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1 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 
 

Ett renodlat sjöförsäkringsbolag 
 
År 2019 har varit Alandias första som renodlat sjöförsäkringsbolag sedan 1960-talet. Premietillväxten inom 
alla våra försäkringsgrenar har varit fortsatt god och alla produktsegment har en tillväxt med nya kunder. 
 
Ekonomiskt har det varit ett ovanligt tudelat år. Det ekonomiska utfallet år 2019 är totalt sett något svagare än 
förväntat. Det försäkringstekniska bidraget var avsevärt sämre än förväntat och placeringsverksamhetens 
resultat klart bättre än förväntat.  
 
Fritidsbåtsproduktens resultat i Sverige och Finland var som helhet på en god nivå, medan resultatet i Norge var 
mycket svagt. För försäkringsgrenen Kasko har vissa marknader varit mycket svaga, medan andra varit 
tillfredsställande. Även P&I-, Transportförsäkrings- och Lagstadgat olycksfallsprodukterna har drabbats av en 
enskild stor skada under året. Endast några få skador har dock varit så betydande att de överstigit bolagets 
självbehåll. 
 
Vi har kunnat fokusera utvecklingen av affärsverksamheten på ett betydligt mindre spretigt utbud av 
försäkringsprodukter, vilket gjort att våra resurser räckt till bättre än tidigare. Möjligheten att fokusera 
verksamheten har varit positiv för bolaget och fokus har kunnat läggas på att effektivera arbetsprocesser samt 
IT-system. Vi gjorde även en tydlig satsning på Loss Prevention år 2019, något som framledes även kommer att 
märkas hos våra kunder. 
 
Generellt i kaskoförsäkringsmarknaden har betydligt fler skador och även fler stora sådana skett än under de 
senaste åren.  Även Alandia har drabbats av många av dessa stora och allvarliga skador.  Ett flertal större 
bränder i både i last- och maskinrum utmärker sig då omfattningen av dem ofta är förhållandevis stora och 
därmed dyra att reparera eller leder till totalförluster. Ett branschspecifikt problem har varit stölder av 
båtmotorer i Sverige, vilket även drabbat oss. För såväl brandrelaterade som stöldskador syns redan effekter i 
premiesättningen. Det finns ytterligare ett behov att arbeta mer med skadeförebyggande verksamhet för att 
hjälpa kunderna att minska dessa skadekostnader. 
 
Till följd av en under flera år generellt pressad marknad, vilket lett till för låga premierater, är det ett flertal 
internationella aktörer som lämnat kaskoförsäkringsmarknaden under 2019. En tydlig förbättring av 
marknadsprissättningen kunde skönjas under framförallt andra halvan av året till följd av en generellt sundare 
riskaptit. 
 
Genom vårt intressebolag Nordisk Marinförsäkring har vi fått ett antal nya mäklarsamarbetspartners på den 
kontinentala europeiska marknaden. Detta har gett nya kaskoförsäkringskunder i Kontinentaleuropa. 
 
Den digitala kundresan för fritidsbåts kunder har blivit mer omfattande och tydligare under 2019. I dag erbjuder 
vi allt från digital marknadsföring, en webbshop där kunden kan teckna och betala fritidsbåtsförsäkringen 
direkt, till digital kommunikation genom kundens personliga ”Mina Sidor”. Såväl funktionen webbshop som Mina 
sidor har förnyats under året och kommer fortsatt att arbetas vidare med vad gäller kundens möjlighet att 
kommunicera med Alandia. 
 
I slutet av 2019 gjordes en överenskommelse med Aktia Livförsäkring om att Aktia under det första kvartalet 
2020 tar över Liv-Alandias hela bestånd av livförsäkringsprodukter. Beståndsöverlåtelsen förutsätter ännu 
Finansinspektionens samtycke. Överlåtelsen ger Alandia ytterligare möjlighet att fokusera de interna resurserna 
på vår sjöförsäkringsverksamhet. 
 
Vår kundtillväxt under 2019 visar att det finns en tydlig efterfrågan bland kunderna av en renodlad kommersiell 
sjöförsäkringsaktör som både vårdar kundrelationen och bär försäkringsrisken. Det finns inte många andra 
sådana aktörer på marknaden. Jag ser därför en fortsatt god tillväxt för Alandia, även om tillväxten kommer att 
vara måttligare än under de senaste två åren. De senaste åren har visat på att vi nu även kan nå en skalbarhet i 
vår affär vilket gynnar såväl kunder som bolaget genom att vår driftkostnadskvot redan har sjunkit betydligt  
och framledes kommer att sjunka ännu mer. 
 
Till sist vill jag ta tillfälle i akt att tillsammans med hela Alandias personal tacka alla våra kunder, 
samarbetspartners, styrelseledamöter och ägare för ett fortsatt gott samarbete under 2019. Hela Alandias 
personal ser fram emot att tillsammans fortsätta utvecklingen av bolaget under 2020 utifrån våra kunders 
behov. 
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2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 2019 

 
Alandia Försäkring Abp är moderbolag i försäkringsgruppen Alandia Försäkring, vari dotterbolaget Försäkrings 
Ab Liv-Alandia ingår. År 2019 utgjorde bolagets åttioandra verksamhetsår. Under året ändrades Alandias 
bolagsform till publikt försäkringsaktiebolag och firmanamnet ändrades till Alandia Försäkring Abp.  
Bolagets huvudkontor finns i Mariehamn och kontor finns även i Helsingfors, Stockholm och Göteborg.  
Huvudsakliga marknadsområden är Norden och de baltiska länderna, men verksamheten växer även i övriga 
Europa. En betydande del av moderbolagets verksamhet bedrivs som gränsöverskridande verksamhet i Sverige, 
Norge, Danmark och i Baltikum.  
 
Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringspolicy som är närmare 
beskriven i kapitel 4.9 Risker och Riskhantering samt i dokumentet Lägesrapport om solvens och finansiell 
ställning. Riskhanteringen ingår i företagsstyrningssystemet och dess funktionalitet övervakas av 
internrevisionen. Riskhanteringspolicyn omfattar koncernens hela verksamhet och revideras och kompletteras 
årligen. 
 
Bolagets solvenskapitalkrav (SCR) uppgick till 64 miljoner € och kapitalet tillgängligt för täckning av 
solvenskravet till 136,6 miljoner €.  Alandia Försäkring Abp hade således en solvenskvot på 213 % per 31.12.2019. 
 
Alandia Försäkring Abp utgör enligt 26 kapitlet i försäkringsbolagslagen (521/2008) yttersta moderbolag i en 
försäkringsgrupp. Till försäkringsgruppen hör Alandia Försäkring Abp, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia 
(dotterbolag) och Nordisk Marinförsäkring AB (intresseföretag). Solvenskapitalkravet på gruppnivå uppgick till 
74 miljoner € och kapitalet tillgängligt för täckning av solvenskravet 142,7 miljoner € och gruppen hade således 
en solvenskvot på 193 % per 31.12.2019. 
 
Den 1.1.2019 överlät Alandia Försäkring Abp sina frivilliga personförsäkringar (barn och ungdom, olycksfall, rese) 
till Lokal Tapiola Sydkusten. Intäkterna för affären redovisas under övriga intäkter i resultatrapporten.  

