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1 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 
 

Ett bra år för Alandia trots många utmaningar 
 
Verksamheten inom Alandia har under det ovanliga året 2020 löpt på ett efter omständigheterna smidigt 
sätt samt fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Resultatet för koncernen har under 2020 varit bra. Det 
försäkringstekniska resultatet förbättrades avsevärt jämfört med föregående år med hjälp av ett 
målmedvetet arbete med premie- och villkorssättning samt riskurval, vilket fortgått under de senaste 18 
månaderna. Placeringsverksamhetens resultat var mycket bra givet de förutsättningar som fanns vid 
början av året. 
  
Premieinkomsten har fortsatt att växa under året om än i en något lägre takt än under de senaste två åren. 
Tillväxten har kommit dels av höjda riskbaserade premierater, dels från fler kunder inom alla 
försäkringsprodukter förutom lagstadgat olycksfall. Lagstadgat olycksfall var även den försäkringsprodukt som 
såg en kraftig minskning av premierna till följd av permitteringar av rederiernas såväl land- som sjöpersonal 
under året. Försäljningen av fritidsbåtar påverkades positivt av mindre resande och detta hade en positiv effekt 
på försäljningen av fritidsbåtsförsäkringar i såväl Finland som Sverige. 
 
Ersättningskostnaderna sjönk under året kraftigt jämfört med föregående år. Framförallt skadefrekvensen inom 
kaskoförsäkringen var klart lägre än under tidigare år. Två stora skador inträffade vilka delvis täcktes av 
återförsäkringen. Inom Fritidsbåtsförsäkringen var skadefrekvensen klart högre än tidigare högsäsonger och 
skadorna inträffade över en betydligt större del av säsongen. Trots detta blev den totala skadekostnaden för 
detta segment på samma nivå som tidigare år på grund av märkbart lägre genomsnittlig kostnad per skada. 
 
Bolagets driftkostnadskvot sjönk fortsättningsvis under året och uppgick till 22,7% mot 25,2% föregående år. 
Som högst var denna 2017 då den uppgick till 31,1 %. Minskningen i driftkostnadskvot under året beror på vissa 
inbesparingar till följd av minskat resande, minskade aktiviteter i form av uteblivna mässor och andra fysiska 
kundtillställningar men även av att en ökad försäkringsvolym har kunnat hanteras av i stort sett samma antal 
anställda som föregående år. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att effektivera våra processer för att 
minska kostnadskvoten och därmed öka bolagets konkurrenskraft. 
 
De finansiella marknaderna var framförallt under inledningen av året och i samband med Covid-19 pandemins 
spridning mycket volatila då aktiepriserna sjönk samt kreditriskmarginalerna vidgades. Efter massiva 
stödinsatser från centralbankerna steg åter priserna och sammanlagt gav året en god avkastning på bolagets 
placeringsportfölj. 
 
Den sista maj 2020 överlät dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia hela sitt försäkringsbestånd till 
Aktia Livförsäkring i enlighet med den överenskommelse som träffades i slutet av föregående år. I samband med 
överlåtelsen upptog Alandia fem kapitallån från Aktia Livförsäkring på sammanlagt 60 miljoner euro. Lånen har 
långa löptider och kan under lånetiden användas som solvenskapital i enlighet med Solvens II-regelverket samt i 
enlighet med Ratinginstitutet S&P:s kriterier. Trots den kraftigt förstärkta solvensställningen placerade S&P 
Global under året bolagets A- rating först på Credit Watch Negative och sedan på Negative Outlook. Detta 
motsvarar inte vår uppfattning om solvensställningen och med de kriterier som S&P satt upp för att återta de 
negativa framtidsutsikterna är min uppfattning att detta kommer att ske inom den utsatta tidsrymden om 12-24 
månader från juni 2020. 
 
Personalens insats för Alandias framgång under 2020 är värd en stor eloge. Det har som för de allra flesta 
andra verksamheter funnits gott om utmaningar med att anpassa arbetet till att utföras på distans p.g.a. Covid-
19. Vi har dock kunnat utföra den absoluta merparten av arbetet på ett bra sätt digitalt tack vare en god IT-
struktur. Vi har alla lärt oss mycket av detta och även om vi behöver träffa kunder, samarbetspartners och 
kollegor i fysiska möten så kommer pandemin att ha påverkat hur vi kommer att ta oss an dessa möten 
framgent. Om vi gör det bra kommer vi att kunna fortsätta att minska miljöbelastningen, öka vår effektivitet 
samt arbeta på ett sätt som skapar en bra balans mellan arbete och fritid efter de individuella livssituationerna.   
 
