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SAMMANFATTNING 

 

Detta är Evident Life Försäkring AB ’s (”Bolaget” eller ”Evident”) första årliga rapport om solvens och 

finansiell ställning (SFCR). Rapporten avser verksamhetsåret 2021. Rapporten publiceras på Evidents 

offentliga hemsida www.evidentlife.se den 8:e april 2022. Rapporten vänder sig till Bolagets kunder 

och andra intressenter och har som syfte att ge en beskrivning av dess verksamhet, resultat och 

system för riskbaserad styrning. Bolagets styrelse har varit delaktig i framtagandet av denna rapport 

och det är även styrelsen som fattat beslut om att rapporten ska fastställas.  

Evident erhöll tillstånd från Finansinspektionen den 23:e juni 2020 att bedriva 

livförsäkringsverksamhet enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen för klass Ia direkt livförsäkring och 

klass IV direkt lång olycksfall- och sjukförsäkring. Bolaget anmälde och påbörjade sin försäljning i 

slutet av februari 2021. Med anledning av det saknas jämförelsesiffror för år 2020. 

Rapporten är upprättad i enlighet med försäkringsrörelselagen (2010:2043), kommissionens 

delegerade förordning (2015/35/eu) och EIOPAs riktlinjer för rapportering och offentliggörande 

(EIOPA-BoS-15/109). Rapporten är alltså upprättad i enlighet med den, i nämnda regelverken, 

förutbestämda strukturen för att underlätta jämförelser mellan olika försäkringsbolag. 

Riskprofil 

Riskhantering är en kontinuerligt löpande process för att identifiera, hantera och reducera risker som 

bolaget är utsatt för, eller kan bli utsatt för. Syfte och mål med bolagets riskhantering är att på ett 

effektivt och strukturerat sätt identifiera risker på ett tidigt stadium för att minimera skador och 

förluster. 

Bolagets klart dominerande risker är kreditrisk (motpartsrisk) och teckningsrisk.  

Motpartsrisken uppkommer till största del av att bolaget placerar tillgångar på bankkonto. 

Teckningsrisken uppkommer av tecknade försäkringsavtal. Teckningsrisk består framför allt av 

dödlighetsrisk, dvs risken att dödligheten överstiger bolagets antagna dödlighet, samt 

driftkostnadsrisk, dvs risken att bolagets kostnader överstiger de budgeterade kostnaderna.  

Nedan tabell visar delar av bolagets materiella risker kvantifierade enligt Solvens 2-regleverket 

(ksek). 

http://www.evidentlife.se/


  

 

Då bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas är även affärsrisk en viktig del inom riskhantering. 

Affärsrisken för bolaget avser framför allt risken att bolaget inte nytecknar den volym av försäkringar 

som antagits i affärsplanen. Som digitalt livförsäkringsbolag är naturligtvis även IKT-risker en 

väsentlig del av vår riskhantering. 

Värdering för Solvensändamål 

Värderingen av tillgångar och skulder inom Solvens 2 är densamma som för den finansiella 

redovisningen, förutom skillnad i värdering av försäkringstekniska avsättningar samt uppskjuten 

skatteskuld. Värderingsskillnaderna sammanfattas i nedan tabell. 

 

 
 

 

 

Z0010 2: Regelbunden rapportering

Solvenskapitalkrav beräknat med standardformel Solvenskapitalkrav netto

C0030

Marknadsrisk R0010 6

Motpartsrisk R0020 5 076

Teckningsrisk för livförsäkring R0030 5 063

Teckningsrisk för sjukförsäkring R0040 0

Teckningsrisk för skadeförsäkring R0050 0

Diversifiering R0060 -2 127

Immateriell tillgångsrisk R0070 0

Primärt solvenskapitalkrav R0100 8 017

Beräkning av solvenskapitalkrav C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/ matchningsjusteringsportföljer R0120 0

Operativ risk R0130 915

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar R0140 0

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter R0150 0

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/ 41/EG 

(övergångsbestämmelser)

R0160 0

Solvenskapitalkrav, exklusive kapitaltillägg R0200 8 932

Kapitaltillägg redan infört R0210 0

Solvenskapitalkrav R0220 8 932



Finansiering 

Bolagets solvenskvot uppgick per 2021-12-31 till 7,21 för det riskbaserade kapitalkravet (SCR) samt 

1,75 för minimikapitalkravet (MCR). Total medräkningsbar kapitalbas uppgick till 64 359 ksek och 

SCR-kravet till 8 932 ksek. MCR uppgick till 36 766 ksek. 

Det har inte skett några väsentliga förändringar efter rapporteringstidens slut. 

 

A. VERKSAMHET OCH RESULTAT 

A.1 VERKSAMHET 
Evident Life Försäkring AB, org. nr. 559203–7708, (”Evident” eller ”Bolaget”), står under 

Finansinspektionens (FI) tillsyn och beviljades tillstånd av FI, 2020-06-23 att bedriva 

livförsäkringsverksamhet enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen för klass Ia direkt livförsäkring och 

klass IV direkt lång olycksfall- och sjukförsäkring i Sverige. Bolaget anmälde försäljningsstart i slutet 

av februari 2021 och erbjuder digital teckning av produkterna individuell livförsäkring, med maximalt 

försäkringsbelopp 15 msek, och individuell försäkring för allvarlig sjukdom (en diagnosförsäkring), 

med maximalt försäkringsbelopp 800 ksek, samt försäljning via samarbetspartners av 

grupplivförsäkring.  

Bolagets affärsidé är att vara ett digitalt, molnbaserat livförsäkringsbolag med tydlig förankring i en 

datadriven och vetenskapligt grundad syn på hantering av riskförsäkring. Bolaget har stort fokus på 

att bedriva helt automatiserad individuell riskbedömning genom att använda sig av system som 

erbjuder algoritmstyrd riskbedömning. Bedömningarna genomförs genom att reflexiva 

individanpassade frågor ställs utifrån produkt, risksumma samt den sökandes individuella önskemål 

och svar som personen lämnar om sin livssituation. Utnyttjandet av systemet säkerställer en 

kvalitetsmässigt jämn, individuell bedömning av varje ansökan till Evident. Bolaget arbetar 

kontinuerligt med utveckling av sina bedömningsalgoritmer och följer noga medicinsk och annan 

relaterad forskning för att säkerställa evidensbaserade bedömningar. Därtill bedriver Bolaget viss 

egen forskning i samarbete med sitt Medical Advisory Board och Bolagets återförsäkringsbolag.  

Bolaget har också en uttalad strategi att ett miljömässigt- och socialt hållbarhetsperspektiv ska vara 

en given parameter i Bolagets alla beståndsdelar, beslut och agerande. Därför är det helt i linje med 

strategin att Evident mäter sitt klimatavtryck och kompenserar för dubbelt så mycket som sitt eget 

klimatavtryck. 

Året då Evident påbörjade försäljning av försäkringar till den svenska marknaden präglades av 

pandemin med global spridning av viruset SARS-CoV-2, som orsakar infektionssjukdomen Covid-19. 

Bolaget tror sig vara det enda livförsäkringsbolag i Sverige, och troligen ett av mycket få i världen, 

som startats, fått sin koncession beviljad och påbörjat försäljning under den pågående pandemin. 

Försäkringsbolaget Evident startades bokstavligen från fem olika köksbord och hemmakontor utan 

att ledningsgruppen kunde träffas fysiskt. Bolagets nybildade styrelse ställde också snabbt om sitt 

arbetssätt och samtliga möten hölls på distans via video. Utmaningarna till trots kunde arbetet 

genomföras på ett strukturerat, och efter omständigheterna effektivt sätt, mycket tack vare den 

digitala affärsmodellen. Bolaget som primärt erbjuder försäkringar kopplade till dödlighetsrisk, följer 

kontinuerligt bland annat svenska Folkhälsomyndighetens återkommande rapportering gällande 

överdödligheten i landet, under pågående pandemi än mer frekvent. 



I inledningen av pandemin gjorde Bolaget bland annat i samband med sin tillståndsansökan, en 

analys av Bolagets risker och exponeringar kopplade till SARS-CoV-2-pandemin. Evident estimerade 

att pandemins påverkan på försäkringsrisken i Bolaget inte borde vara nämnvärt förhöjd, något som 

också hittills har visat sig stämma. 

Bolagets externa revisor är Grant Thornton Sweden AB, org. nr. 556356–9382 och ansvarig revisor för 

Evident är Nilla Rocknö. Grant Thornton kan nås på mailadress: stockholm@se.gt.com eller tel.: 08-

563 070 00.  

Finansinspektionen kan lämna upplysningar om Evident på mailadress: finansinspektionen@fi.se eller 

tel. 08-408 980 00.  

Evident Life Försäkring AB kan nås via mail på: info@evidentlife.se; via telefon på nummer: 08-80 15 

15; eller via post till Kungsgatan 8, 2 tr., 111 43 Stockholm. Bolagets LEI-kod är: 

2549001WBWKZBUAKKP76. 

A.1.1 Ägare med kvalificerat innehav 

• Nylof Holding AB org. nr. 559043–8569 med styrelsesäte i Stockholm äger 24,42 % av 

aktierna i Evident. 

• Roc Capital AB org. nr. 556763-0859 med styrelsesäte i Stockholm äger 24,42 % av aktierna i 

Evident.  

• Chateau Holdning AB org. nr. 559043-8577 med styrelsesäte i Stockholm äger 24,42 % av 

aktierna i Evident. 

Samtliga kvalificerade ägares respektive ägarandel i Bolaget motsvarar deras röstetalsinnehav. 

A.2 FÖRSÄKRINGSRESULTAT 
Bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Bolagets resultat uppgår för 2021 till – 25 918 ksek. Förvaltat kapital uppgår per 31 december 

2021 till 74 299 ksek.  