 

2.1 KONCERNENS RESULTAT  
 
Utöver moderbolaget omfattar koncernen under 2019 det helägda dotterbolaget Försäkrings Ab Liv-Alandia. 
Därtill ingår även de helägda dotterbolagen Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder Ab. I dessa två 
bolag har ingen verksamhet bedrivits under 2019. I koncernen för 2019 ingår även Bostads Ab Sandåsvägen 4, 
helägt dotterbolag till Försäkrings Ab Liv-Alandia samt intresseföretagen Nordisk Marinförsäkring AB som ägs 
till 44,48 % av Alandia Försäkring Abp och Fastighets Ab Kubiken som ägs till 25 % av så väl Försäkrings Ab Liv-
Alandia som Alandia Försäkring Abp.  
 
Inom koncernen bedrivs skadeförsäkrings- och livförsäkringsrörelse. Livförsäkringsrörelsen riktar sig 
uteslutande till den lokala åländska marknaden. 
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Koncernens bokförda resultat uppgår till 3,1 (21,6) miljoner €. Koncernens totala premieinkomst uppgår till 80,5 
(69,1) miljoner €. Det försäkringstekniska bidraget inklusive förändring i utjämningsbelopp för 
skadeförsäkringsverksamheten uppgår till -9,2 (16,1) miljoner €. Försämringen hänför sig till de höga 
skadekostnaderna för året men även ändringar i beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet. De nya 
beräkningsgrunderna resulterar i en lägre minskning av utjämningsbeloppet än de som tillämpades till och med 
2018. Utjämningsbeloppet minskar med 5,4 (21,0) miljoner €.  
 
De interna aktieinnehaven inom koncernen har eliminerats genom förvärvsmetoden.  
 

Driftskostnader 
De direkta driftskostnaderna uppgick under året till 21,4 (19,3) miljoner € före uppdelning på funktioner. De 
totala driftskostnaderna innehåller även erhållna återförsäkringsprovisioner och vinstandelar samt minskas 
med kostnader som hänförs till ersättningsfunktionen och placeringsfunktionen. De totala driftskostnaderna i 
resultaträkningen uppgår därefter till 17,2 (14,9) miljoner €. (Se not 3 Driftskostnader i resultaträkningen i 
koncernen)  
 
Antalet tjänster vid Alandia som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i 
medeltal under året till 113 (121) personer.  
 
Styrelsen fastställer verkställande direktörens löneförmåner och övriga anställningsvillkor. År 2019 utbetalades 
till verkställande direktören 255 600 (381 806) euro i löner och övriga förmåner. Till de övriga medlemmarna i 
ledningsgruppen utbetalades totalt 48 300 (125 888) euro som rörlig ersättning för år 2018. 
 

Återförsäkring 
Koncernen tillämpar en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven 
återförsäkring. Policyn innebär bl.a. att koncernen uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina 
återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma 
återförsäkrare. Huvudregeln är att motparterna har högst kreditkvalitet 2 i enlighet med kreditkvalitetsskalan 
utfärdad av Europeiska Kommissionen (2016/1800). 
Koncernens återförsäkringsprogram består av en kombination av proportionella skydd och excess of loss-
skydd. Programmen förnyas ett år åt gången och anpassas efter strategiska målsättningar. Styrelsen fastställer 
högsta självbehåll. 
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2.2 KONCERNENS FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET  

2.2.1 Företagsförsäkring 
 
Alandia företagsenhet består av fyra huvudsakliga affärsområden; Kasko, P&I, Transport samt Lagstadgad 
olycksfallsförsäkring. Det gångna året har inte varit tillfredsställande sett till skadeutfall och kasko, P&I och 
transport visar svaga resultat, medan lagstadgat olycksfall visar ett gott försäkringstekniskt resultat. 
 
Ytterligare kapacitet har dragits tillbaka från den internationella marinförsäkringsmarkanden vilket gör att en 
mer hållbar prisnivå för kaskoförsäkringen är möjlig och särskilt har det varit märkbart under andra halvåret 
2019. För övriga produkter är justeringen inte lika tydlig eftersom trenden är mer på ett internationellt plan och 
dessa produkter riktar sig mot de lokala finska och svenska marknaderna.  
 
Under 2019 är skadepreventionsfunktionen fullt bemannad och en skadepreventionsstrategi lanserad. 
Skadepreventionen kommer att ge ett positivt avtryck för våra kunder genom att proaktivt minska antalet 
skador. För Alandia kommer det att gynna försäkringsresultatet men också stärka konkurrenspositionen. 
 
Alandia har under året fortsatt jobbat med att stärka servicen till våra kunder och kommer fortsatt att utveckla 
detta under kommande år för att stå fortsatt stark i konkurrensen. Planen för 2020 är portföljkonsolidering 
framom tillväxt.  

 
Kasko 
Inom segmentet Kusttonnage tecknas kaskoförsäkringar för fartyg med ett bruttotonnage (BT) under 500 som 
är i kommersiell användning. Marknaden omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark och i en mindre omfattning 
även Baltikum. Det mindre tonnaget på de norska och danska marknaderna är områden med fortsatt god 
utvecklingspotential.  
 
Inom segmentet Kasko tecknas kaskoförsäkringar för fartyg över 500 BT för kunder som i första hand har 
relationer till Norden och Baltikum men även s.k. internationell affär där fokus ligger på marknaden i 
Kontinentaleuropa.   
 
Med huvudfokus på rederikunder i Norden jobbar Alandia kontinuerligt med att förbättra servicen till våra 
kunder. Utgående från den ledande positionen på de finska och svenska marknaderna samt växande 
marknadsandelar i Norge och Danmark fortsätter Alandia få förtroende från alltfler kunder. Även antalet kunder 
som väljer att ha Alandia som ledande försäkringsgivare ökar.  
 
Premieinkomsten för 2019 uppgick till 49,1 (38,7) miljoner €. Marinförsäkringsmarknaden har generellt sett 
ökande premienivåer, vilket även har genomslag i Alandias affärsvolymer. I tillägg, och liksom föregående år, 
har allt fler affärsförfrågningar lett till nya kunder och bidragit till tillväxt i premievolym. Försäljningen mot nya 
marknader fortsätter ske via nordiska marinförsäkringsmäklare och genom samarbeten med Marine 
Underwriting Services i Riga samt Nordisk Marinförsäkring i Stockholm.  
 
Verksamhetsåret innebar även en ökning i såväl antal skador, vilket är naturligt utifrån en växande kundbas, 
som totala skadekostnader jämfört med föregående år. Störst inverkan på skaderesultatet kom från de norska, 
baltiska och Kontinentaleuropeiska marknaderna. Relativt få stora skador (>1 miljoner €) har inträffat men antal 
mellanstora skador har ackumulerat till ett betydligt sämre skaderesultat än tidigare år vilket gör att året måste 
betecknas som ett mycket svagt år resultatmässigt.    

 
P & I 
Alandia tecknar P&I-försäkring både för redare och befraktare. Alandia erbjuder även Defence-försäkring samt 
olika tilläggstäckningar till P&I-försäkringarna.  
 
Konkurrensen på P&I marknaden har varit fortsatt hård under år 2019, men Alandia har trots detta har lyckats 
växa tack vare närvaro i lokala marknader samt goda relationer genom kaskoförsäkring. Alandias produkt och 
kvalitativa skadeservice är ett konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ till de större konkurrenterna som 
dominerar P&I marknaden.  
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Under 2019 har premieinkomsten växt och uppgick till 3,8 (3,3) miljoner €. Beaktat konkurrensen, i synnerhet på 
den norska marknaden är tillväxten god och vi har under 2019 etablerat ett antal nya större kundrelationer inom 
både redar- och befraktar-P&I.  
 