Till sist vill jag tillsammans med hela Alandias personal tacka våra kunder, samarbetspartners, 
styrelseledamöter och ägare för ett fortsatt gott samarbete under 2020. Vi är inne på en spännande resa med 
att skapa en europeisk sjöförsäkringsspecialist och det är min övertygelse om att vi endast är i början av den. 
Hela Alandias personal ser fram emot att tillsammans fortsätta utvecklingen av bolaget med utgångspunkt i 
våra kunders behov av relevanta försäkringsskydd. 
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2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 2020 

 
Alandia Försäkring Abp är moderbolag i koncernen Alandia Försäkring i vilken dotterbolaget Alandia 
Konsolidering Ab, tidigare Liv-Alandia, vid bokslutstidpunkten ingick. År 2020 utgjorde bolagets åttiotredje 
verksamhetsår. 
 
 
Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Med över 80 års 
erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och skadeservicen till sina kunder på ett 
engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret på Åland och kontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg 
sysselsätter Alandia ca 115 experter.   
 
Företagets 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 68,6 MEUR och kapitalet tillgängligt för täckning av solvenskravet 
till 157,7 MEUR.  Alandia Försäkring Abp hade således en solvenskvot på 230 % per 31.12.2020. 
 
Den 31.5.2020 överlät Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia hela sitt försäkringsbestånd till Aktia Livförsäkring. 
Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia har därefter återkallat sin koncession för försäkringsverksamhet samt bytt 
namn till Alandia Konsolidering Ab. Per den 31.1.2021 har Alandia Konsolidering Ab fusionerats med 
moderbolaget. 
 

 

2.1 KONCERNENS RESULTAT  
 
Utöver moderbolaget omfattade koncernen under 2020 det helägda dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab. 
Därtill ingår även de helägda dotterbolagen Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder Ab. I dessa två 
bolag har ingen verksamhet bedrivits under 2020. I koncernen för 2020 ingår även Bostads Ab Sandåsvägen 4, 
helägt dotterbolag till Alandia Konsolidering Ab samt intresseföretagen Fastighets Ab Kubiken som ägs till 25 % 
av vardera Alandia Försäkring Abp och Alandia Konsolidering Ab.  
 
Inom koncernen bedrevs skadeförsäkrings- och livförsäkringsrörelse under 2020. Livförsäkringsrörelsen 
upphörde den 31.5.2020 i samband med att livförsäkringsbeståndet överläts till Aktia Livförsäkring. 
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Koncernens bokförda resultat uppgår till 23,3 (3,1) MEUR. 
 
Koncernens totala premieinkomst uppgår till 87,0 (80,5) MEUR. Det försäkringstekniska bidraget inklusive 
förändring i utjämningsbelopp för skadeförsäkringsverksamheten uppgår till 2,4 (-9,2) MEUR. 
Utjämningsbeloppet ökar med 1,0 (-5,4) MEUR.  
 
Under perioden har innehavet i intresseföretaget Nordisk Marinförsäkring AB sålts. 
 
De interna aktieinnehaven inom koncernen har eliminerats genom förvärvsmetoden.  
 

Skadeförsäkring 
Premieinkomsten för skadeförsäkring uppgår till 84,9 (75,9) MEUR.  Ersättningskostnaderna på egen andel 
uppgick till 52,9 (62,4) MEUR. Under perioden, som annars var relativt gynnsam skademässigt, drabbades 
Alandia av sin största skada på över tio år. Skadan täcktes delvis av återförsäkringsskyddet.  
 
Skadekvoten för skadeförsäkringen låg på 72,6 procent (97,7). Förbättringen jämfört med föregående år är ett 
resultat av ett mer gynnsamt skadeutfall samt en starkare premiebas.  
 
Alandias försäkringsverksamhet är uppdelad i fem huvudsakliga affärsområden; Kasko, P&I, Transport, 
Lagstadgad olycksfallsförsäkring och fritidsbåtsförsäkring. De olika affärsområdena beskrivs närmare i kapitel 
2.2. 
 

