vd Per Håkansson uppbar under 2017 en fast lön inklusive förmåner om 1 090 kkr. 
Pension utgår enligt FTP 1. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid 
på 12 månader, något avgångsvederlag därutöver utgår inte. Vid uppsägning från Vd:s sida gäller
en uppsägningstid på 6 månader. 

Beslutsprocessen för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare är fastställd i 
policydokumentet ”Riktlinjer för ersättningar till anställda". Policyn fastställdes den 11 maj 2016.

Även övriga anställda omfattas av ovannämnda policydokument ”Riktlinjer för ersättningar till anställda".

Policyn är fastställd av styrelsen. På PRI Pensionsgarantis hemsida, www.pripensionsgaranti.se,
presenteras företagets ersättningsmodell.

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

Styrelsens ledamöter är anställda i PRI Stiftelsetjänst AB eller i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, 
ömsesidigt. Något extra arvode utöver lön utgår inte.

Not 9   Revisionsarvoden, Tkr

2017 2016

KPMG

Revisionsuppdraget 158 205
- -

158 205TOTAL

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
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Not 10  Operationell leasing, Tkr

2017 2016

Leasing där företaget är leasetagare

Inom ett år 1 312 1 420
Mellan ett år och fem år 1 968 4 260
Längre än fem år - -

3 280 5 680

Belopp avser kontrakterad årshyra för lokaler.
I resultatet 2017 redovisas en hyreskostnad på 1 312 Tkr (1 420). Hyresavtalet löper 
fram till maj 2020. Uppsägning av kontrakt ska ske 9 månader före den avtalade
hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet med tre år för varje gång.

Not 11   Administrationskostnader, Tkr

2017 2016

Personalkostnader 14 496 14 408
Lokalkostnader 1 567 1 629
IT-kostnader 2 500 2 335
Övriga allmänna administrationskostnader 4 151 4 229

22 714 22 601

Not 12   Skatt på årets resultat, Tkr

2017 2016

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt för året -1 196 -1 105

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
pensionsavsättning 120 139

-1 076 -966

Avstämning effektiv skatt, Tkr

Redovisat resultat före skatt % 4 510 3 816

Skatt enligt gällande skattesats 22 % 22% -992 -840

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej 4,5% -204 -265
skattepliktiga intäkter

Uppskjuten skatt -2,7% 120 139

23,9% -1 076 -966

TOTAL

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar för hyra uppgår till:

TOTAL

TOTAL

Summa skatt på årets resultat
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Not 13   Utlåning till kreditinstitut

Avseende utlåning till kreditinstitut är samtliga tillgodohavanden betalbara på anfordran  och i svensk valuta.

Not 14   Immateriella anläggningtillgångar, Tkr

2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 5 965 5 965
Årets anskaffning - -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 5 965 5 965

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 483 -3 290
Årets avskrivningar -1 193 -1 193
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 676 -4 483

289 1 482

vinstandelssystem. 

Not 15   Materiella anläggningstillgångar, Tkr

2017 2016

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 664 1 378
Årets anskaffning 0 286
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 664 1 664

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 435 -1 173
Årets avskrivningar -57 -262
Utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 492 -1 435

172 229

Not 16   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Tkr

2017 2016

Upplupna stiftelsearvoden 4 681 4 550
Förutbetalda kostnader 343 400

5 024 4 950

Utgående planenligt restvärde

Avser investeringar i IT-stöd för PRI Stiftelsetjänst verksamhet, depåhanteringssystem och  

TOTAL

Utgående planenligt restvärde
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Not 17   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Tkr

2017 2016

Upplupna semesterlöner 509 726
Upplupna sociala avgifter 353 503
Övriga poster 254 369

1 116 1 598

Not 18  Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, Tkr

2017 2016

Avgiftsbestämda pensioner 2 684 2 052

Förändring i nettoskuld

Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden 2 052 1 161
Kostnad, förändring i pensionsavsättning under året 632 891
Korrigering av pensionsavsättning hänförlig till föregående år - -

Nettoskuld vid årets slut 2 684 2 052

Pensionsavsättning avser vinstandelar till personalen i enlighet med resultatandelssystem.
Utbetalning sker i samband med pensionering.

Not 19  Eget kapital, Kr

2017 2016

Eget kapital 23 870 669 20 436 334

23 870 669 20 436 334

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Utdelning - -
Balanseras i ny räkning 22 670 669 19 236 334

22 670 669 19 236 334

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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Not 20   Klassificering av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar 2017

Låneford-

ringar 

och övriga 

fordringar

Icke-

finansiella 

tillgångar 

Summa 

redovisat 

värde

Utlåning till kreditinstitut 20 013 - 20 013
Övriga fordringar 2 833 - 2 833
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 024 - 5 024
Summa 27 870 - 27 870

Icke-finansiella tillgångar - 1 234 1 234

Summa tillgångar 27 870 1 234 29 104

Finansiella skulder 2017
Övriga 

skulder 

Icke-

finansiella 

skulder

Summa 

redovisat 

värde

Övriga skulder 371 - 371
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 1 116 - 1 116
Summa 1 487 - 1 487

Icke-finansiella skulder - 3 747 3 747

Summa skulder 1 487 3 747 5 234

Finansiella tillgångar 2016

Låneford-

ringar 

och övriga 

fordringar

Icke-

finansiella 

tillgångar 

Summa 

redovisat 

värde

Utlåning till kreditinstitut 15 949 - 15 949
Övriga fordringar 1 991 - 1 991
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 950 - 4 950
Summa 22 890 - 22 890

Icke-finansiella tillgångar - 2 492 2 492

Summa tillgångar 22 890 2 492 25 382

Finansiella skulder 2016 Övriga 

skulder 

Icke-

finansiella 

skulder

Summa 

redovisat 

värde

Övriga skulder 604 - 604
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 2 043 - 2 043
Summa 2 647 - 2 647

Icke-finansiella skulder - 2 299 2 299

Summa skulder 2 647 2 299 4 946
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Not 21  Eventualförpliktelser, Tkr

2017 2016

Övriga ansvarsförbindelser 242 863 226 209

TOTAL 242 863 226 209

Avser medel som förvaltas i eget namn men för tredje mans räkning. Bolaget har ingen
förfoganderätt över dessa medel.

Not 22 Närstående, Tkr

2017 2016

Såsom närstående definieras:
* Styrelseledamöter och företagets ledningsgrupp
* Moderbolag Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
* PRI Pensionstjänst AB

Sammanställning över närståendetransaktioner

Försäljning till närstående
  Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 168         329             
Köp av närstående
  Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 1 284      1 167          
Skulder till närstående per balansdagen 31/12
  Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 501         197             

Försäljning till närstående
  PRI Pensionstjänst AB, ömsesidigt 150         -
Köp av närstående
  PRI Pensionstjänst AB, ömsesidigt 356         -
Fordran till närstående per balansdagen 31/12
  PRI Pensionstjänst AB, ömsesidigt 16           -
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