I nedanstående tabell visas premier och försäkringsersättningar. Siffrorna innefattar både det som 

redovisas i resultaträkningen och det som redovisas i balansräkningen.  

Bolagets finansiella redovisning upprättas enligt IFRS. För redovisningsåret 2021 har endast livrisk 

inom klass 1a tecknats. 
 

Premier och utbetald ersättning (ksek) 

11 413 Inbetalda premier (netto efter återförsäkrares andel) 

1 200 Utbetalda ersättningar (netto efter återförsäkrares andel) 

 

De försäkringstekniska avsättningarna (FTAIFRS) uppgår per 2021-12-31 till 8 454 ksek efter avdrag för 

återförsäkrares andel. Årets resultat uppgick till -25 918 ksek. Orsaken till negativt resultat är framför 

allt att Bolaget avsiktligt tagit på sig stora initiala utvecklingskostnader för att etablera verksamheten. 

A.3 INVESTERINGSRESULTAT 
Samtliga tillgångar förvaltas enligt aktsamma principer. Bolagets samtliga tillgångar är placerade på 

bankkonto och har under året haft ett nollresultat. Således lämnar Bolaget ingen information om 

utvecklingen av dess investeringar under rapporteringsperioden.  

mailto:stockholm@se.gt.com
mailto:finansinspektionen@fi.se
mailto:info@evidentlife.se


Styrelsen fastställer Bolagets normalportfölj gällande investering, främst med beaktande av nivån för 

de försäkringstekniska avsättningarna, de försäkringstekniska avsättningarnas löptid och Bolagets 

solvensposition. 

Bolagets investeringsresultat för året var noll. 

A.4 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VERKSAMHETER 
Det finns ingen övrig materiell information att rapportera rörande Bolaget och dess resultat. Bolaget 

har ingen övrig verksamhet och således inget resultat att rapportera gällande det. 

A.5 ÖVRIG INFORMATION 
Under året genomförde Bolaget tre emissioner riktade till både befintliga och nya investerare. Detta 

tillförde totalt Bolaget knappt 90 msek i ytterligare kapital. Ingen av de nytillkomna ägarna är 

kvalificerade ägare. För mer detaljer beträffande emissionerna, se E6 ”Övrig information”. 

 

B. FÖRETAGSSTYRNINGSSYSTEM 

B.1 ALLMÄN INFORMATION OM FÖRETAGSSTYRNINGSSYSTEMET 
Grunden i Bolagets företagsstyrning utgörs av en riskbaserad styrning av verksamheten. Bolaget har 

satt upp och implementerat ett företagsstyrningssystem som även innefattar riskhanteringssystem, 

med bland annat egen risk- och solvensbedömning, riskregister, riskrapportering och 

incidenthantering. Evident har också ett internkontrollsystem med exempelvis dualitet gällande 

bland annat skadereglering och utbetalningar. Dessutom tillämpas egenkontroller, oberoende 

kontroller samt tydlig ansvarsfördelning och mandat utifrån exempelvis Bolagets attestinstruktion, 

som fastställs av styrelsen. Riskmedvetenhet genomsyrar hela verksamhetens styrning och 

organisation. Upplägget med företagsstyrningen är väl anpassad till Bolagets verksamhet, storlek och 

risker. Företagsstyrningen övervakas kontinuerligt och utvärderas årligen av styrelsen, bland annat 

baserat på underlag och granskningar från de centrala funktionerna. Men slutsatser och beslut tas av 

styrelsen. 

Bolaget hade per 2021-12-31 ca 11 300 försäkrade vilket utgör ett begränsat försäkringskollektiv 

relativt den svenska livförsäkringsmarknaden och i jämförelse med övriga svenska försäkringsbolag. 

Bolaget tecknar endast riskprodukter inom livförsäkring och diagnosförsäkring. Bolagets 

företagsstyrningssystem bedöms som lämpligt för Bolaget med hänsyn till arten, omfattningen av 

och komplexiteten hos de inneboende riskerna i verksamheten. Samtliga centrala funktioner är 

utlagda på externa parter. Beställaransvaret för funktionerna ligger dock internt inom Bolaget i dess 

styrelse. Bolaget har fem anställda inklusive VD. Samtliga anställda ingår i den operativa ledningen 

och säkerställer Bolagets dagliga drift och verksamhet. 

Som en central del av företagsstyrningssystemet finns styrdokument framtagna. Dessa styrdokument 

utgör ramar och regler att förhålla sig till vid utförandet av verksamheten.  

Med Bolagets interna styrdokument avses riktlinjer, instruktioner och andra skriftliga dokument 

genom vilken utfärdaren, styrelsen eller VD avser att styra Bolagets verksamhet.  



Styrelsen är ytterst ansvarig för att Bolaget har och efterlever sina verksamhetsanpassade 

styrdokument. Innehållet i styrdokumenten föreslås av styrelsen, eller i förekommande fall av VD, 

efter att ha arbetats fram i samråd mellan Bolagets VD och andra operativa funktioner, samt 

funktionen för regelefterlevnad, riskhantering och aktuariefunktionen.  

Funktionen för regelefterlevnad har ett särskilt ansvar för att bevaka och bidra till att Bolaget skapar, 

uppdaterar och efterlever sina interna regler och säkerställer att de överensstämmer med det 

externa regelverket. Det är dock Bolagets operativa personal, och ytterst VD, som ansvarar för att 

Bolagets styrdokument skapas, uppdateras och efterlevs.  

Bolaget antar följande inom ramen för det interna regelverket:  

• Bolagsordning, antagen av bolagsstämman,  

• Styrelsens arbetsordning, antagen av styrelsen, 

• VD-instruktion, antagen av styrelsen,  

• Riktlinjer för verksamheten, antagna av styrelsen 

• Instruktioner för verksamheten, antagna av VD, 

• Rutiner för verksamheten, antagna av respektive operativ funktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget har i sin verksamhet tydligt definierade ansvarsområden, ansvarsfördelningar och 

beslutsnivåer. En viktig del i organisations- och beslutsstrukturen är principen om dualitet, som 

säkerställer att ingen ska kunna ansvara för hela utförande-, kontroll- och beslutskedjan. En annan 

viktig princip är att dokumentation av viktiga beslut och beslutsunderlag ska ske. Bolaget använder 

olika ansvarslinjer för att tydliggöra gränsdragningar mellan ansvarsområden och ansvar för 

utförande och kontroller. 

Ytterst ansvarig för all verksamhet och företagsstyrningen är styrelsen, som delegerar till VD att sköta 

den löpande förvaltningen. Styrelsen fastställer bland annat interna styrdokument för 

företagsstyrning och riskhantering samt affärsplan och rapport avseende den egna risk- och 

solvensbedömningen. 

Bolagets fyra centrala funktioner; riskhanteringsfunktionen, internrevisionsfunktionen, 

regelefterlevnadsfunktionen och aktuariefunktionen har en central betydelse för Bolagets 

företagsstyrning och kontrollmiljö. 

Styrelsen 

VD 

1: a 

försvarslinjen 

(Verksamheten) 

 

2: a försvarslinjen  

 

F Riskhanteringsfun

ktion 
Aktuariefunktion 

Funktionen för 

regelefterlevnad 

Externrev

ision 
3:e 

försvarslinjen 

(internrevision) 



Funktionernas ansvar och rapportering fastställs av styrelsen i särskilda riktlinjer. Samtliga centrala 

funktioner är utlagda på externa utförare. Beställaransvaret för funktionerna finns i Bolagets styrelse.  

Riskhanteringsfunktionen  

Riskhanteringsfunktionen är ansvarig för att utveckla och övervaka riskhanteringssystemet, vilket 

bland annat omfattar uppföljning av Bolagets risker. Funktionen ska regelbundet ge en oberoende 

och samlad bild av Bolagets väsentliga risker till VD och styrelse, bland annat genom minst 

kvartalsvisa skriftliga rapporter.  

Internrevisionsfunktionen 

Internrevisionens arbete är riskbaserat och utförs enligt en revisionsplan som fastställs av styrelsen. 

Arbetet omfattar att granska och utvärdera systemet för, och effektiviteten i, den interna styrningen 

och kontrollen, inklusive funktionerna för riskhantering, regelefterlevnad samt aktuariefunktionen. 

Samordning ska ske med Bolagets externa revisorer och övriga centrala funktioner. Internrevisionen 

rapporterar direkt till styrelsen och ska regelbundet avge skriftliga rapporter till styrelsen samt 

löpande informera VD. Rapporter till styrelse och VD ska omfatta såväl resultat av granskningar som 

rekommendationer till följd av granskningar. 

Regelefterlevnadsfunktionen 

Regelefterlevnadsfunktionen lämnar råd och stöd i regelefterlevnadsrelaterade frågor till styrelsen, 

ledningen och andra relevanta personer i verksamheten. Det uppföljande arbetet inom funktionen 

utgår från en årsvis riskbaserad granskningsplan som ska beslutas av styrelsen. Funktionen för 

regelefterlevnad ska inför varje styrelsemöte lämna skriftliga rapporter avseende Bolagets 

regelefterlevnad till VD och styrelse.  

Aktuariefunktionen 

Aktuariefunktionen ansvarar bland annat för att kvalitetssäkra och utvärdera Bolagets 

försäkringstekniska beräkningar och metoder samt de parametrar som används inom bolaget, till 

exempel vid fastställande av premier. Aktuariefunktionen rapporterar regelbundet till VD och 

styrelse.  

Förutom de fyra centrala funktionerna kommer Bolaget under 2022 att inrätta en funktion för 

information, kommunikation och teknik (IKT). Den räknas inte som en av Bolagets centrala funktioner 

men har likväl en mycket viktig roll i kontroll och kvalitetssäkringsarbetet gällande Evidents IKT-

område, särskilt med tanke på Bolagets digitala affärsmodell. Funktionen, som kommer att 

upprätthållas av en extern utförare, kommer också att ha en rådgivande roll till Bolaget. 