Livförsäkring 
Livförsäkringsbeståndet har varit i avveckling sedan utgången av 2018. Fram till beståndsöverlåtelsen till Aktia 
Livförsäkring Ab per den 31 maj 2020 var livförsäkringens premieinkomst 2,0 (4,7) MEUR. Utbetalda ersättningar 
uppgick till 4,8 (8,0) MEUR.  
 

Återförsäkring 
För att skydda kapitalet och hålla en balanserad risknivå köper koncernen återförsäkring. Koncernen tillämpar 
en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven återförsäkring. Policyn 
innebär bland annat att koncernen uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina 
återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma 



ALANDIA FÖRSÄKRING ABP               BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

 6

återförsäkrare. Huvudregeln är att motparterna har åtminstone 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. 
 
 

Driftskostnader 
De direkta driftskostnaderna uppgick under året till 22,0 (21,4) MEUR. Av dessa är 16,5 (16,1) MEUR relaterat till 
anskaffning, skötsel och administration inom skadeförsäkringen. . 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 17,1 (17,2) MEUR. (Se not 3 Driftskostnader i resultaträkningen i koncernen)  
 
Antalet tjänster vid Alandia som gemensamt sköter förvaltningen av hela koncernens verksamhet, uppgick i 
medeltal under året till 119 (113) personer.  
 
Styrelsen fastställer verkställande direktörens löneförmåner och övriga anställningsvillkor. År 2020 
utbetalades till verkställande direktören 231 454 (255 600) euro i löner och övriga förmåner. Till de övriga 
medlemmarna i ledningsgruppen betalades totalt 15 000 (48 300) euro som rörlig ersättning under 2020.
 
 

Placeringsverksamhet 

Det bokförda nettoresultatet för placeringsverksamheten uppgår till 5,8 (13,2) MEUR. 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. Avkastningen 
av placeringsverksamheten till gängse värde var 5,4 % (6,8 %).  
 
 

2.2 SKADEFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET  
 

Kasko 
Inom segmentet Kusttonnage tecknas kaskoförsäkringar för fartyg i kommersiellt bruk med ett tonnage under 
500 bruttoton. Marknaden omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark och 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 bruttoton. Kundbasen består till största 
del av redare i Norden och Baltikum men försäkring tecknas även för kunder på andra marknader, främst 
Kontinentaleuropa.   
 
Premieinkomsten för 2020 uppgick till 56,0 (49,1) MEUR. Ökningen är både effekter av en bredare kundbas och 
riskbaserade premiejusteringar. Förhållandena på marinförsäkringsmarknaden håller på att förbättras med 
högre riskjusterade premier och begränsning i villkor mot mer hållbara nivåer. Effekterna av trenden har fått 
genomslag i Alandias premieinkomst och resultat för perioden.  
 
Året har i övrigt präglats av de begränsande förutsättningar som följd av Covid-19 med digitala kundkontakter 
och nya arbetsrutiner. Fokus har fortsatt varit på en god underwriting med bra riskurval och riskbaserad 
premiesättning.  
 
Alandia arbetar 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 som ledande försäkringsgivare från alltfler kunder.  
 
Verksamhetsåret innebar en rejäl förbättring avseende skadekostnader jämfört med föregående år trots att vi 
drabbades av två större haverier. Det förbättrade skaderesultat är ett resultat av ett förbättrat riskurval och 
fokuserat arbete med villkorsomfattning och prissättning under de senaste 18 månaderna.  
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P & I 
Alandia tecknar P&I-försäkring både för redare och befraktare. Alandia erbjuder även Defence-försäkring samt 
olika tilläggstäckningar till P&I-försäkringarna. Produkten tecknas i huvudsak av nordiska och baltiska kunder. 
 
Under 2020 har premieinkomsten växt och uppgick till 4,9 (3,8) MEUR. Tillväxten har kommer särskilt från den 
baltiska, ryska, norska och danska marknaden och i mindre grad från Finland och Sverige.   
 
Konkurrensen på P&I marknaden har varit fortsatt hård under år 2020. Alandia har trots det lyckats växa tack 
vare hög kunskap och närvaro i lokala marknader samt goda kundrelationer genom kaskoförsäkringen. Vi har 
även dragit nytta av den konsolidering som funnits i fixed P&I marknaden under de senaste åren.  
 