Under året har antalet större skador varit fler än vanligt men bedömningen är att det inte verkar vara en trend 
utan naturlig volatilitet. Skadefrekvensen som helhet är på en normal nivå.  Vi ser goda möjligheter för en 
fortsatt tillväxt samt lönsamhet för P&I-försäkringar. 
 

Transportförsäkring 
Alandia tecknar varuförsäkring och transportöransvarsrelaterade försäkring, i Sverige, Finland och Baltikum 
men även i mindre grad enstaka risker i Danmark, Norge och central Europa.  
 
Samarbetet med Marine Underwriting Services i Riga har från 1.1.2019 utökats att inkludera även 
transportförsäkring vilket medfört en betydlig volymökning från den baltiska marknaden.  
 
I de lokala kärnmarknaderna och särskilt i de mindre och mellanstora kund-segmenten har den hårdnande 
trenden i de internationella transportförsäkringsmarknaderna inte haft en märkbar inverkan. Tillgänglig 
kapacitet i marknaden är i stort sett oförändrad vilket fortsättningsvis innebär ett överutbud i svensk och finsk 
marknad.  Trots den utmanande marknadssituationen har Alandia klarat konkurrensen bra. 
 
År 2019 uppgick premieinkomsten till 4,4 (3,2) miljoner.  Skadeutfallet för 2019 har varit bättre än 2018 både 
avseende frekvens och i ersättningar med undantag av en större skada som belastar resultatet.  

 
Lagstadgat olycksfall  
Alandia Försäkring erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring för finskt och åländskt flaggade frakt- och 
passagerarfartyg samt för rederiernas landpersonal.  
 
Premieinkomsten för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen uppgick till 2,7 (2,7) miljoner €.  
 
Försäkringsgrenen hade under 2019 ett skadefall som resulterade i en enskilt stor reserv. Antalet 
frekvensskador ökade marginellt (+1,4%). Under året ökande de utbetalda ersättningarna (exkl. poolskador) 
med 33% i jämförelse med år 2018. Några nya och några avslutade skadespecifika reserveringar under år 2019 i 
kombination med förändringar i beräkningsgrunderna för reserveringar påverkade grenens resultat positivt.  
 
Specialiseringen på sjöfart samt det faktum att produkten är en finländsk socialförsäkring som inte kan säljas i 
andra länder innebär att marknaden är begränsad. I Alandias strategi finns därför inte några uttalade 
tillväxtförväntningar för produkten. Vi strävar till att försvara vår marknadsposition bl. a genom organisk 
tillväxt hos befintliga kunder. 
 
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen utgör ett komplement till Alandias övriga serviceerbjudande till 
finländska rederier, speciellt i kombination med den specialkunskap gällande sjöfart och arbete ombord som 
finns hos Alandias personal.  
    

2.2.2 Privatförsäkring 
Efter överlåtelsen av rese- och olycksfallsförsäkringarna till LokalTapiola Sydkusten och efter att 
Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia slutat med nyförsäljning består Alandia Försäkrings privatförsäkringar av 
fritidsbåtsförsäkring som säljs på den nordiska marknaden.  
 
 

Båtförsäkring  
 
Fritidsbåtförsäkring bedrivs på marknaderna Sverige, Finland inklusive Åland samt Norge. Verksamhet har tre 
försäljningskanaler, online, partners och direktförsäljningsteams. Verksamheten i Norge sköts av 
samarbetspartnern Söderberg & Partners. Alandia ansvarar för produkt och premiesättning och vår partner 
sköter försäljning, försäkringsprocess samt skadehantering.   
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Under året fortsatte tillväxten i samtliga båtsegment i Sverige och Finland. Trots fortsatt hård priskonkurrens 
och en marknad som delvis visar olika beteenden ökar antalet båtförsäkringar hos Alandia. Ett stark fokus på 
kundval och underwriting bidrog till en förbättrad lönsamhet under året. 
 
För att främja nyförsäljningen utökades resurserna på försäljningssidan och nya båttyper lanserades återigen i 
vår webshop. Kundservicen förbättrades med nya Mina sidor, som med stark identifiering skyddar alla 
kunduppgifter i alla transaktioner.  

2.2.3 Livförsäkring 
 
Ingen nyförsäljning har gjorts under 2019 då verksamheten sedan utgången av 2018 befinner sig i run-off. 
Försäkringar som är i kraft kommer dock att fortsätta vara i kraft så länge som kunderna betalar sina premier 
för dem och/eller det finns ersättningsåtaganden från bolagets sida. 
 

2.3 KONCERNENS PLACERINGSVERKSAMHET  
 
Det bokförda nettoresultatet för placeringsverksamheten uppgår till 13,2 (10,0) miljoner €. Nettoresultatet styrs 
av försäljningsvinster och – förluster, vilka fluktuerar från år till år beroende på vilka avyttringar som görs i 
placeringsportföljen. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till not 2 till resultaträkningen. 

 
Koncernens placeringsverksamhet till gängse värde 
Koncernens placeringstillgångar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 291,1 (277,8) 
miljoner € enligt gängse värde, och avkastningen var 6,8 % (-0,4 %). De räntebärande placeringarnas 
marknadsvärde uppgick till 163,4 (151,1) miljoner € och aktieplaceringarnas till 73,1 (58,3) miljoner €. 
Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 43,8 (48,0) miljoner €. Placeringar i hedgefonder uppgick till 22,1 
(28,5) miljoner €. 
 
Till gängse värde och med beaktande av valutaskydd, uppgick avkastningen på koncernens aktieinnehav till 17,1 
% (-0,2 %) under året, och avkastningen var under året god på de flesta marknader. De noterade innehaven hade 
sammantaget en hög avkastning.  
 
Räntebärande placeringars avkastning enligt gängse värde var 4,5 % (-2,0 %). Räntebärande placeringar på 
tillväxtmarknaderna avkastade 9,5 % (-4,5 %), High Yield placeringar avkastade 11,8 % (-0,2 %) och Investment 
Grade placeringar avkastade 6,0 % (-2,1 %). Egna direkta låneplaceringar avkastade -33,7 % (1,4 %). Den låga 
avkastningen beror på att en gäldenär ansökte om konkursskydd under året. De direkta låneplaceringarna var 
vid slutet av 2019 lägre än 0,1 miljoner €. 
 
Koncernens fastighetsplaceringar gav en avkastning på 4,2 % (5,3 %). Hedgefonderna avkastade 1,6 % (-2,6 %). 
 
 

2.4 HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN 
 
Alandia Försäkring Abp:s aktier har den 31 januari 2020 förts in i Euroclears värdeandelsregister. Ett avtal om 
försäljning av innehavet i Nordisk Marinförsäkring AB har ingåtts och inväntar godkännande från 
Finansinspektionen i Sverige.   
 
Ansökan har lämnats till Finansinspektionen i Finland om att överföra Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandias 
försäkringsbestånd till Aktia Livförsäkring Ab. Liv-Alandia kommer därefter att fusioneras in i moderbolaget. 
 
S&P Global har den 17 mars 2020 meddelat att de placerat bolagets rating på A-CreditWatch Negative. S&P 
Global har samtidigt meddelat att de inom 90 dagar efter diskussioner med bolagets ledning kommer att besluta 
huruvida de bibehåller den nuvarande ratingen eller sänker den med högst 2 steg. 
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2.5 UTSIKTER FÖR 2020 
Beaktat att premienivåerna är stigande i den globala marinförsäkringsmarknaden är målsättning och 
förväntning att premieinkomsten fortsättningsvis ska öka men i en lägre takt än under 2019. Driftskostnaderna 
förväntas relativt sett öka mindre än premieinkomsten varför driftkostnadskvoten förväntas sjunka. 
Förväntningarna är att skadekostnaderna tydligt understiger utfallet för 2019. 
 