Beställaransvaret för funktionen kommer att finnas i Bolagets styrelse. 

Inga materiella förändringar har förekommit i företagsstyrningssystemet under 

rapporteringsperioden. 

Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy. För att begränsa risken för intressekonflikt mellan en 

enskild medarbetares kortsiktiga ekonomiska intressen och Evident långsiktiga mål att erbjuda sina 

kunder bra och prisvärda försäkringar förekommer inga rörliga ersättningar inom Bolaget. Den fasta 

ersättningen ska vara förenlig med och främja en effektiv riskhantering, motverka ett överdrivet 

risktagande och ska överensstämma med Bolagets affärsstrategi, mål och långsiktiga intressen.  

Den fasta ersättningen till anställd ska vara marknadsmässig och baseras på den enskilde 

medarbetarens ansvar och prestation. 



Utöver tidigare nämnda nyemissioner som ägt rum under året, har det inte förekommit några andra 

materiella transaktioner med aktieägare eller andra med betydande inflytande över Bolaget under 

rapporteringsperioden. 

Det finns framtagna och dokumenterade processer, rutiner och ansvarsbeskrivningar för alla 

väsentliga, affärskritiska och lagstadgade processer för att tydliggöra vad som ska utföras samt hur 

och när uppgifter ska utföras, kontrolleras och beslutas. Även rapporteringsstrukturen är tydlig från 

verksamhetsutövandet till styrelsen med tydliga kopplingar till beslut och beslutsunderlag. 

Bolaget har en av styrelsen fastställd Kontinuitets- och beredskapsplan, vilken beskriver hur Bolaget 

ska säkerställa IKT- och övrig verksamhets- och ledningskontinuitet, samt vilka roller inom Bolaget 

som har specifika ansvarsområden kopplade till upprätthållande av kontinuitet. Samtliga avtal om 

utlagd verksamhet, som exempelvis avtal med utförare av de centrala funktionerna, innefattar också 

krav som säkerställer god kontinuitet inom respektive ansvarsområde. 

Bolaget arbetar med att förebygga, identifiera och hantera intressekonflikter för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Det finns styrdokument, processer och 

rutiner för hur intressekonflikter och jävsituationer ska identifieras, värderas, hanteras, övervakas, 

kontrolleras och rapporteras. Detta innefattar även utlagd verksamhet. 

Följande gäller generellt kopplat till intressekonflikter i samband med Bolagets verksamhet: 

• Intressekonflikter inom Bolagets verksamhet, ledning och ägarkrets ska minimeras så långt 

det är möjligt och rimligt.  

 

• Identifiering och hantering av intressekonflikter sker löpande i Bolagets dagliga 

verksamhet. Samtliga Bolagets anställda och uppdragstagare är avtalsenligt skyldiga att 

redovisa eventuella intressekonflikter för VD, och/eller styrelsen utifrån instruktion i de 

bolagsinterna styrdokumenten.    

 

• Styrelsen tillser minst årligen att varje styrelseledamot redovisar och dokumenterar sina 

intressekonflikter. Avtal är alltid skriftliga och inför ingående av avtal identifierar Bolaget om 

det finns jäviga beslutsfattare. Bolaget tillämpar även strukturerade och dokumenterade 

beslutsunderlag och utför behovs- och konsekvensanalys före ingående av väsentliga avtal.  

 

• Bolagets kunder ska likabehandlas så långt det är möjligt och rimligt och deras intressen ska 

så långt det är möjligt och rimligt prioriteras framför såväl Bolagets intressen som intressen 

hos Bolagets styrelseledamöter, anställda och externa uppdragstagare.  

 

• En närståendes intresse likställs med ett eget intresse.  

 

• Styrelsen ska tillse att en hög medvetenhet om intressekonflikter finns inom Bolaget, 

genom bland annat informations- och utbildningsåtgärder samt att intressekonflikter finns 

med som en punkt på varje styrelsemöte.  

 

Bolaget har skapat en riskkommitté som utgör Bolagets riskhanteringsorganisation. Riskkommittén 

utgörs av VD, riskhanteringsfunktionen, aktuariefunktionen, samt Chief Actuary. Riskkommittén 

ansvarar för att identifiera, klassificera och dokumentera Bolagets risker. Riskkommittén arbetar 

dessutom proaktivt för att eliminera ej önskvärda risker, fastställa strategi för att kunna kontrollera 

naturliga/oundvikliga risker samt utvärderar Bolagets valda strategier. 



Bolagets styrelse har fem medlemmar. Under året har styrelsen genomfört tretton sammanträden, 

inklusive konstituerande styrelsemöte i samband med bolagsstämma samt per-capsulam möten.  

Styrelsen består av: 

• Urban Paulsson, ordförande  

• Gunnar Brännstam, ledamot  

• Clara de Chateau, ledamot 

• Johan Lengqvist, ledamot 

• Kadri-Ann (”Katti”) Saare, ledamot 

 

Ledamöterna Gunnar Brännstam och Johan Lengqvist har varken anställning eller ägande i Bolaget 

och är således att betrakta som oberoende. Ordförande Urban Paulsson och ledamöterna Clara de 

Chateau och Katti Saare har ägande och/eller anställning i Bolaget och är således att betrakta som 

beroende. Bolagets styrelse utövar de övergripande uppgifterna för tillsyn och ledning av dess 

verksamhet. Den dagliga driften svarar VD för. Styrelsen ansvarar för Bolagets strategiska planering 

av dess verksamhet och även för att Bolagets organisation är utformad så att bokföring, 

medelsförvaltning och dess ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett korrekt och 

ändamålsenligt sätt. I styrelsens uppdrag ingår även att upprätta, och fortlöpande utvärdera och 

föreslå ändringar gällande Bolagets riktlinjer enligt bland annat Finansinspektionens föreskrifter, 

försäkringsrörelselagen och aktiebolagslagen.  

Styrelsen ansvarar särskilt för att:  

● Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och regler på försäkringsmarknaden,  

● verksamhetens risker regelbundet definieras, mäts och följs upp,  

● besluta om urvalskriterier för godkända motparter, och för att 

● aktivt följa resultatutvecklingen i förvaltning och förmånsrätt. 

 

Styrelsen har utsett Michaela Bruneheim till Bolagets VD.  

• Michaela Bruneheim, VD 

• Johan Eriksson, Chief Actuary 

• Jonas Perninge, Chief Technology Officer 

• Katti Saare, Chief Medical Officer 

• Christina Lennhede, Sales- and Market Manager (från juni 2021). 

 

VD ansvarar särskilt för att: 

• sköta Bolagets löpande verksamhet och förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar.  

• vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring skall fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett 

betryggande sätt.  



• övervaka efterlevnaden av de interna regler, målsättningar, policys och strategiska 

planer för Bolaget som styrelsen fastställt samt se till att sådana målsättningar, 

policys och planer vid behov underställs styrelsen för uppdatering. 

• förpliktelse, avtal eller andra rättshandlingar som Bolaget ingår eller företar blir 

dokumenterade på ett ändamålsenligt sätt samt inte strider mot någon tillämplig 

tvingande rättsregel.  

• leda Bolagets verksamhet affärsmässigt och ansvara inför styrelsen för att fastställd 

affärsplan följs och uppställda mål uppnås. 

 

Bolaget har enligt artikel 258.1 i den delegerade förordningen iakttagit de principer som följer av 

artikel 275 i den delegerade förordningen samt EIOPA:s riktlinjer för företagsstyrningssystem antagit 

skriftliga riktlinjer avseende ersättning för Bolagets anställda och ledning.  

I enlighet med bolagets riktlinjer erhåller endast styrelsens två oberoende, externa ledamöter 

ersättning för sitt styrelsearbete. Nivån på de två ledamöternas ersättning beslutas av 

bolagsstämman. I övrigt utgår ingen ersättning till ordförande eller övriga ledamöter.  

Ersättningssystemet är dessutom utformat för att begränsa risken för en eventuell intressekonflikt 

mellan en enskild anställds, eller bolagsledningens, kortsiktiga ekonomiska intressen och Bolagets 

långsiktiga mål som är att erbjuda sina kunder bra riskförsäkringar. Därmed förekommer inga rörliga 

ersättningar inom Evident. 

Den fasta ersättningen inom Bolaget ska vara förenlig med och främja en effektiv riskhantering, 

motverka ett överdrivet risktagande och ska överensstämma med Bolagets affärsstrategi, mål och 

långsiktiga intressen. Den fasta ersättningen till anställda ska vara marknadsmässig och baseras på 

den enskilde medarbetarens ansvar och prestation. 

Bolaget offentliggör årligen på sin hemsida dess utsläpp och klimatkompensation för året. 

B.2 LÄMPLIGHETSKRAV 
Bolaget har en etablerad process för lämplighetsprövning inkluderade interna riktlinjer och en 

fastställd process för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, VD, distribuerande personal, 

beställare av centrala funktioner samt utförarna av de centrala funktionerna. I samband med att 

styrelseledamöter och VD, eller annan ledande befattningshavare, tillsätts, eller om en sådan persons 

ansvarsområde utökas, genomförs en lämplighetsbedömning. En bedömning genomförs även 

årligen, och vid behov, i syfte att säkerställa att personerna i ovan nämnda befattningar vid var tid är 

lämpliga för sina uppdrag. Lämplighetsbedömningen genomförs i enlighet med fastställda riktlinjer 

och görs med beaktande av personers kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter samt anseende 

och integritet. Bedömningen baseras på underlag från myndigheter samt från personen som 

lämplighetsbedömningen avser. Med utgångspunkt från Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt, beaktas vid bedömningen bland annat relevant utbildning och erfarenhet samt 

yrkesmässig erfarenhet från ledande positioner. Utöver de enskilda ledamöternas kvalifikationer, 

kunskaper och erfarenhet, bedöms även om styrelsen har den samlade kompetens som krävs för att 

leda och styra företaget. Om en bedömning leder till att en person inte anses lämplig, ska denne inte 

utses eller anställas. Om en redan tillsatt person vid en lämplighetsbedömning inte längre anses 

lämplig för sitt uppdrag, ska bolaget vidta åtgärder för att se till att personen i fråga antingen 

uppfyller kraven på lämplighet, genom exempelvis utbildning, eller att personen ersätts.  