Skadekostnaderna har varit på en bra nivå som en följd av färre skador och  stängning av flera skador med lägre 
utbetalda ersättningar än initiala reserveringar. 
 

Transportförsäkring 
Alandia tecknar varuförsäkring och transportöransvarsrelaterade försäkring, i Sverige, Finland och Baltikum 
men även i mindre grad risker i Danmark, Norge och Centraleuropa.  
 
Premieinkomsten för 2020 uppgick till 5,0 (4,4) MEUR. Under året har övertagandet av InterInsures 
transportförsäkringsaffär bidragit till premietillväxten. Marknadsaktiviteten har i övrigt varit låg då företagen, 
på grund av pandemin i mindre utsträckning konkurrensutsatt sina försäkringar.  
 
Förstärkningen av skadeorganisationen som gjordes 2019 har haft en positiv effekt under 2020. Kundernas 
skador har reglerats snabbare och antalet öppna skador reducerats. I kombination med en överlag lägre 
skadeaktivitet resulterade det ett gott utfall för skadekostnaderna. 

 
Lagstadgat olycksfall  
Alandia Försäkring erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring för besättningen på finskt och åländskt flaggade 
frakt- och passagerarfartyg samt för rederiernas landpersonal.  
 
Premieinkomsten för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen uppgick till 2,1 (2,7) MEUR vilket är en märkbar 
minskning från föregående år. Försäkringsgrenen är den gren som påverkats mest av Covid-19 eftersom fartyg 
har lagts upp och rederiernas land- och sjöpersonal i många fall har permitterats. Grenens premievolym som är 
baserad på kundernas lönesummor har drabbats negativt.  
 
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. Genom en god service eftersträvas bibehållen marknadsandel. 
 
Skadekostnaderna har varit lägre än tidigare år där bland annat Covid-19 haft en positiv inverkan. 
 

Båtförsäkring  
Fritidsbåtförsäkring bedrivs på marknaderna Sverige, Finland inklusive Åland och Norge.  
 
Premieinkomsten ökade under året till 15,9 (14,8) MEUR. Nyförsäljningen av båtar ökade med 25 procent och 
försäljningen av begagnade båtar med 30 procent vilket var en effekt av Covid-19.  
 
Försäljning sker genom tre kanaler: online, partners och direktförsäljning. Under året fortsatte tillväxten i 
Sverige och Finland i samtliga båtsegment med starkast ökning i online kanalen.  
  
Ett stark fokus på kundval och prissättning bidrog till en förbättrad lönsamhet i huvudmarknaderna Sverige och 
Finland. Kundservicen förbättrades genom en uppdaterad webbplats, som möjliggör vidare utveckling av digital 
service samt förbättringar av kundportalen Mina Sidor. 
 
Verksamheten i Norge sköttes av samarbetspartnern Söderberg & Partners. Alandia ansvarar för 
premiesättning och partnern skötte försäljning, försäkringsprocess samt skadehantering. Under 2020 beslöts 
på grund av svag lönsamhet att sätta verksamheten i Norge i avveckling.Inga försäkringar tecknas eller förnyas 
från den första januari 2021 av Söderberg & partners i Norge. 
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2.3 HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN 
 
För att skapa en enklare bolagsstruktur har en fusion mellan Alandia Försäkring Abp och dotterbolaget Alandia 
Konsolidering Ab verkställts den 31 januari 2021. Vid fusionen övertog Alandia Försäkring Abp samtliga Alandia 
Konsolidering Ab:s tillgångar och skulder. 
 

2.4 UTSIKTER FÖR 2021 

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 2020. Förväntningen är 
att totalkostnadskvoten för 2021 blir bättre än utfallet 2020. 
 
Fokus kommer under året att läggas på att fortsätta förbättra kundservice och upplevelse. Fortsättningsvis 
kommer vi att arbeta med att optimera de interna processerna och att vidareutveckla IT-stödet inom ramen för 
den mer fokuserade verksamheten. 
 
Alandias placeringsportfölj håller en hög andel lågriskplaceringar i enlighet med koncernens strategi.  
 