Stort fokus kommer under året att läggas på att få ner skadekostnaderna för att kunna uppnå ett positivt 
försäkringstekniskt bidrag. Fortsättningsvis kommer vi att arbeta med att optimera de interna processerna och 
att vidareutveckla IT-stödet inom ramen för den mer fokuserade verksamheten. 
 
Alandias och Liv-Alandias placeringsportfölj håller en hög andel lågriskplaceringar i enlighet med koncernens 
strategi.  
 
Det för närvarande pågående utbrottet av Covid-19 och dess inverkan på såväl försäkringsmarknaden som de 
finansiella marknaderna gör osäkerheten stor i att ge en prognos för innevarande år. 
 
 
 

2.6 MODERBOLAGETS RESULTAT  
 
Bolagets omsättning uppgår till 84,8 (67,1) miljoner € och resultat efter skatt uppgår till 0,4 (15,9) miljoner €.  
Premieinkomsten ökar till 75,9 (63,7) miljoner €. Tillväxten har skett inom alla de marina segmenten Kasko-, 
P&I-, Transport- och Fritidsbåtsförsäkring. Driftskostnaderna ökar märkbart för perioden och uppgår till 16,1 
(13,5) miljoner €. Ökningen i driftskostnaderna består främst av anskaffningsprovisioner och personalkostnader 
men även en effekt av en förändrad återförsäkring gör dock att provisioner och vinstandelar från återförsäkrare 
fortsätter minska vilket syns som en ökning av driftskostnaderna. En bidragande orsak till de ökade 
kostnaderna är att moderbolaget nu själv bär kostnaderna för centrala tjänster som tidigare delats med 
Pensions-Alandia.  
 
Antalet tjänster vid Alandia Försäkring som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, 
uppgick i medeltal under året till 113 (119) personer.    
 
Styrelsen fastställer verkställande direktörens löneförmåner och övriga anställningsvillkor. År 2019 utbetalades 
till verkställande direktören 255 600 (305 445) euro i löner och övriga förmåner. Till de övriga medlemmarna i 
ledningsgruppen utbetalades totalt 48 300 (114 275) euro som rörlig ersättning för år 2018. 
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2.7 STYRELSE 
 
Styrelsen bestod under året av Roger Lönnberg, ordförande (som personlig suppleant Matts Rosenberg), Jan 
Hanses, viceordförande (Ulf Hagström), samt medlemmarna Björn Blomqvist (Malin Skogberg), Eero Holma 
(Tomas Ölander), Laura Paasio (Laura Langh-Lagerlöf) och Peter Wiklöf (Jonny Lilja). 
 
Bolagsstämman 27.5.2019 beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till styrelsen för Alandia 
Försäkring Abp välja följande personer och deras personliga suppleanter till följande ordinarie bolagsstämma 
2020:  
Stefan Björkman, ordförande (personlig suppleant Matts Rosenberg), Thomas Ekström, viceordförande (Roger 
Lönnberg), Björn Blomqvist (Malin Skogberg), Jan Hanses (Ulf Hagström), Eero Holma (Håkan Johansson), Laura 
Paasio (Laura Langh-Lagerlöf) och Peter Wiklöf (Jonny Lilja). 
 
Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett 
frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas 
utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. 
 
Styrelsen har sammanträtt till 10 protokollförda sammanträden under året.
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3 KONCERNENS BOKSLUT 

3.1 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
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3.2 KONCERNENS BALANSRÄKNING 
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3.3 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 
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3.4 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I KONCERNEN 
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3.5 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I KONCERNEN 
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3.6 ÖVRIGA NOTER I KONCERNEN 
 

 

 
 
 

 



ALANDIA FÖRSÄKRING ABP               BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

 23

 
 

3.7 NYCKELTAL I KONCERNEN 
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3.8 SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR I KONCERNEN 
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4 MODERBOLAGETS BOKSLUT 

4.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
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4.2 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
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4.7 NYCKELTAL I MODERBOLAGET 
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4.8 SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR I 
MODERBOLAGET 
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4.9 RISKER OCH RISKHANTERING 

Allmänna principer för riskhanteringen 
Med hjälp av riskhantering kan risker som riktas mot verksamheten identifieras, bedömas, hanteras och 
övervakas. Syftet är att bidra till verkställandet av gruppens strategi genom att säkerställa att verkställandet 
sker i enlighet med en av styrelsen fastställd risktolerans, och i enlighet med centrala principer för 
försäkringsbolag som fastställts i lag. 
 

Ansvar för och övervakning av riskhanteringen 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ett tillräckligt riskhanteringssystem finns implementerat. 
Riskfunktionen äger riskhanteringsprocessen och ansvarar för att upprätthålla riskhanteringssystemet och för 
att stöda riskägare i riskhanteringsprocessen. Riskhanteringsprocessen omfattas vid organisationens 
fastställande av handlingsplaner och verksamhetsmål. Baserat på denna process och med beaktande av 
internrevisionens, aktuariefunktionens och compliance-funktionens årsrapporter samt ORSA-rapporten tas 
årligen ett förslag till reviderad riskhanteringspolicy fram av riskfunktionen och föreläggs styrelsen för 
godkännande. Riskhanteringspolicyn definierar riskhanteringens mål, gränser, ansvar, mått och principer för 
övervakning.  
 
Ledningen arbetar aktivt för att kontrollera och begränsa risker för att upprätthålla en god solvensnivå. Den 
egna risk- och solvensbedömningen (ORSA) som sammanställs årligen granskas både av styrelsens 
revisionsutskott och solvens- och investeringsutskott innan den behandlas i styrelsen. Därtill utförs 
kontinuerligt en oberoende intern revision vars resultat rapporteras direkt till VD och styrelse. 
 
Den interna kontrollen bygger på principen om tre ansvarslinjer med syfte att säkerställa en tillräcklig 
kontrollmiljö. Den första ansvarslinjen utgörs av den operativa verksamheten. VD och ansvariga i verksamheten 
ansvarar för löpande riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. 
Rapportering sker till VD och till centrala funktioner i den andra ansvarslinjen. Den andra ansvarslinjen utgörs av 
funktionerna för riskhantering, compliance och aktuarie, vilka ska arbeta på ett objektivt och oberoende sätt i 
förhållande till verksamheten. De centrala funktionerna rapporterar till VD. Den tredje ansvarslinjen utgörs av 
funktionen för internrevision, som arbetar på ett objektivt och oberoende sätt i förhållande till verksamheten 
och övriga centrala funktioner med rapportering till styrelse och VD. 
 

Organisering av riskhanteringen 
Riskhanteringsprocessen är en kontinuerlig process i vilken risker identifieras, analyseras, hanteras, mäts och 
följs upp. Processer och ansvarsområden beskrivs detaljerat i riskhanteringspolicyn. Gruppens riskfunktion har 
en drivande roll vid riskhanteringsprocessens genomförande. Processen är decentraliserad och genomförs av 
riskägare inom gruppens olika verksamhetsområden med stöd av riskfunktionen. 
 
Riskhanteringsprocessen omfattar identifiering och analys med utgångspunkt i både kvantitativa och kvalitativa 
riskmått, hantering, mätning och uppföljning av risker. Därtill tillämpas en incidentrapporteringsprocess för att 
identifiera brister i processer och utreda förbättringsmöjligheter. 
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Riskerna klassificeras i följande riskgrupper; försäkringsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, 
strategisk risk och koncentrationsrisk. Riskernas utveckling mäts med hjälp av ett score som är produkten av 
riskens sannolikhet för inträffande och effekten vid ett eventuellt inträffande. Förutom den kontinuerliga 
riskhanteringsprocessen utförs även årliga stresstester av den finansiella planeringen och av solvensens 
förväntade utveckling, samt av solvensens känslighet vid för nedsidesrisk i den årliga ORSA-rapporten.  
 