Bedömningen är att samtliga styrelseledamöter, ledningspersoner och VD väl uppfyller 

lämplighetskraven. 

B.3 RISKHANTERINGSSYSTEM INKLUSIVE EGEN RISK- OCH SOLVENSBEDÖMNING 
Det övergripande målet för riskhanteringssystemet är att säkerställa att Bolagets åtagande mot dess 

försäkringstagare och försäkrade alltid kan fullföljas. Det är styrelsen som ytterst ansvarar för 

riskhanteringssystemet och den fastställer minst årligen riktlinjer för Bolagets riskhantering. Syftet 

med riktlinjerna är att fastställa ramarna för Bolagets system för styrning och hantering av dess 

risker. Styrelsen fastställer riskaptit, risktolerans och affärsstrategi samt beslutar affärsplan och den 

egna årliga risk- och solvensbedömningen (”ORSA”). I Bolagets styrdokument för olika riskområden 

har styrelsen fastställt risktoleranser för risker samt en övergripande riskaptit för Bolaget. Bolagets 

riskhanteringssystem ska säkerställa att Evident utifrån fastställd riskaptit, risktolerans, affärsstrategi 

och affärsplan har en effektiv riskhantering som tryggar Bolagets solvens på kort och lång sikt samt 

minimerar risken för oväntade förluster. Riskhanteringssystemet ska säkerställa att Bolaget 

fortlöpande kan identifiera, hantera, värdera, kontrollera och rapportera de risker som Bolaget 

exponeras för eller kan komma att bli exponerat för. Riskhanteringssystemet ska vara väl integrerat i 

Bolagets organisations- och beslutsstruktur och ge en rättvisande bild av dess risker.  

Bolagets riskhanteringssystem innefattar ett antal olika interna riktlinjer och strategier för att 

säkerställa att det finns rutiner på plats för att hantera Bolagets olika risker. 

Riskhanteringsfunktionens övergripande uppdrag är att övervaka och utvärdera Evidents 

riskhanteringssystem. I Bolagets riskhanteringssystem ingår även dess riskkommitté.  

Riskkommittén ansvarar för att identifiera, klassificera, dokumentera och följa upp försäkringsrisker, 

finansiella risker och Bolagets rörelserisker. Riskkommittén ska dessutom arbeta proaktivt för att 

eliminera sådana risker som inte är önskvärda, fastställa strategi för att kunna kontrollera oundvikliga 

risker samt utvärdera valda strategier.  

I samband med affärsplaneringsprocessen ska en samlad riskidentifiering göras i Bolaget. Vid denna 

genomgång identifierar eller omprövar styrelse och Bolagets operativa ledning de största och 

viktigaste riskerna och bedömning görs om Bolaget behöver åtgärda riskerna genom antingen 

införandet av bättre internkontroller, handlingsplaner som minskar risken eller genom andra 

riskeliminerande åtgärder. Den årliga riskidentifieringen utförs av Evidents ledningsgrupp och 

slutligen av styrelsen och utgör underlag till den egna ORSA:n.  

Riskkommittén diskuterar löpande under året de identifierade riskernas rörelser och vidtagna och 

planerade åtgärder. Uppföljning av detta är också ett naturligt inslag i riskhanteringsfunktionens 

löpande arbete.  



 

 

Styrelsen har fastställt riktlinjer för Bolagets process avseende ORSA. Riktlinjen beskriver hur ORSA 

ska genomföras och integreras inom Bolaget. ORSA ingår i företagsstyrningssystemet och är Bolagets 

process för att bedöma vilka risker som finns i verksamheten och vilket solvenskapital som krävs för 

att möta riskerna. Utifrån den egna unika riskprofilen, risktoleransen och affärsplanen beräknar 

Bolaget hur mycket kapital som krävs för att bedriva verksamheten enligt affärsplanens 

planeringsperiod.  

Såväl styrelse som ledningsgruppen är involverade i processen och styrelsen behandlar processen vid 

flera sammanträden under året. ORSA-processens ingångsvärden är Bolagets affärsplan tillsammans 

med resultatet av dess riskidentifiering. Vid beräkning av det egna solvenskapitalkravet är 

utgångspunkten att utreda vilka antaganden som använts i standardformeln och dokumentera hur 

Bolagets riskprofil överensstämmer med dessa antaganden. I de fall Bolagets faktiska riskprofil 

avviker har Evidents egen bedömning av riskprofilen använts och dokumenterats. Utöver att 

identifiera och kvantifiera risker som bolaget kan tänkas möta, analyseras flera olika scenarier och 

genomförda stresstester av dessa. Ansvar för upprättande av ORSA-rapport och för fastställande av 

kapitalkrav åligger Bolagets riskkommitté. Antaganden och scenarier till Bolagets ORSA tas i första 

steget i huvudsak fram av Bolagets ledningsgrupp i samarbete med riskhanteringsfunktionen. 

Resultatet av dessa antaganden analyseras och diskuteras tillsammans i ledningsgruppen. Därefter 

diskuteras antaganden och förslag tillsammans med styrelsen. Styrelsen bidrar aktivt med förslag 

vartefter beräkningar görs och preliminära resultat presenteras för styrelsen på ett senare möte. 

Styrelsen utmanar de antaganden som gjorts och kommer med eventuella förslag på ändringar i 

antaganden. Därefter uppdateras beräkningarna och resultatet sammanställs av ledningsgruppen 

och presenteras för ansvarig för riskhanteringsfunktionen. Efter diskussion och analys i 

ledningsgruppen presenteras slutligt resultat för styrelsen som utmanar och godkänner resultatet. På 



detta sätt är de antaganden som ORSA bygger på, väl förankrade i organisationen och styrelsen har 

aktivt deltagit i framtagandet och godkänt det slutliga resultatet. 

Arbetsprocessen för riskhanteringen inom Bolaget består av löpande kontroller och årliga 

återkommande aktiviteter. VD ansvarar för att identifiera, hantera och följa upp de olika risker som 

ryms inom respektive ansvarsområde. Alla risker som har identifierats, och därmed bedömts ha en 

påverkan på Bolagets måluppfyllnad, analyseras och värderas samt registreras i ett särskilt 

riskregister. Värderingen syftar till att urskilja de väsentliga risker som Bolaget är utsatt för och detta 

sker genom en sammanvägning av riskens sannolikhet och konsekvens. Det multiplicerade värdet av 

en risks sannolikhet och konsekvens utgör riskens väsentlighetsgrad och ger en indikation om hur 

risken ska hanteras. 

Vägledande för vilka risker som ska åtgärdas är Bolagets riskaptit samt i förekommande fall specifika 

instruktioner. Åtgärderna bör också stå i rimlig proportion till den risk de är avsedda att hantera. Det 

åligger initialt och i normalfallet riskägaren att fatta beslut om lämplig riskåtgärd. Samtidigt har 

denne ett ansvar att informera VD samt riskhanteringsfunktionen om risker som bedömts som 

allvarliga eller där omfattningen av påkallade åtgärder går utanför riskägarens ansvar och mandat. 

Bolagets interna styrdokument avseende riskhantering utgör Bolagets riskhanteringsorganisation. 

 

Riskkommittén utgörs av: 

• VD, 

• riskhanteringsfunktionen, 

• aktuariefunktionen, och 

• Bolagets Chief Actuary.  

 

Riskkommittén ansvarar för att identifiera, klassificera och dokumentera Bolagets risker. 

Riskkommittén arbetar proaktivt för att eliminera icke önskvärda risker, fastställa strategi för att 

kunna kontrollera naturliga/oundvikliga risker samt utvärdera valda strategier. Bolagets centrala 

funktioner utför minst årligen kontroller av företagets risker och regelefterlevnad och vid behov 

informerar de styrelsen, VD samt övriga inom företaget som kan ha behov av informationen. 

B.4 INTERNKONTROLLSYSTEM 
Bolagets styrelse är ytterst ansvarig för den interna kontrollen av Evident. Dessutom finns centrala 

funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision. Tillsammans med Bolagets 

aktuariefunktion följer dessa funktioner särskilda riktlinjer som har fastställts av Bolagets styrelse.  

Den interna kontrollen är en del av styrningen och ledningen av Bolaget. Kontrollen syftar till att 

säkerställa att organisationen är effektiv och ändamålsenlig, att verksamheten bedrivs enligt 

beslutade strategier för att nå uppsatta mål, att den finansiella redovisningen och rapporteringen är 

tillförlitlig, en effektiv drift och förvaltning av IKT-system, en god förmåga att identifiera, mäta och 

övervaka och hantera risker samt en god regelefterlevnad. Risk- och kapitalstyrning samt 

kapitalplanering utgör en del av den interna kontrollen.  

Den interna kontrollen omfattar alla delar av organisationen inklusive utlagd verksamhet och ska 

vara en integrerad del av verksamheten. Den interna kontrollen är baserad på ett system med en 

stark risk- och regelkultur med tre försvarslinjer (se bild under ”Organisation”).  



• Första försvarslinjen utgörs av verksamheten. I första försvarslinjen finns ansvaret för 

verksamhetens risker och det är verksamhetens ansvar att se till att kontroller för 

uppföljning finns, genomförs och återrapporteras.  

• Som stöd för den interna kontrollen har Bolaget i den andra försvarslinjen inrättat en 

funktion för regelefterlevnad, en funktion för riskhantering och en aktuariefunktion. 

Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar för den oberoende övervakningen och kontrollen av 

att verksamheten bedrivs med god regelefterlevnad. Riskhanteringsfunktionen ansvarar för 

den oberoende riskkontrollen och av att verksamheten bedrivs med god riskkontroll. 

Aktuariefunktionen ansvarar för att kvalitetssäkra bolagets försäkringstekniska beräkningar 

och att utvärdera bolagets försäkringstekniska metoder och parametrar.  

• Internrevision, som utgör den tredje försvarslinjen i Bolaget, är styrelsens stöd i 

kvalitetssäkring och utvärdering av organisationens riskhantering, styrning och interna 

kontroll.  

 

Regelefterlevnadsfunktionen är en oberoende kontrollfunktion med ansvar för att övervaka och 

kontrollera att verksamheten bedrivs med god regelefterlevnad. Funktionen ska övervaka och 

kontrollera regelefterlevnaden i den tillståndspliktiga verksamheten och identifiera och rapportera 

risker som kan uppkomma till följd av bristande regelefterlevnad. Regelefterlevnadsfunktionen ska 

även ge stöd och råd till verksamheten och säkerställa att verksamheten informeras om nya och 

ändrade regler samt delta i genomförandet av utbildningar. Rapportering av regelefterlevnadsrisker 

och rekommendationer till åtgärder sker regelbundet till VD och styrelse. Då Bolagets verksamhet är 

av mindre omfattning har styrelsen gjort bedömningen att det inte är ändamålsenligt att ha 

regelefterlevnadsfunktionen anställd i verksamheten utan funktionen är utlagd enligt avtal. 

Funktionen är sedan Bolagets start utlagd till Dahlgren & Partners och advokat Isabella Hugosson. 

Beställaransvaret för funktionen är placerat i Bolagets styrelse. 

B.5 INTERNREVISIONSFUNKTION 
Internrevision är en oberoende granskningsfunktion som utgör styrelsens stöd i utvärderingen av 

företagsstyrningssystemet, inklusive organisationens riskhantering, styrning och kontroller. 

Internrevision ska genom granskning och rådgivning utvärdera om, och kvalitetssäkra att, 

verksamhetens övergripande interna styrning och kontrollsystem bedrivs på ett effektivt sätt. 

Funktionen ska även kontrollera att den samlade rapporteringen till styrelsen ger en korrekt och 

heltäckande bild av verksamheten, att verksamheten bedrivs enligt gällande interna och externa 

regelverk samt att styrelsens beslut efterlevs. Funktionen för internrevision rapporterar till Bolagets 

styrelse. Med tanke på att Bolagets verksamhet är av mindre omfattning har styrelsen gjort 

bedömningen att det inte är ändamålsenligt att ha internrevisionsfunktionen anställd i verksamheten 

utan funktionen är utlagd enligt avtal. Sedan Bolagets start är funktionen utlagd till Moneo AB. En 

ledamot i Bolagets styrelse är beställaransvarig för funktionen för att därigenom säkerställa 

funktionens oberoende gentemot den operativa verksamheten. 

B.6 AKTUARIEFUNKTION 
Aktuariefunktionen utgör en del av Bolagets riskhanteringssystem och ansvarar bland annat för att 

utvärdera kvaliteten i den försäkringstekniska hanteringen inklusive nivån för de försäkringstekniska 

avsättningarna. Aktuariefunktionen utvärderar dessutom att försäkringstekniska metoder och 

parametrar som används vid beräkningar överensstämmer med vedertagna aktuariella principer, 

samt att beräkningarna och Bolagets försäkringsvillkor är förenliga med Bolagets övriga interna 



styrdokument. Aktuariefunktionen rapporterar löpande till VD och styrelse och ska minst årligen 

rapportera en samlad bild till styrelsen över bolagets försäkringsrisker och beskriva funktionens 

aktiviteter under året. Eftersom Bolagets verksamhet är av mindre omfattning har styrelsen gjort 

bedömningen att det inte är ändamålsenligt att aktuariefunktionens sysslor ska utföras av en anställd 

i verksamheten. Sedan Bolagets start är funktionen därför utlagd till Whilthel Invest AB. 

Beställaransvaret för funktionen är placerad i Bolagets styrelse. 

B.7 UPPDRAGSAVTAL 
Utläggning av verksamhet till extern part är ett viktigt verktyg för att uppnå skalfördelar vad avser 

både ekonomi och kompetens i Bolagets verksamhet. Styrelsen har fastställt en riktlinje för 

utläggning av verksamhet i vilken övergripande principer fastställs för detta. Uppdragsavtal avser när 

Bolaget uppdrar åt någon annan att utföra ett visst arbete och vissa funktioner som ingår i företagets 

försäkringsrörelse. Om verksamhet läggs ut till en uppdragstagare utanför Bolaget, ska särskilt 

uppdragsavtal upprättas i enlighet med de principer och processer som anges i den av styrelsen 

fastställda riktlinjen.  

Beslut om avtal om utläggning som är av väsentlig betydelse för försäkringsverksamheten, och för 

den interna styrningen och kontrollen över denna, ska underställas styrelsen. De allmänna villkoren i 

uppdragsavtalet ska klart anges och även godkännas av styrelsen. 

B.8 ÖVRIG INFORMATION 
Förutom de fyra centrala funktionerna tillsätter Bolaget även en funktion för informations-, 

kommunikations- och tekniksäkerhet (IKT-funktion). 

 



C. RISKPROFIL 

Bolagets övergripande riskprofil framgår av nedan tabell (ksek). 

 

 

De huvudsakliga riskerna består av motpartrisk samt teckningsrisk för livförsäkring, vilka redogörs för 

mer i detalj nedan. 

Bolaget tecknade de första riskerna i februari 2021. Med anledning av det, är en väsentlig förändring 

inom respektive delområde C.X nedan det faktum att riskerna uppstår. 

C.1 TECKNINGSRISK 
Teckningsrisk är risken för negativt utfall i Bolagets resultat som en följd av skillnader mellan verkligt 

utfall av utbetalda försäkringsersättningar och kostnader jämfört med vad Bolaget förväntat. 

Teckningsrisk avspeglar såväl de osäkerheter som föreligger vid premieberäkning som vid värdering 

av Bolagets försäkringsåtaganden i form av försäkringstekniska avsättningar. Evident har endast 

tecknade risker inom försäkringsklass Ia, affärsgren 32 (annan livförsäkring). 

Teckningsriskerna består av dödlighetsrisk (framför allt katastrofrisk), driftkostnadsrisk och 

annullationsrisk. Dödlighetsrisk och driftkostnadsrisk utgör de centrala teckningsriskerna. 

Dödlighetsrisk avser framtida oförutsedda ökningar av dödligheten i den försäkrade portföljen 

medan driftkostnadsrisk avser framtida oförutsedda ökningar av driftkostnaderna (inklusive ökade 

driftkostnader på grund av ökad inflation). 

Teckningsrisk tillsammans med motpartsrisk är de klart dominerande riskerna för Bolaget. 

S.25.01: Solvenskapitalkrav – enbart standardformel

Artikel 112 Z0010 2: Regelbunden rapportering

Net solvency capital requirement

Solvenskapitalkrav netto

C0030

Marknadsrisk R0010 6

Motpartsrisk R0020 5 076

Teckningsrisk för livförsäkring R0030 5 063

Teckningsrisk för sjukförsäkring R0040 0

Teckningsrisk för skadeförsäkring R0050 0

Diversifiering R0060 -2 127

Immateriell tillgångsrisk R0070 0

Primärt solvenskapitalkrav R0100 8 017

Beräkning av solvenskapitalkrav C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/ matchningsjusteringsportföljer R0120

Operativ risk R0130 915

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar R0140

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter R0150

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/ 41/EG R0160

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg R0200 8 932

Kapitaltillägg redan infört R0210

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod R0220 8 932



C.1.1 Väsentliga förändringar under rapporteringsperioden 

Inga väsentliga förändringar under rapporteringsperioden annat än att risken har uppstått under 

rapporteringsperioden.  

C.1.2 Riskkänslighet 

Bolaget analyserar SCR-kvoten under antagande att dödligheten (som används i framskrivning av 

portföljen) ökar med 20%. I detta scenario uppgår SCR-kvoten till 7,06 (7,21). MCR-kvoten är 

oförändrad i detta scenario. 

Bolaget analyserar också effekten på SCR-kvoten i det fall bolagets avsättning för fasta kostnader 

skulle dubbleras. I detta scenario uppgår SCR-kvoten till 6,71 (7,21) och MCR-kvoten till 1,58 (1,75). 

C.2 MARKNADSRISK 
Marknadsrisk är risken för att värdet på tillgångar och skulder varierar på grund av förändringar i 

marknadspriser och därmed påverkar bolagets kapitalbas negativt. Marknadsrisken är sammansatt 

av aktiekursrisk, ränterisk, spreadrisk (kreditrisk), valutarisk och koncentrationsrisk.  

Bolaget påverkas endast av ränterisk, kopplat till förändring av marknadsräntor som därigenom 

påverkar diskonteringsräntekurvan som används vid beräkning av bästa skattning. Marknadsrisken är 

försumbar. 

Bolagets samtliga meddelade försäkringar är i SEK. Bolagets egna placeringstillgångar består i sin 

helhet av placering på bankkonto i SEK.  

C.2.1 Väsentliga förändringar under rapporteringsperioden 

Inga väsentliga förändringar under rapporteringsperioden annat än att risken har uppstått under 

rapporteringsperioden. 

C.3 KREDITRISK (MOTPARTSRISK) 
Motpartsrisk är risken för att en motpart till följd av dennes fallissemang inte fullgör sitt åtagande så 

att det därigenom uppstår en oväntad förlust. 

Motpartsrisker inom Bolaget uppkommer framför allt genom exponering mot finansiella institut via 

medel på bankkonto, genom återförsäkring samt via fordringar på försäkringsförmedlare. 