2.5 MODERBOLAGETS RESULTAT  
 
Bolagets omsättning uppgår till 103,2 (84,8) MEUR och resultat efter skatt uppgår till 10,2 (0,4) MEUR.  
Premieinkomsten ökar till 84,9 (75,9) MEUR. Driftskostnaderna ökar för perioden och uppgår till 16,5 (16,1) MEUR. 
Ökningen i driftskostnaderna består främst av anskaffningsprovisioner. Ersättningskostnaderna uppgår -52,9 (-
62,4) MEUR där minskningen är en följd av färre och mindre omfattande skador.   
 
Antalet tjänster vid Alandia Försäkring som gemensamt sköter förvaltningen av hela koncernens verksamhet, 
uppgick i medeltal under året till 119 (113) personer.    
 
Styrelsen fastställer verkställande direktörens löneförmåner och övriga anställningsvillkor. År 2020 
utbetalades till verkställande direktören 231 454 (255 600) euro i löner och övriga förmåner. Till de övriga 
medlemmarna i ledningsgruppen betalades totalt 15 000 (48 300) euro som rörlig ersättning under 2020. 
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2.6 STYRELSE 
 
Styrelsen bestod fram till 25.6.2020 av Stefan Björkman, ordförande (som personlig suppleant Matts 
Rosenberg), Thomas Ekström, viceordförande (Roger Lönnberg), samt medlemmarna Björn Blomqvist (Malin 
Skogberg), Jan Hanses (Ulf Hagström), Eero Holma (Håkan Johansson), Laura Paasio (Laura Langh-Lagerlöf) 
och Peter Wiklöf (Jonny Lilja). 
 
Bolagsstämman 25.6.2020 beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till styrelsen för Alandia 
Försäkring Abp välja följande personer och deras personliga suppleanter till följande ordinarie bolagsstämma 
2021:  
Matts Rosenberg, ordförande (personlig suppleant Thomas Ekström), Jan Hanses, viceordförande (Ulf 
Hagström), Björn Blomqvist (Malin Skogberg), 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 14 protokollförda sammanträden under året. 
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3 KONCERNENS BOKSLUT 

3.1 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
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3.2 KONCERNENS BALANSRÄKNING 
EUR 1000 
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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 
EUR 1000 
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3.7 NYCKELTAL I KONCERNEN 

 

 

3.8 SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR I KONCERNEN 
EUR 1000 

 

 
 



ALANDIA FÖRSÄKRING ABP               BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

 25 

 
 



ALANDIA FÖRSÄKRING ABP               BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

 26 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ALANDIA FÖRSÄKRING ABP               BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

 27 

 

4 MODERBOLAGETS BOKSLUT 

4.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
EUR 1000 
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4.2 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
EUR 1000 
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4.3 MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS 
EUR 1000 
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4.4 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I MODERBOLAGET 
EUR 1000 
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4.5 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I MODERBOLAGET 
EUR 1000 
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4.6 ÖVRIGA NOTER I MODERBOLAGET 
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4.7 NYCKELTAL I MODERBOLAGET 
 EUR 1000 
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4.8 SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR I 
MODERBOLAGET 

EUR 1000 
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4.9 RISKER OCH RISKHANTERING 
 
Med hjälp av riskhantering kan risker som riktas mot verksamheten identifieras, bedömas, hanteras och 
övervakas. Syftet med riskhanteringen inom Alandia är att bidra till verkställandet av strategiska målsättningar, 
genom att säkerställa att detta sker i enlighet med en av styrelsen fastställd risktolerans och i enlighet med 
centrala principer för försäkringsbolag som fastställts enligt lag. 
 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ett tillräckligt riskhanteringssystem finns implementerat, och 
styrelsen ska aktivt adressera alla risk-relaterade frågeställningar för att säkerställa att Alandia bibehåller en 
stark solvensställning. Styrelsen godkänner årligen ett uppdaterat förslag till Riskhanteringspolicy, vilken 
definierar riskhanteringens mål, gränser, ansvar, mått och principer för övervakning.  
 
Riskhanteringsprocessen, vilket även regleras i riskhanteringspolicyn, är en kontinuerlig process i vilken risker 
identifieras, analyseras, hanteras, mäts och följs upp. Alandias riskfunktion har en drivande roll vid 
riskhanteringsprocessens genomförande. Processen är decentraliserad och genomförs av riskägare inom 
bolagets olika verksamhetsområden. 
 