Resultat från riskhanteringsprocessen sammanfattas i kvartalsvisa riskrapporter som distribueras till styrelse 
och ledning, och mer utförligt i den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA) som görs årligen. ORSA-
processen verkställs i enlighet med en policy fastställd av styrelsen. 
 

Försäkringsrisk 
Försäkringsverksamheten består av marin- och transportförsäkring, ansvarsförsäkring för mindre fartyg (P&I) 
och lagstadgad olycksfallsförsäkring vilka utgör företagsförsäkringar. Konsumentförsäkringar erbjuds genom 
fritidsbåtförsäkring. Väsentliga risker härrör till riskurval, premiesättning och fastställande av reserv. 
Försäkringsrisken bedöms öka i takt med en ökad premievolym. Den högre volymen väntas stabilisera resultatet 
över tid, medan nedsidesrisken är större vid systematisk felprissättning eller dåligt riskurval.  
 
Vid tecknande av försäkring tillämpas riskurval och premiesättning för att nå långsiktig lönsamhet. Risken för 
ett dåligt riskurval, det vill säga att premieintäkter inte täcker ersättningskostnader, hanteras genom riktlinjer 
och kontroller. Risken för att premiesättningen skulle vara otillräcklig hanteras med hjälp av teknisk 
premiesättning. Katastrofrisken uppskattas, även ackumulerat med övriga försäkringsprodukter.  
 
Inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan riskurval inte göras. Prissättningen är därför ytterst viktig, 
eftersom försäkringen är långlivad, exponerad för långlevnadsrisk och risk för okända yrkessjukdomar. 
Premieberäkningsgrunder görs årligen och godkänns av styrelsen innan de tas i bruk. 
 
Återförsäkringen är en förutsättning för tecknande av risker och utgör det huvudsakliga verktyget för 
begränsning ansvar på egen andel. Vid fastställande av självbehållet inverkar bolagets egen solvens. Styrelsen 
godkänner de maximala självbehållen vilket är 2 miljoner euro för lagstadgat olycksfall och 2,5miljoner euro 
eller lägre för övriga produkter. Återförsäkringen sprids på flera motparter och deras kreditvärdighet 
kontrolleras.  
 
Reservrisken, det vill säga risken för att reserver inte är tillräckligt stora för att täcka kommande utbetalningar, 
hanteras genom aktuariefunktionens uppföljning av ansvarets tillräcklighet. 
 
Ansvarsskulden består av premieansvar och ersättningsansvar. För premieansvaret används pro rata metodik. 
Ersättningsansvaret utgörs dels av in casu reserver och dels av kollektiva reserver. För beräkningen av de 
kollektiva reserverna tillämpas vedertagna aktuariella metoder. Ersättningsansvaret består till största delen av 
skulder med kortare duration men även av pensionsansvar från lagstadgad olycksfallsförsäkring. 
Diskonteringsprocenten för lagstadgad olycksfallsförsäkring är noll och Olycksfallsförsäkringscentralens 
modell för dödligheten används.  
 
Försäkringsrisken täcks inom kapitalkravet som beräknas enligt standardmodellen för Solvens II. Per 31.12.2019 
uppgick solvenskvoten för Alandia till 213 %, vilket innebär att bolaget har en god solvens och att kapitalet är 
tillräckligt. Övriga kvantitativa uppgifter om försäkringsriskerna återfinns under ”Koncernens Nyckeltal” och i 
noterna ”5. Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp” och ”3.7 Nyckeltal i koncernen”. 
 
 

Placeringsverksamhetens risker 
För att hantera riskerna inom bolagets placeringsverksamhet fastställer bolagets styrelse en placeringsplan. 
Placeringsplanen uppdateras årligen inför kommande verksamhetsår och beskriver de allmänna målen för 
bolagets placeringsverksamhet. Dessa mål inkluderar mål för avkastningen, behovet av likviditet, tillgångarnas 
riskspridning, hantering av valutapositioner samt användningen av derivativa instrument. Placeringsplanen 
definierar hur riskerna skall hanteras i de enskilda placeringarna och hur tillgångarna får vara allokerade mellan 
de olika tillgångsklasserna för att definiera den maximala riskexponeringen.  
 
Placeringsplanen definierar även hur bolagets placeringsverksamhet är organiserad, vilka beslut som fattas av 
den operativa ledningen, vilka beslut som kräver beslut av bolagets styrelse samt hur placeringsverksamheten 
följs upp. Användandet av derivativa instrument kräver alltid styrelsebeslut och används uteslutande i 
skyddande syfte. 
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Placeringsverksamhetens risker klassificeras inom riskgruppen marknadsrisk och utgörs av risken att 
tillgångarnas värde faller till följd av ändringar i marknadspriser, som i sig påverkas av utvecklingen hos räntor 
och valutakurser. De största riskerna inom placeringsverksamheten är aktie-, ränte-, kredit-, likviditets-, 
fastighets- och valutakursrisk. 
 
Solvensställningen möjliggör att ta aktierisk vilket görs både genom direktägda aktier, private equity, fonder och 
hedgefonder. Exponeringen mot aktiemarknader är den största placeringsrisken. 
 
Kreditrisken uppstår vid dels direkt utlåning samt dels vid placering i finansmarknadsinstrument. En relativt stor 
del av finansmarknadsinstrumenten är emitterade av andra än stater. 
 
Ränterisken härrör från finansmarknadsinstrumenten och hanteras genom att hålla en relativt låg duration på 
placeringarna.  Likviditetsrisken är mest uppenbar i de icke noterade placeringarna samt i de större enskilda 
innehaven av börsnoterade åländska aktier. 
 
Valutakursrisken uppstår främst vid placering på utländska aktiemarknader och i utländska 
finansmarknadsinstrument. Dessa placeringar har dock i viss utsträckning motposter i ansvarsskulden.  
Bolaget har en valutaexponeringsstrategi fastställd av styrelsen i vilken valutafuturer används för att minska 
exponeringen mot valutarörelser. 
 
Förutom att derivat kan användas till att justera valutarisken har investeringschefen rätt att besluta om 
användandet av andra derivat för att justera andra typer av marknadsrisker. Därtill kan bolaget ge i uppdrag åt 
kapitalförvaltare att handla i sådana avtal för bolagets räkning, exempelvis via en fond eller ett 
förvaltningsavtal. 
 
Fastigheternas värden kan fluktuera på grund av de ekonomiska förutsättningarna i den region de är belägna. 
 
Ovan nämnda risker följs kontinuerligt upp och skadliga effekter av dem försöker bolaget motverka genom att 
diversifiera tillgångarna väl, både mellan och inom de olika tillgångsklasserna. Stresstester görs kontinuerligt 
för att mäta effekterna av marknadschocker på bolagets solvens.  
 
Kvantitativa uppgifter om placeringsbeståndets riskstruktur återfinns i noten ”9. Gängse värde och 
värderingsdifferens för placeringar”. 

 
Operativa risker 
Operativa risker kan definieras som risken att utsättas för förluster till följd av otydliga eller ofullständiga 
interna processer och riktlinjer, av mänskliga misstag och fel, redovisningsfel, fel i databehandling eller 
brottsligt förfarande (inom bolaget eller utanför).  
 