Motpartsrisk tillsammans med teckningsrisk är de klart dominerande riskerna för Bolaget. 

C.3.1 Väsentliga förändringar under rapporteringsperioden 

Inga väsentliga förändringar under rapporteringsperioden annat än att risken har uppstått under 

rapporteringsperioden.  

C.3.2 Riskkänslighet 

Bolagets exponering mot bank är en stark drivare av kapitalkrav. En försämrad rating som leder till 

ett kreditkvalitetssteg lägre för både bank och återförsäkring ger en SCR-kvot om 4,56 (7,21). MCR-

kvoten är i detta scenario oförändrad.  

C.4 LIKVIDITETSRISK 
Likviditetsrisk är risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan 

att betalningsmedelkostnaderna ökar avsevärt. 



Genom att Bolagets åtaganden helt utgörs av engångsbetald livförsäkringsåtaganden, där högre 

risksummor återförsäkras och omfattas av ”cash-call-klausul” är bolagets likviditetsrisk begränsad. 

Därutöver utgörs en hög andel av eget kapital av bankmedel (bolagets samtliga placeringstillgångar 

finns på bankkonto), för att därigenom även kunna parera för oförutsedda ökade driftkostnader. 

C.4.1 Väsentliga förändringar under rapporteringsperioden 

Inga väsentliga förändringar under rapporteringsperioden annat än att risken har uppstått under 

rapporteringsperioden. 

C.5 OPERATIV RISK 
Med operativ risk avses risken för förlust till följd av felaktiga och/eller otillräckliga interna processer, 

mänskliga misstag, felaktigheter i system eller externa händelser. Operativ risk innefattar även legala 

risker och regelefterlevnadsrisker. En operativ risk är en potentiell händelse som kan leda till skada 

för affärsverksamheten. 

Bolagets operativa risker som bedömts något mer materiella vid de senaste riskbedömningarna har 

varit risker för yttre IT-attack, ryktes- och varumärkesrisk, förlust av nyckelperson inom bolaget samt 

risker kopplat till förändring av de regelverk som gäller försäkringsföretagen.  

För att identifiera och fånga upp, kontrollera och åtgärda brister i verksamheten görs en 

incidentrapportering när en oönskad händelse inträffar. Incidenterna följs sedan upp och rapporteras 

kvartalsvis av riskhanteringsfunktionen till VD och styrelse. 

C.5.1 Väsentliga förändringar under rapporteringsperioden 

Inga väsentliga förändringar under rapporteringsperioden annat än att risken har uppstått under 

rapporteringsperioden. 

C.6 ÖVRIGA MATERIELLA RISKER 
Övriga materiella risker som identifierats av Bolaget är framför allt affärsrisk i form av lägre 

affärsvolym än antaget. En inneboende strategisk risk finns i all verksamhet så också hos Bolaget. 

Strategisk risk innebär för Bolaget att ledning fattar ofördelaktiga beslut gällande företagets framtida 

affärsstrategier och affärsplaner. 

Då bolaget befinner sig i uppstartsfas är ytterligare finansiering viktig för att upprätthålla 

kapitalstyrka. Yttre omständigheter som gör det allmänna finansiella läget osäkert, som till exempel 

kriget i Ukraina, kan potentiellt ge ett allmänt svalare intresse att investera i Bolaget vilket potentiellt 

kan ge effekten att bolaget behöver lägga än mer resurser på att få in nytt kapital. Bolaget ser också 

driftstörning som drabbar slutkund, till exempel störning i bolagets hemsida eller bakomliggande 

system som materiell risk. 

C.7 ÖVRIG INFORMATION 
Styrelsens antagna riskaptit säger att Bolagets kapitalbas minst ska uppgå till 120 procent av 

kapitalkravet. Om kapitalbasen sjunker under denna nivå är det framför allt tillskjutande av 

ytterligare kapital från bolagets ägare som återställer en kapitalbas inom riskaptiten. 

 



D. VÄRDERING FÖR SOLVENSÄNDAMÅL 

D.1 TILLGÅNGAR 
I den finansiella redovisningen tillämpas redovisningsprinciper enligt Lag om årsredovisning i 

försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 

försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (2019:23). 

Bolagets tillgångar enligt solvensbalansräkning och balansräkning enligt den finansiella redovisningen 

per 2021-12-31 redovisas i nedan tabell (ksek): 

 

 

Värdering av återförsäkrares andel (Fordringar enligt återförsäkringsavtal) av försäkringstekniska 

avsättningar skiljer sig åt mellan Solvens 2 och den finansiella redovisningen. Dock är skillnaderna för 

små för att framgå av ovan tabell (5715 sek inom SII, 5961 sek inom IFRS). Övriga tillgångar värderas 

på samma sätt för solvensändamål som i den finansiella redovisningen.  

Bolaget har samtliga placeringstillgångar på bankkonto. 

D.2 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR  
Värdering av försäkringstekniska avsättningar har gjorts med följande indelning av 

livförsäkringsklasser i enlighet med EU-förordning 2015/35: livförsäkring, klass I a, affärsgren 32 

(annan livförsäkring). 

Inom den finansiella redovisningen (IFRS) utgörs de försäkringstekniska avsättningarna (FTAIFRS) av 

diskonterad bästa skattning inom SII, justerat med säkerhetsmarginal om 10%. FTAIFRS består av 

oreglerades skador (så kallad IBNR och RBNS) samt avsättning för framtida risker, (så kallad 

livförsäkringsavsättning, eller CBNI). 

Livförsäkringsavsättning är aldrig negativ på kontraktsnivå inom IFRS, dvs ett kontrakt som förväntas 

ge en negativ summa vid summering av diskonterade kassaflöden sätts till noll (0). Med kontrakt 

avses här avtal om gruppförsäkring respektive enskilda individuella försäkringsavtal. 

Bästa skattning (B.S) inom SII beräknas enligt diskontering av prognosticerade framtida kassaflöden 

från utställda försäkringar som rör den försäkringstekniska verksamheten. I enlighet med IFRS görs 

uppdelning på oreglerade skador (så kallad IBNR och RBNS) samt risker kopplade till framtida premier 

(så kallad livförsäkringsavsättning eller CBNI). Till skillnad från IFRS kan kontrakt inom SII bidra både 

positivt och negativt till B.S. Riskmarginalen (RM) beräknas med användning av förenklingsmetod 3 

enligt Riktlinje 62 i EIOPA-BoS-14/166 SV. FTASII består av summan av B.S och RM. 



Diskontering sker med den räntekurva som publicerats av den europeiska tillsynsmyndigheten 

EIOPA, utan volatilitets- och matchningsjusteringar. 

Nedan tabell visar skillnad mellan FTAIFRS och FTASII (ksek): 

 

 

Osäkerhet i värderingen av FTASII utgörs främst av osäkerhet gällande fastställandet av B.S. Vid 

fastställande av B.S gällande försäkringsåtaganden görs biometriska antaganden (antaganden om 

dödlighet), antaganden om försäkrads beteende (annullationer), ekonomiska antaganden (bolagets 

driftkostnader) och finansiella antaganden (diskonteringsräntekurva). Med anledning av den 

uppstartsfas bolaget befinner sig i, baseras biometriska antaganden till största delen på 

branschstatistik. Antagandena följs upp löpande av Bolaget, dock minst årligen. B.S utgörs till största 

del av avsättning för fasta kostnader (6 216 ksek av total B.S om 7 676 ksek). 

D.3 ANDRA SKULDER 
Värderingen av andra skulder för SII-ändamål är densamma som för den finansiella redovisningen, 

utom posten uppskjutna skatteskulder. Uppskjutna skatteskulder får ett positivt värde inom SII med 

anledning av skillnader i värdering av FTA enligt beskrivning ovan. 

 

 

D.4 ALTERNATIVA VÄRDERINGSMETODER 
Inga alternativa värderingsmetoder har använts. 

D.5 ÖVRIG INFORMATION 
Ingen övrig materiell information om värdering av tillgångar och skulder för solvensändamål. 

 



E. FINANSIERING 

E.1 KAPITALBAS 
Bolagets kapitalbas redovisas nedan. Samtliga poster utgörs av så kallat nivå 1-kapital (kapital av 

högsta kvalitét enligt solvens 2-regelverkets kriterier) efter avdrag för villkorat aktieägartillskott om 

165 ksek I kapitalbasen ingår stamaktiekapital, överkursfond samt värderingsskillnaden 

(avstämningsreserven) mellan den finansiella- och solvensbalansräkningen. 

Bolaget har inga efterställda skulder och inget tilläggskapital. 

Framtida utveckling av kapitalbasen prognosticeras och analyseras inom bolagets ORSA givet de 

scenarion som undersöks. ORSA genomförs minst årligen. 

 

 

Avstämningsreserven består till största del av uppsamlad förlust, inklusive årets resultat (-25 918 av 

total avstämningsreserv om - 26 031). 

E.2 SOLVENSKAPITALKRAV OCH MINIMIKAPITALKRAV 
Bolagets beräknar solvenskapitalkrav (SCR) enligt standardformeln. 

S.23.01: Kapitalbas

SANT

Totalt

C0010

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) R0010 1 687

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital R0030 88 869

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och ömsesidigt liknande 

företag
R0040 0

Efterställda medlemskonton R0050 0

Överskottsmedel R0070 0

Preferensaktier R0090 0

Överkursfond relaterad till preferensaktier R0110 0

Avstämningsreserv R0130 -26 031

Efterställda skulder R0140 0

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto R0160 0

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan R0180 0

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller 

kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

Totalt

C0010

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller 

kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II
R0220 165

Avdrag Totalt

C0010

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut R0230 0

Totalt

C0010

Totalt primärkapital efter avdrag R0290 64 359



  

 

Bolaget beräknar linjärt minimikapitalkrav till 2 130 ksek, vilket är under nivåerna för det nedre 

gränsvärdet för minimikapitalkrav om 25 % av solvenskapitalkravet. Då tröskelvärdet 3,7 meur för 

minsta möjliga minimikapitalkrav (MCR) för livförsäkringsrörelse överstiger såväl det av bolaget 

beräknade linjära minimikapitalkravet som SCR fastställs minimikapitalkravet till tröskelvärdet. 