En huvudregel hos bolaget är att arbetsuppgifter, bestämmanderätt och ansvar är fördelade på ett tillbörligt 
sätt så att ingen ensam, utan interna kontroller, sköter ett ärende genom hela behandlingskedjan. Därtill 
minimeras risker genom tydliga ansvarsområden och begränsningar av befogenheter, samt riktlinjer och 
processbeskrivningar. 
 
De mest väsentliga operativa riskerna uppstår inom interna rutiner och processer, personal, systemstöd, 
regelefterlevnad och cyberrisker. Gruppen befinner sig i ett förändringsskede där omstruktureringar görs för att 
uppnå skalbarhet, både genom utveckling av den interna organisationsstrukturen och av systemstöd.  
 
Övriga materiella risker 
Scenarion där olika av ovanstående, var för sig analyserade delrisker realiseras samtidigt definieras som 
koncentrationsrisker. Koncentrationsrisker mellan försäkrings- och placeringsverksamheten beaktas vid den 
årliga analysen av försäkringstekniska kumuler. Om övriga korrelerande risker skulle realiseras bedöms deras 
konsekvenser vara försumbara och har därför inte beaktats. 
 
Därtill beaktas framväxande risker, det vill säga nya risker som uppstår i samband med förändringar, eller risker 
som i sig har förändrats från att utgöra större relevans än tidigare. De mest väsentliga, framväxande riskerna 
bedöms uppstå inom digitalisering. I samband med digitalisering uppstår risken att arbetet går för långsamt i 
relation till konkurrenterna och risken för att exponeras för okända risker i samband med de nya förutsättningar 
som uppstår. Riskerna minimeras genom att eftersträva en kontinuerligt ökande förståelse för vad nya 
förutsättningar medför.  
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EU direktivet Solvens II 
Det på europeisk nivå så kallade Solvens II-regelverket handlar i stor utsträckning om riskhantering och 
riskmedvetenhet, både kvantitativt och kvalitativt. Regelverket trädde i kraft i hela Europa 1.1.2016 och tillämpas 
beaktat proportionalitetsprincipen på Alandia Försäkring. 
 
Bolaget upprättar i enlighet med Solvens II en Lägesrapport om solvens och finansiell ställning (SFCR), där 
riskhanteringen och gruppens riskexponering beskrivs närmare. Rapporten publiceras på hemsidan. 
 
 

 

4.10 REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Bokslutet är upprättat i enlighet med stadgandena i försäkringsbolagslagen, aktiebolagslagen, bokföringslagen 
och – förordningen, social- och hälsovårdsministeriets bokförings- och bokslutsdirektiv samt 
Finansinspektionens direktiv. 
 
 

Koncernbokslutet 
Utöver moderbolaget omfattar koncernen under 2019 det helägda dotterbolaget Försäkrings Ab Liv-Alandia. 
Därtill ingår även de helägda dotterbolagen Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder AB. I dessa två 
bolag har ingen verksamhet bedrivits under 2019. I koncernen för 2019 ingår även BAB Sandåsvägen helägt 
dotterbolag till Försäkrings Ab Liv-Alandia samt intresseföretagem Nordisk Marinförsäkring som ägs till 
44,48% av Alandia Försäkring Abp och FAB Kubiken som ägs till 25 % av så väl Försäkrings AB Liv-Alandia som 
Alandia Försäkring Abp. 
 
Dotterbolagen har konsoliderats enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet på aktierna i dotterbolagen har 
eliminerats mot dotterbolagets egna kapital och minoritetsandelarna har avskilts i enlighet med detta.  Interna 
koncernmellanhavanden har eliminerats i koncernbokslutet. Uppkommen koncerngoodwill avskrivs på 5 år. 
 
Teckning av och betalning för aktierna för Nordisk Marinförsäkring AB skedde 2.1.2018 varefter bolaget därmed 
är ett intressebolag till Alandia Försäkring Abp och konsoliderades från och med 31.3.2018. Bolaget har 
konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden (andel av resultat och EK har konsoliderats) och den uppkomna 
goodwillens avskrivningstid är 10 år.  
 
FAB Kubiken konsoliderades som dotterbolag 2018 men som intresseföretag 2019. Bolaget har konsoliderats 
enligt kapitalandelsmetoden. Av den ursprungliga avskrivningstiden (10 år) på goodwill återstår 6 år varför 
uppkommen goodwill i om klassificeringen skrivs av på 6 år. 
 

Ansvarsskuld 
Premieansvaret beräknas per försäkringskontrakt för direktförsäkringen. Ersättningsansvaret beräknas dels in 
casu, dels med kollektivreserveringskoefficient för övriga kända och okända skador samt skaderegleringsreserv. 
Pensionsansvaren är diskonterade. Återförsäkrade andelen beräknas enligt försäkringskontraktens löptid.  
 
För annuitetsansvar har bolaget under 2017 övergått från dödlighetsmodellen K2011 till K2016. Modellen tas 
fram nationellt av Olycksfallsförsäkringscentralen. 
 
Alandia tillämpar för 2019 nya beräkningsgrunder vid beräkningen av utjämningsbeloppet. De nya beräknings-
grunderna har godkänts av Finansinspektionen och resulterar i en lägre minskning av utjämningsbeloppet än de 
som tillämpades till och med 2018. 
 

Kreditförluster 
Som kreditförluster redovisas sådana fordringar som inte kommer att inflyta.  

 
Poster i främmande valuta 
Fordringar och skulder i främmande valuta har omräknats till euro enligt Finlands Banks medelkurs per 
31.12.2019. 
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Derivatkontrakt 
I syfte att minska valutarisk kan valutaterminskontrakt ingås. Värdering görs till anskaffningsutgift eller lägre 
gängse värde. Användning av terminer regleras i bolagets strategi för att minska exponering mot valutarisk. För 
användning av andra derivat såsom optioner och liknande fattas skilt beslut av styrelsen. 
 

Värdering av tillgångar i balansräkningen 
Fastigheter redovisas till sina anskaffningsutgifter minskade med avskrivningar enligt plan. Om det sannolika 
överlåtelsevärdet är varaktigt lägre än bokföringsvärdet upptas fastigheten till det lägre värdet. 
Aktier och andelar upptas enligt medelprisprincipen och redovisas till anskaffningsutgift eller lägre gängse 
värde. Tidigare gjorda nedskrivningar återförs till den del gängse värdet överstiger nuvarande med 
nedskrivningar korrigerat bokföringsvärde. 
 
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar värderas till sitt gängse värde. 
Bland placeringar upptagna aktier hänförliga till anläggningstillgångar värderas till ursprungligt 
anskaffningsvärde eller lägre sannolikt överlåtelsevärde. 
 
Finansmarknadsinstrument redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde korrigerat med skillnaden mot 
nominellt värde under värdepapprets löptid i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets direktiv. 
Lånefordringar och övriga fordringar upptas till ursprungligt anskaffningsvärde eller lägre sannolikt värde. 
Till den del det förekommer villkorade räntor på kapitallån och indexobligationer har dessa enligt 
försiktighetsprincip inte upptagits i bokföringen. 
 
 

Definition av gängse värde 
Fastigheternas gängse värde uträknas årligen separat på sätt som social- och hälsovårdsministeriet 
förutsätter. Med gängse värde avses det sannolika överlåtelsepris som förväntas erhållas vid en eventuell 
försäljning på den fria marknaden mellan oberoende parter. 
 
Gängse värdet för noterade aktier och finansmarknadsinstrument uppgår till det noterade värdet på 
bokslutsdagen. För icke noterade aktier och finansmarknadsinstrument utgörs det gängse värdet av det 
ursprungliga anskaffningsvärdet, beskattningsvärdet eller sannolikt överlåtelsevärde. 
 
 

Planmässiga avskrivningar 
Avskrivningsplanerna är uppgjorda enligt enhetliga principer utgående från tillgångarnas beräknade 
ekonomiska livslängd. Den ursprungliga anskaffningsutgiften utgör huvudsakligen grunden för avskrivningarna. 
Följande ekonomiska brukstider har använts: 
 
Fastigheter:                20-40 år 
Fastighetsinventarier:  10 år 
Kontorsinventarier:      5 år 
Bilar:         5 år 
Immateriella rättigheter:     5 år 
 
Skillnaden mellan planmässiga och skattemässiga avskrivningar har redovisats separat i resultaträkningen. 
Ackumulerad avskrivningsdifferens redovisas bland frivilliga reserveringar i balansräkningen. 
 
 
 
Frivilliga reserveringar 
Gällande lagstiftning möjliggör beaktande av frivilliga reserveringar. Kreditförlustreserveringens maximala nivå 
är begränsad. Skatt har inte erlagts för redovisade frivilliga reserveringar.  
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Skatter 
De skatter som redovisas i resultaträkningen inkluderar eventuella korrigeringsposter avseende skatter för 
tidigare år samt uträknad förändring av erlagd skatt för skatteår 2019. Skattesatsen för år 2019 är 20 %. Bolaget 
har upptagit latenta skatter i koncernbokslutet. 
 
 
Pensionsarrangemang 
Det lagstadgade pensionsarrangemanget för personalens del är ordnat genom ArPL-försäkring. 
Pensionsbetalningarna är bokförda enligt prestationsprincipen. Bolagets VD har inget 
tilläggspensionsarrangemang. 
 
 
Skälighetsprincipen 
Enligt 13 kap. 3 § FBL skall inom livförsäkringen den s.k. skälighetsprincipen iakttagas i fråga om sådana 
försäkringar som enligt försäkringsavtalet har rätt till eventuella extra kundförmåner på grundval av överskott 
som dessa försäkringar avkastat. Skälighetsprincipen innebär, att en skälig del av det överskott försäkringarna 
avkastar skall återbäras i form av extra kundförmåner till dessa försäkringar, förutsatt att solvenskraven inte 
utgör ett hinder för beviljande av återbäring. I fråga om de extra förmånernas nivå skall kontinuitet eftersträvas. 
Skälighetsprincipen inverkar på hur värderings-differenserna som tas upp i bokslutsbilagorna fördelas mellan 
ägare och försäkringstagare på lång sikt, men medför dock inte någon fordringsrätt till ifrågavarande medel för 
de enskilda personerna i någondera gruppen. 
 
Bolagen strävar till att summan av beräkningsräntan och de årliga fastställda kundgottgörelserna på de 
räntebundna pensionsförsäkringarnas besparingar är högre än avkastningen på finska statens tioåriga 
masskuldebrevslån, och på de räntebundna spar- och placeringsförsäkringarnas besparingar på samma nivå 
som på avkastningen på finska statens femåriga masskuldebrevslån. Dessutom skall bolagets solvens hållas på 
en nivå som möjliggör utdelningen av kundgottgörelser och av vinster till aktieägarna. 
  
 

Oamorterade försäljningskostnader (zillmering) 
Alla försäljningskostnader kostnadsförs direkt och således uppstår ingen zillmering. 
 
 

Beräkningsränta vid uträkning av ansvarsskulden 
Den försäkringstekniska ansvarsskulden (moderbolaget), som utgör summan av reserveringarna för framtida 
försäkringsprestationer, var 127,4 (116,1) miljoner € vid utgången av år 2019. Ansvarsskulden diskonteras 
genomgående med räntesatsen 0 %. 
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Förteckningar över bokföringar och material 
 

 
  

Bokslut Bokslutshandlingar Inbunden

Verifikationsserie Beskrivning Lagring

ANIMALF Ankomstregistrering DCE ALF Leverantörsfakturor Elektronisk

ANIMALFF Ankomstregistrering DCE ALF Leverantörsfakturor Elektronisk

ARIMALF Ankomstreversering DCE ALF Leverantörsfakturor Elektronisk

ARIMALFF Ankomstreversering DCE ALF Leverantörsfakturor Elektronisk

ATFALF Återförsäkringar ALF Återförsäkring Elektronisk

AVSKALF Avskrivningar ALF Avskrivningar Elektronisk

BATALF Båt ALF Försäkringssystem Elektronisk

BOKALF Manuella bokföringsver ALF Bokföring Elektronisk Manuella underlag

DBIMALF Definitivbokn. DCE ALF Leverantörsfakturor Elektronisk

HYRALF Hyra Finland Fastighetssystem Elektronisk

INTALF Internfakturering koncernen Internfakturering Elektronisk

INVALF Investering (Samstock) ALF Investering Elektronisk

KBALF Kundinbetalningar ALF Kundreskontra Elektronisk

KFALF Kundfakturor Control ALF Kundreskontra Elektronisk

LBALF Leverantörsbetalningar ALF Leverantörsbetalningar Elektronisk

LFALF Leverantörsfakt Control ALF Leverantörsfakturor Elektronisk Manuella underlag

LOALF LO ALF Försäkringssystem Elektronisk

LONALF Löner ALF Löner Elektronisk Manuella underlag

MARALF Marin ALF Försäkringssystem Elektronisk Manuella underlag

MBOKALF Manuella bokföringsver ALF Bokföring Elektronisk Manuella underlag

PERALF Periodisering pemier Periodisering Elektronisk

PERDALF Periodisering driftskostnader Periodisering Elektronisk

POALF PO ALF Försäkringssystem Elektronisk

RESFALF Reservförändring BÅT och MARIN Förändring i skadereserv Elektronisk

TRAALF Transport ALF Försäkringssystem Elektronisk
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Definitioner på nyckeltal i koncernen 
 
Omsättning 
+ premieintäkter före avdrag av återförsäkrares andel 
+ intäkter av placeringsverksamhet 
+ övriga intäkter 
+ intäktsförda uppskrivningar som realiserats i samband 
med försäljning 
 
 
Rörelsevinst 
+ premieintäkter 
-  ersättningskostnader 
-  driftskostnader 
+ övriga försäkringstekniska intäkter 
-  övriga försäkringstekniska kostnader 
+ intäkter av placeringsverksamheten 
-  kostnader av placeringsverksamhet 
+ övriga intäkter 
-  övriga kostnader 
+/- andel av vinst/förlust i företag som konsoliderats 
enligt kapitalandelsmetoden 
 
 
 
 
 
 
Skadeprocent 
   ersättningskostnader 
____________________________________ x 100 
   premieintäkter 
 
 

Driftskostnadsprocent 
   driftskostnader 
_______________________________________ x 100 
   premieintäkter 
 
 
Totalkostnadsprocent 
   Skadeprocent + driftskostnadsprocent 
 
 
Omkostnadsprocent av belastningsinkomsten (LIV) 
+ driftskostnader före förändringen i aktiverade 
anskaffningsutgifter för försäkringar 
+ kostnader för ersättningshandläggning 
________________________________________x 100 
belastningsinkomst 

 
Belastningsinkomsten är enligt beräkningsgrunderna en 
post som är avsedd att täcka omkostnaderna. 
Driftskostnaderna innehåller inte återförsäkrarnas 
provisioner. I belastningsintäkterna ingår alla 
belastningsposter. 
 