Solvenskvoten är ett mått på bolagets kapitalbas i förhållande till dess kapitalkrav och således ett 

mått på hur mycket kapital bolaget har utöver kapitalkravet. Solvenskapitalkravet är kalibrerat 

utifrån att bolaget i 99,5% (199 fall av 200) ska ha tillräckligt kapital för att klara av det faktiska 

utfallet av riskerna som är förenat med bolagets verksamhet. Minikapitalkravet i sin tur är kalibrerat 

för motsvarande nivå om 85%.  Solvenskvoten analyseras löpande och styrelsen erhåller information 

i samband med ordinarie styrelserapportering. 

MCR, ksek 

  

 

 

S.25.01: Solvenskapitalkrav – enbart standardformel

Artikel 112 Z0010 2: Regelbunden rapportering

Net solvency capital requirement

Solvenskapitalkrav netto

C0030

Marknadsrisk R0010 6

Motpartsrisk R0020 5 076

Teckningsrisk för livförsäkring R0030 5 063

Teckningsrisk för sjukförsäkring R0040 0

Teckningsrisk för skadeförsäkring R0050 0

Diversifiering R0060 -2 127

Immateriell tillgångsrisk R0070 0

Primärt solvenskapitalkrav R0100 8 017

Beräkning av solvenskapitalkrav C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/ matchningsjusteringsportföljer R0120

Operativ risk R0130 915

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar R0140

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter R0150

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/ 41/EG R0160

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg R0200 8 932

Kapitaltillägg redan infört R0210

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod R0220 8 932

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav C0070

Linjärt minimikapitalkrav R0300 2 130

Solvenskapitalkrav R0310 8 932

Högsta minimikapitalkrav R0320 4 019

Lägsta minimikapitalkrav R0330 2 233

Kombinerat minimikapitalkrav R0340 2 233

Tröskelvärde för minimikapitalkrav R0350 36 766

Minimikapitalkrav R0400 36 766

C0010

Solvenskapitalkrav R0580 8 932

Minimikapitalkrav R0600 36 766

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav R0620 720,54%

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minimikapitalkrav R0640 175,05%



E.3 ANVÄNDNING AV DURATIONSBASERAD AKTIEKURSRISK FÖR BERÄKNING AV 

SOLVENSKAPITALKRAVET 
Bolaget har inte tillämpat durationsbaserad aktiekursrisk för beräkning av solvenskapitalkravet. 

E.4 SKILLNADER MELLAN STANDARDFORMELN OCH ANVÄNDA INTERNA MODELLER 
Bolaget använder inte interna modeller. 

E.5 ÖVERTRÄDELSE AV MINIMIKAPITALKRAVET OCH SOLVENSKAPITALKRAVET 
Bolaget har uppfyllt minimikapitalkravet respektive solvenskapitalkravet under hela 

rapporteringsperioden. 

E.6 ÖVRIG INFORMATION 
Under 2021 har bolaget genomfört tre nyemissioner som tillsammans tillfört 89 880 ksek. Av dessa 

avgår 60 ksek i emissionskostnader, därmed förändras bolagets kapitalbas netto om 89 820 ksek.  

 

ksek Aktiekapital Överkursfond Totalt 

Januari 2021 622 55 376 55 998 

April 2021 150 14 700 14 850 

Augusti 2021 180 18 829 19 008 

Överkurs optioner   24 24 

Emissionskostnader  -60 -60 

Totalt 952 88 868 89 820 

  



F. BILAGOR 

F.1 BALANSRÄKNING (KSEK) 
 

 

 

S.02.01: Balansräkning

Fund number SANT

Assets
Solvens II-värde

Värdet av lagstadgad 

redovisning

Tillgångar C0010 C0020

Goodwill R0010 0 0

Förutbetalda anskaffningskostnader R0020 0 0

Immateriella tillgångar R0030 0 0

Uppskjutna skattefordringar R0040 0 0

Överskott av pensionsförmåner R0050 0 0

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk R0060 0 0

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och 

fondförsäkringsavtal)
R0070 0 0

Fastighet (annat än för eget bruk) R0080 0 0

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag R0090 0 0

Aktier R0100 0 0

Aktier – börsnoterade R0110 0 0

Aktier – icke börsnoterade R0120 0 0

Obligationer R0130 0 0

Statsobligationer R0140 0 0

Företagsobligationer R0150 0 0

Strukturerade produkter R0160 0 0

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter R0170 0 0

Investeringsfonder R0180 0 0

Derivat R0190 0 0

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel R0200 0 0

Övriga investeringar R0210 0 0

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal R0220 0 0

Lån och hypotekslån R0230 0 0

Lån på försäkringsbrev R0240 0 0

Lån och hypotekslån till fysiska personer R0250 0 0

Andra lån och hypotekslån R0260 0 0

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från: R0270 6 6

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0280 0 0

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring R0290 0 0

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0300 0 0

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt 

index- och fondförsäkringsavtal
R0310 6 6

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring R0320 0 0

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal R0330 6 6

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring R0340 0 0

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring R0350 0 0

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare R0360 2 601 2 601

Återförsäkringsfordringar R0370 0 0

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring) R0380 317 317

Egna aktier (direkt innehav) R0390 0 0

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej 

inbetalats
R0400 0 0

Kontanter och andra likvida medel R0410 74 299 74 299

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans R0420 80 80

Summa tillgångar R0500 77 302 77 302



 

  

Skulder Solvens II-värdeVärdet av lagstadgad redovisning

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring R0510 0 0

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) R0520 0 0

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0530 0 0

Bästa skattning R0540 0 0

Riskmarginal R0550 0 0

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) R0560 0 0

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0570 0 0

Bästa skattning R0580 0 0

Riskmarginal R0590 0 0

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och 

fondförsäkringsavtal)
R0600 8 134 8 460

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) R0610 0 0

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0620 0 0

Bästa skattning R0630 0 0

Riskmarginal R0640 0 0

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt 

indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)
R0650 8 134

8 460

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0660 0 0

Bästa skattning R0670 7 676 0

Riskmarginal R0680 458 0

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal R0690 0 0

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0700 0 0

Bästa skattning R0710 0 0

Riskmarginal R0720 0 0

Övriga försäkringstekniska avsättningar R0730 0 0

Eventualförpliktelser R0740 0 0

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar R0750 0 0

Pensionsåtaganden R0760 0 0

Depåer från återförsäkrare R0770 0 0

Uppskjutna skatteskulder R0780 67 0

Derivat R0790 0 0

Skulder till kreditinstitut R0800 0 0

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut R0810 0 0

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare R0820 1 776 1 776

Återförsäkringsskulder R0830 418 418

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring) R0840 2 382 2 382

Efterställda skulder R0850 0 0

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet R0860 0 0

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet R0870 0 0

Övriga skulder som inte visas någon annanstans R0880 0 0

Summa skulder R0900 12 777 13 036

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder R1000 64 524 64 266



F.2 PREMIER, ERSÄTTNINGAR OCH KOSTNADER PER AFFÄRSGREN (KSEK) 
 

 

S.05.01: Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

Sjukförsäkring
Försäkring med rätt till 

överskott

Fondförsäkring och 

indexförsäkring
Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av 

skadeförsäkringsavtal som 

härrör från 

sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från 

skadeförsäkringsavtal och som 

avser andra 

försäkringsförpliktelser än 

sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen 

återförsäkring
Livåterförsäkring

Totalt, sjukförsäkring 

som liknar livförsäkring

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Premieinkomst 29 30 31 32 33 34 35 36

Brutto R1410 11 431 11 431

Återförsäkrares andel R1420 18 18

Netto R1500 0 0 0 11 413 0 0 0 0 11 413

Intjänade premier

Brutto R1510 11 431 11 431

Återförsäkrares andel R1520 18 18

Netto R1600 0 0 0 11 413 0 0 0 0 11 413

Inträffade skadekostnader

Brutto R1610 2 086 2 086

Återförsäkrares andel R1620 1 1

Netto R1700 0 0 0 2 085 0 0 0 0 2 085

Ändringar inom övriga avsättningar

Brutto R1710 7 574 7 574

Återförsäkrares andel R1720 5 5

Netto R1800 0 0 0 7 569 0 0 0 0 7 569

Uppkomna kostnader R1900 0 0 0 27 692 0 0 0 0 27 692

 Administrativa kostnader

Brutto R1910 1 947 1 947

Återförsäkrares andel R1920 0 0

Netto R2000 0 0 0 1 947 0 0 0 0 1 947

 Kostnader för kapitalförvaltning

Brutto R2010 50 50

Återförsäkrares andel R2020 0 0

Netto R2100 0 0 0 50 0 0 0 0 50

 Kostnader för skadereglering

Brutto R2110 355 355

Återförsäkrares andel R2120 0 0

Netto R2200 0 0 0 355 0 0 0 0 355

 Anskaffningskostnader

Brutto R2210 7 815 7 815

Återförsäkrares andel R2220 0 0

Netto R2300 0 0 0 7 815 0 0 0 0 7 815

 Omkostnader

Brutto R2310 17 524 17 524

Återförsäkrares andel R2320 0 0

Netto R2400 0 0 0 17 524 0 0 0 0 17 524

Övriga kostnader R2500

Totala kostnader R2600 27 692

Totalt belopp för återköp R2700 0



F.3 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR FÖR LIVFÖRSÄKRING OCH SLT SJUKFÖRSÄKRING 

(KSEK) 
 