 
Koncernens substansvärde 
+ eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning 
-  Alandias bokförda värde i Liv-Alandia 
+ utjämningsbelopp 
+ räntereserv  
+/- placeringarnas värderingsdifferenser 
-  latent skatt för utjämningsbelopp, räntereserv samt 
justering för Alandias bokförda värde av Liv-Alandia
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4.11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL HUR VINSTEN SKALL 
DISPONERAS I MODERBOLAGET 

 
Alandia Försäkring Abp hade 198 958 st registrerade aktier per 31.12.2019.  
 
Styrelsen föreslår att de medel som står till bolagsstämmans förfogande, nämligen,  
 
2019 års resultat            368 343 
balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder   36 046 812 
används sålunda 
             
att i dividend utbetalas 15 euro per aktie, sammanlagt 2 984 370 euro.  
 
 
Ifall ovan föreslagna godkänns av bolagsstämman kommer bolagets egna medel och fonder att uppgå till  
€ 53 528 334 fördelade på följande sätt: 
 
Aktiekapital                                                                 20 000 000 
Reservfond                                                                            97 549           
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder        33 430 785 
                  53 528 334 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Alandia Försäkring Abp

Revision av bokslutet
Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Alandia Försäkring Abp (fo-nummer 0145065-2) (fd.
Försäkringsaktiebolaget Alandia) för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2019. Bokslutet omfattar
koncernens samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till
bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ekonomiska
ställning samt om resultatet av deras verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden
gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Våra uttalanden i denna rapport är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som
överlämnats till revisionsutskott.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet.

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland
som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.

Vi har inte tillhandahållit moderbolaget och koncernföretagen andra tjänster än revisionstjänster.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

De mest betydande uppskattade riskerna för väsentliga felaktigheter
Vi har nedan beskrivit vad vi uppskattar vara de mest betydande riskerna för väsentliga felaktigheter,
inklusive risken för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter samt ett sammandrag av hur vi har
agerat till följd av dessa risker.

Vi har fullföljt våra skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet,
inklusive våra skyldigheter gällande dessa mest betydande uppskattade risker för väsentliga
felaktigheter. Följaktligen inkluderade vår revision utförandet av åtgärder planerade att ge svar till vår
bedömning av risken för betydande fel i bokslutet. Resultatet av våra revisionsåtgärder, som även
hänförde sig till områdena nedan, utgör basen för vårt revisionsuttalade gällande det medföljande
bokslutet.

Vid vår revision har vi beaktat risken att ledningen förbigår kontroller. Detta har omfattat en bedömning
av om det finns indikationer på ledningens medvetna förhållande till dessa, vilket kan medföra en
väsentlig risk för felaktigheter till följd av oegentligheter.
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Den mest betydande risken Hur vi beaktat risken i revisionen

Värdering av försäkringsteknisk ansvarskuld
(egen del)
Vi hänvisar till notuppgift 4.10 redovisningsprinciper

På bokslutsdagen den 31 december 2019 uppgick
försäkringsteknisk ansvarsskuld (egen del) i
koncernbokslutet till 209 miljoner euro (2018: 201
miljoner euro), vilket motsvarar 90 % av koncernens
totala skulder. Försäkringsteknisk ansvarsskuld
hänför sig både till skade- och livförsäkring.

Den försäkringstekniska ansvarsskulden skall täcka
de förväntade framtida utbetalningar för samtliga
inträffade skador, inklusive skador som ännu inte
rapporterats till koncernen. Försäkringsteknisk
ansvarsskuld beräknas med hjälp av statistiska
metoder eller genom individuella bedömningar av
enskilda skadefall. Givet balanspostens storlek i
förhållande till totala skulder, samt att värderingen
kräver att ledningen gör bedömningar och
antaganden, har värdering av försäkringsteknisk
ansvarsskuld ansetts vara en betydande risk i vår
revision.

Våra revisionsåtgärder inkluderade, bland annat,
utvärdering av koncernens process för
reservsättning. Vidare har vi utvärderat lämpligheten
i metoder och antaganden som använts och gjort
självständiga beräkningar av försäkringsteknisk
ansvarsskuld gällande de försäkringsklasserna med
högst bedömningsinslag. I vår revision har vi använt
våra interna aktuarier för att bistå oss i de
granskningsåtgärder vi utfört avseende
försäkringsteknisk ansvarsskuld.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en
rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt
uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
moderbolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget eller koncernen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

· Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
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och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

· Skaffar vi oss en förståelse av den del av moderbolagets eller koncernens interna kontroll som har
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

· Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

· Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om moderbolagets eller
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett moderbolag eller en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

· Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

· inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernbokslutet. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för vårt uttalande.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Uppgifter om revisionsuppdraget
Vi har fungerat som av bolagstämman vald revisor från och med den 28.6.2017 oavbrutet i tre år.

Övrig information
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen
omfattar verksamhetsberättelsen.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i
samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga
informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om
verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av
verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av
verksamhetsberättelse.
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Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en
väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera
gällande detta.

Helsingfors den 20.3.2020

Ernst & Young Ab
revisionssamfund

Kristina Sandin Erika Grönlund
CGR                                                                              CGR
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5 FÖRVALTANDE ORGAN 

5.1 STYRELSEN  
 
Ordinarie   Personlig suppleant 
Roger Lönnberg, ordförande  Matts Rosenberg 
Jan Hanses, viceordförande  Ulf Hagström 
Björn Blomqvist   Malin Skogberg 
Eero Holma   Tomas Ölander 
Laura Paasio   Laura Langh-Lagerlöf 
Peter Wiklöf   Jonny Lilja 
 
 

Ny styrelse fr.o.m. 27.5.2019 
Ordinarie   Personlig suppleant 
Stefan Björkman, ordförande  Matts Rosenberg 
Thomas Ekström, viceordförande Roger Lönnberg 
Björn Blomqvist   Malin Skogberg 
Jan Hanses   Ulf Hagström 
Eero Holma   Håkan Johansson 
Laura Paasio   Laura Langh-Lagerlöf 
Peter Wiklöf   Jonny Lilja 
 
Mandattiderna upphör vid utgången av ordinarie bolagsstämma respektive år. 
 

 
Styrelsens utskott och kommitté 
Kompensations- och successionsutskott bestod fram till ordinarie bolagsstämma av Björn Blomqvist 
(ordförande), Eero Holma, Laura Paasio och Tony Karlström (sammankallare). 
 
Nomineringskommittén består av representanter för de tre största ägarna, tillsvidare Matts Rosenberg 
(sammankallare), Jan Hanses och Håkan Johansson. 
 
Revisionsutskottet bestod fram till ordinarie bolagsstämma av: Jan Hanses (ordförande och sammankallare), 
Tomas Ölander och Malin Skogberg. Efter ordinarie bolagsstämma består utskottet av Thomas Ekström 
(ordförande och sammankallare), Jonny Lilja och Malin Skogberg. 
 
Solvens- och investeringsutskottet består efter ordinarie bolagsstämma av: Stefan Björkman (ordförande och 
samman-kallare) och Eero Holma. 
 

5.2 REVISORER 
Ordinarie  Suppleant 
Kristina Sandin, CGR, Ernst & Young Oy Ernst & Young Oy 
Erika Grönlund, CGR  Robert Söderlund, CGR 
 

5.3 LÄKARE 
Teemu Takala, t.o.m. 28.2.2019 
Kerstin Kronqvist , fr.o.m. 1.3.2019 
 

5.4 AKTUARIER 
Mathias Brunnsberg, Alandia Försäkring Abp  
Olof Eriksson, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia  
 