 

 

S.12.01: Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

SANT

Avtal utan optioner 

och garantier

Avtal med optioner 

eller garantier

Avtal utan optioner 

och garantier

Avtal med optioner 

eller garantier

Försäkring med rätt 

till överskott

Fondförsäkring och 

indexförsäkring
Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av 

skadeförsäkringsavtal som 

härrör från andra 

försäkringsåtaganden än 

sjukförsäkringsåtaganden

Avtal utan optioner 

och garantier

Avtal med optioner 

eller garantier

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

30 31 31 31 32 32 32 34 36 36 36 36 36 29 29 29 33 35

0 0 1 2 0 1 2 0 0 3 4 5 6 0 1 2 0 0

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0010 0 0 0

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/ från specialföretag och finansiell 

återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang 

associerat med återförsäkring som helhet

R0020 0 0 0

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och 

riskmarginal

Bästa skattning

Bästa skattning, brutto R0030 7 676 0 7 676 0

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag före justering 

för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar
R0040 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell 

återförsäkring) före anpassning för förväntade förluster
R0050 6 6 0

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder R0060 0 0

Medel som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade 

skulder
R0070 0 0

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering 

för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar
R0080 6 0 6 0

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och 

finansiell återförsäkring
R0090 0 0 0 0 7 670 0 0 7 670 0 0 0 0 0

Riskmarginal R0100 458 0 458 0

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0110 0 0

Bästa skattning R0120 0 0

Riskmarginal R0130 0 0

Försäkringstekniska avsättningar – totalt R0200 0 0 8 134 0 0 8 134 0 0 0 0

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring 

specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt
R0210 0 0 8 128 0 0 8 128 0 0 0 0

 

Bästa skattning av produkter med återköpsoption R0220 0 0

 

Bästa skattning brutto för kassaflöden

Kassautflöden

Framtida garanterade och diskretionära förmåner R0230 6 219 6 219 0

Framtida garanterade förmåner R0240 0

Framtida diskretionära förmåner R0250 0

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut R0260 16 884 16 884 0

Kassainflöde

Framtida premier R0270 15 426 15 426 0

Andra kassaflöden in R0280 0 0

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer R0290

Återköpsvärde R0300 0 0

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen R0310 0 0

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats R0320 0 0

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering R0330 0 0

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra 

övergångsbestämmelser
R0340 0 0

Matchningsjusterad bästa skattning R0350 0 0

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler R0360 0 0

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring
Skadelivräntor till följd av 

skadeförsäkringsavtal som 

härrör från 

sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen 

återförsäkring, 

Sjukförsäkring

Totalt, sjukförsäkring 

som liknar 

livförsäkring

Försäkring med rätt till 

överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring Annan livförsäkring Skadelivräntor till följd av 

skadeförsäkringsavtal som 

härrör från andra 

försäkringsåtaganden än 

sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen återförsäkring
Totalt (livförsäkring 

utom sjukförsäkring, 

inkl. fond- och 

indexförsäkring)



F.4 KAPITALBAS (KSEK) 

 

 

S.23.01: Kapitalbas

SANT FALSKT FALSKT

Tier 1 — unrestricted Tier 1 — restricted

Totalt Nivå 1 – utan begränsningar Nivå 1 – begränsad Nivå 2 Nivå 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) R0010 1 687 1 687

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital R0030 88 869 88 869

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och ömsesidigt liknande 

företag
R0040 0

Efterställda medlemskonton R0050 0

Överskottsmedel R0070 0

Preferensaktier R0090 0

Överkursfond relaterad till preferensaktier R0110 0

Avstämningsreserv R0130 -26 031 -26 031

Efterställda skulder R0140 0

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto R0160 0

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan R0180 0

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller 

kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

Totalt

C0010

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller 

kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II
R0220 165

Avdrag Totalt Nivå 1 – utan begränsningar Nivå 1 – begränsad Nivå 2 Nivå 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut R0230 0

Totalt Nivå 1 – utan begränsningar Nivå 1 – begränsad Nivå 2 Nivå 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Totalt primärkapital efter avdrag R0290 64 359 64 359 0 0 0

Tilläggskapital Totalt Nivå 2 Nivå 3

C0010 C0040 C0050

Obetalt och ej infordrat garantikapital inlösningsbart på begäran R0300 0

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande 

primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran
R0310 0

Obetalda och ej infordrade preferensaktier inlösningsbara på begäran R0320 0

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder R0330 0

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/ 138/EG R0340 0

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/ 138/EG R0350 0

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/ 138/EG R0360 0

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar– andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/ 

138/EG
R0370 0

Annat tilläggskapital R0390 0

Sammanlagt tilläggskapital R0400 0 0 0

Totalt Nivå 1 – utan begränsningar Nivå 1 – begränsad Nivå 2 Nivå 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet R0500 64 359 64 359 0 0 0

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet R0510 64 359 64 359 0 0

Totalt Nivå 1 – utan begränsningar Nivå 1 – begränsad Nivå 2 Nivå 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet R0540 64 359 64 359 0 0 0

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet R0550 64 359 64 359 0 0

C0010

Solvenskapitalkrav R0580 8 932

Minimikapitalkrav R0600 36 766

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav R0620 720,54%

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minimikapitalkrav R0640 175,05%

Avstämningsreserv C0060

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder R0700 64 524

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt) R0710 0

Förutsebarautdelningar, utskiftningar och avgifter R0720 0

Andra primärkapitalposter R0730 90 555

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och 

separata fonder
R0740

Avstämningsreserv R0760 -26 031  

C0060

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – livförsäkringsverksamhet R0770 -614

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – skadeförsäkringsverksamhet R0780 0

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier R0790 -614



F.5 SOLVENSKAPITALKRAV FÖR FÖRETAG SOM OMFATTAS AV STANDARDFORMELN (KSEK) 

 

 

S.25.01: Solvenskapitalkrav – enbart standardformel

Artikel 112 Z0010 2: Regelbunden rapportering

Net solvency capital requirement Gross solvency capital requirement Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustments portfolios

Solvenskapitalkrav netto Solvenskapitalkrav brutto

Fördelning av justeringar på grund av 

separata fonder och 

matchningsjusteringsportföljer

Förenklingar Företagsspecika parametrar -

C0030 C0040 C0050 C0120 C0090

Marknadsrisk R0010 6 6

Motpartsrisk R0020 5 076 5 076

Teckningsrisk för livförsäkring R0030 5 063 5 063

Teckningsrisk för sjukförsäkring R0040 0 0

Teckningsrisk för skadeförsäkring R0050 0 0

Diversifiering R0060 -2 127 -2127

Immateriell tillgångsrisk R0070 0 0

Primärt solvenskapitalkrav R0100 8 017 8017

Beräkning av solvenskapitalkrav C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/ matchningsjusteringsportföljer R0120

Operativ risk R0130 915

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar R0140

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter R0150

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/ 41/EG R0160

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg R0200 8 932

Kapitaltillägg redan infört R0210

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod R0220 8 932

Övrig information om solvenskapitalkrav

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk R0400

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del R0410

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder R0420

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer R0430

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304 R0440

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder
R0450

Framtida diskretionära förmåner netto R0460

Below this line only groups need to hand in information

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå R0470

Information om andra enheter

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) R0500

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, 

värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag
R0510

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut R0520
Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade 

företag som bedriver finansiell verksamhet
R0530

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav R0540

Kapitalkrav för övriga företag R0550

Totalt solvenskapitalkrav

Solvenskapitalkrav för företag som ingår via D och A R0560

Solvenskapitalkrav R0570

Calculation of loss absorbing capacity of deferred taxes

C0109

Approach based on average tax rate R0590

Before the shock After the shock LAC DT

C0110 C0120 C0130

DTA R0600 0 0

DTA carry forward R0610

DTA due to deductible temporary differences R0620

DTL R0630

LAC DT R0640 0

LAC DT justified by reversion of deferred tax liabilities R0650

LAC DT justified by reference to probable future taxable profit R0660

LAC DT justified by carry back, current year R0670

LAC DT justified by carry back, future years R0680

Maximum LAC DT R0690

Only relevant for public disclosure



F.6 MINIMIKAPITALKRAV ENBART LIVFÖRSÄKRINGS- ELLER ENBART SKADEFÖRSÄKRINGS- ELLER 

SKADEÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET (KSEK) 

 

 

 

 

 

S.28.01: Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

C0010 Rekommenderade värde

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring R0010 0

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a wholeNet (of reinsurance) written premiums in the last 12 months

Bästa skattning och försäkringstekniska 

avsättningar netto (efter återförsäkring/ 

specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) 

under de senaste 12 månaderna

C0020 C0030

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring R0020

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring R0030

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring R0040

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring R0050

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring R0060

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring R0070

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring R0080

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring R0090

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring R0100

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring R0110

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring R0120

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring R0130

Icke-proportionell sjukåterförsäkring R0140

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring R0150

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring R0160

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring R0170

C0040

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring R0200 2 130

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a wholeNet (of reinsurance/SPV) total capital at risk

Bästa skattning och försäkringstekniska 

avsättningar netto (efter återförsäkring/ 

specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) 

under de senaste 12 månaderna

C0050 C0060

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner R0210

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – diskretionära förmåner R0220

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring R0230

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser R0240 7 670

Sammanlagd risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser R0250 2 812 210

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav C0070

Linjärt minimikapitalkrav R0300 2 130

Solvenskapitalkrav R0310 8 932 0

Högsta minimikapitalkrav R0320 4 019

Lägsta minimikapitalkrav R0330 2 233

Kombinerat minimikapitalkrav R0340 2 233

Tröskelvärde för minimikapitalkrav R0350 36 766

Minimikapitalkrav R0400 36 766