ORSA 
Ledningen arbetar aktivt för att kontrollera och begränsa risker i verksamheten för att upprätthålla en god 
solvensnivå. Den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA) som sammanställs årligen görs för att säkerställa 
att Alandia uppfyller solvenskraven och för att samtidigt säkerställa att bolagets styrelse och operativa ledning 
har en heltäckande bild av väsentliga risker i bolagets verksamhet, samt hur dessa hanteras och följs upp. ORSA 
görs ur ett helhetsperspektiv genom att analysera risker både kvantitativt och kvalitativt med utgångspunkt i 
styrelsens fastställda riskaptit, samt ett framtidsperspektiv, med utgångspunkt i affärsplanering och 
scenarioanalyser. 
 
ORSA-rapporten behandlas av både Revisionsutskottet och Solvens- och investeringsutskottet innan den 
behandlas av styrelsen. 
 

Försäkringsrisker 
Försäkringsrisk är risken att premieintäkterna inte täcker skadekostnaderna. Försäkringsrisk är en naturlig del 
av Alandias verksamhet, och den risk som försäkras är noggrant analyserad genom riskurval, prissättning och 
reservering. För att säkerställa korrekt prissättning, baseras de tekniska prissättningsmodellerna på aktuariella 
metoder och Alandias maritima spetskompetens. 
 
Vid tecknande av försäkring tillämpas riskurval och teknisk premiesättning för att nå långsiktig lönsamhet. 
Risken för ett dåligt riskurval, det vill säga att premieintäkter inte täcker ersättningskostnader, hanteras genom 
tydliga processer och riktlinjer vilket ska säkerställa att ohållbara risker inte tecknas. Inom lagstadgad 
olycksfallsförsäkring kan riskurval inte göras och prissättningen är viktig eftersom försäkringen är långlivad, 
exponerad för långlevnadsrisk och risk för okända yrkessjukdomar. Premieberäkningsgrunder inom den 
lagstadgade olycksfallsförsäkringen upprättas årligen och godkänns av styrelsen innan de tas i bruk. 
 
Återförsäkring är en förutsättning för tecknande av risker och utgör det huvudsakliga verktyget för begränsning 
av ansvar på egen andel. Återförsäkring innebär att Alandias försäkringsrisker delas med en tredje part – vilket 
minskar effekten på bolaget vid en större skada. Återförsäkringsstrukturen är uppbyggd av flera återförsäkrare 
(motparter) vars kreditvärdighet är föremål för regelbunden kontroll. 
 
Genom beprövade reserveringsmetoder säkerställs att Alandias kapital alltid är tillräckligt för att täcka 
kommande utbetalningar. Vår syn på reservering är konservativ och analyseras regelbundet, för att säkerställa 
att vårt kapital alltid är tillräckligt för att täcka kommande skadeersättningar.  
 

Marknadsrisker 
Marknadsrisk är risken för värdeförändringar i marknadspriser, räntor och valutakurser – och därav också 
värdet på Alandias tillgångar. De största marknadsriskerna är aktie-, ränte-, kredit-, likviditets-, fastighets- och 
valutarisk. 
 
För att säkerställa att investeringar görs i enlighet med Alandias riskaptit 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 derivatinstrument.  
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I placeringsplanen definieras hur riskerna skall hanteras i de enskilda placeringarna och hur tillgångarna får 
vara allokerade mellan de olika tillgångsklasserna. 
 
I placeringsplanen definieras 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 
ska följas upp.  

 
Operativa risker 
Operativa risker är 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, beslutsfattande 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 konkurrens- och omvärldsförändring. 

 
Kreditrisker 
Kreditrisk innebär risk för förluster som kan uppstå om en motpart till Alandia inte kan fullfölja sina 
förpliktelser. Kreditrisker för Alandia uppstår både inom försäkringsverksamheten, placeringsverksamheten och 
vid köp av återförsäkring. 
 
Inom försäkringsverksamheten är den största kreditrisken att en kund blir oförmögen att betala sina premier till 
Alandia. Även om detta är ovanligt, vidtas nödvändiga åtgärder för att minimera denna risk – detta genom 
tydliga riktlinjer för underwriting och specifika interna processer vid uppsägning av försäkringar och indrivning. 
Inom återförsäkringen är den största kreditrisken att en återförsäkrare inte kan betala sin andel av en inträffad 
skada. Denna risk hanteras på två sätt, dels genom att sprida återförsäkringen på flera återförsäkrare, dels 
genom att kräva att alla återförsäkrare har en kreditvärdighet på två eller högre så som definierat enligt EU-
kommissionens skala för ratinginstitut. 
 
Inom placeringsverksamheten uppstår kreditrisken i obligations-portföljen. Genom att ha en portfölj som är väl 
diversifierad, både mot olika geografiska marknader och segment, minskas exponeringen mot 
placeringsverksamhetens kreditrisker. 

 
Likviditetsrisker 
Likviditetsrisk innebär risken för att Alandia inte skulle kunna sköta betalningsrörelsen enligt överenskomna 
avtal, och därigenom hota rätten att fortsätta verksamheten. Detta skulle kunna uppstå om en för stor andel av 
bolagets investeringar är svåra att realisera inom en kortare tidsperiod. Likviditetsrisk är något som Alandia inte 
accepterar, och en signifikant del av bolagets investeringar placeras alltid i tillgångar med god likviditet, som 
exempelvis fonder med daglig handel, obligationer och penningmarknadsinstrument. 
 
Återförsäkringsstrukturen är uppbyggd så att bolaget är skyddat mot ett scenario där flera stora 
skadeersättningsansvar uppstår samtidigt, vilket säkerställer att bolaget alltid har kassaflöde tillgängligt. 
Alandias hantering av likviditetsrisk är konservativ, och våra interna rutiner och processer innehåller 
kontinuerlig uppföljning av likviditeten så att bolaget alltid kan fullfölja sina åtaganden på förfallodag.  
 

 
Solvens II 
Solvens II-direktivet reglerar alla europeiska försäkringsbolag och handlar i stor utsträckning om riskhantering 
och riskmedvetenhet, både kvantitativt och kvalitativt. Regelverket trädde i kraft i hela Europa 1.1.2016  
Bolaget upprättar i enlighet med Solvens II en Lägesrapport om solvens och finansiell ställning (SFCR), där 
riskhanteringen och riskexponering beskrivs närmare. Rapporten publiceras på hemsidan. 
 
Kapitalkravet beräknas enligt standardmodellen (SCR) för Solvens II. Per 31.12.2020 uppgick solvenskvoten för 
Alandia Försäkring Abp till 230 %, vilket innebär att bolaget har en mycket stark solvens. Kvantitativa uppgifter 
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om riskexponeringarna återfinns under ”Koncernens Nyckeltal” och i noterna ”5. Skadeförsäkringens uppgifter 
enligt försäkringsklassgrupp” och ”3.7 Nyckeltal i koncernen”. 
 
 

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 2020 det helägda dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab. 
Därtill ingår även de helägda dotterbolagen Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder Ab. I dessa två 
bolag har ingen verksamhet bedrivits under 2020. I koncernen för 2020 ingår även BAB Sandåsvägen helägt 
dotterbolag till Alandia Konsolidering AB samt intresseföretaget FAB Kubiken som ägs till 25 % av så väl Alandia 
Konsolidering Ab 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. 
 
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 2020 beräkningsgrunder vid beräkningen av utjämningsbeloppet godkända av 
Finansinspektionen 2019. 
 

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 
31.12.2020. 
 

Derivatkontrakt 
Alandia är inte part i derivatkontrakt. 
 

Valutarisk 
Alandia äger tillgångar och har skulder i andra valutor. Tillgångarna kan vara andelar i fonder som har 
derivatpositioner. Dessa fonder förvaltas av externa förvaltare. Vanligtvis strävar bolaget till att balansera 
valutaexponeringen så att den är låg. Dynamiska strategier kan likväl ha betydande positioner i valutor från tid 
till annan.  
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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 2020. Skattesatsen för år 2020 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. 
 

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 131,8 (127,4) MEUR vid utgången av år 2020. 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 Alandia Konsolidering 
+ utjämningsbelopp 
+ räntereserv  
+/- placeringarnas värderingsdifferenser 
-  latent skatt för utjämningsbelopp, räntereserv samt 
justering för Alandias bokförda värde av Alandia 
Konsolidering
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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 31.12.2020.  
 
Styrelsen föreslår att de medel som står till bolagsstämmans förfogande, nämligen,  
 
2020 års resultat      10 230 813 
balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder   36 415 155 
används sålunda 
             
att i dividend utbetalas 125 euro per aktie, sammanlagt 24 869 750 euro.  
 
 
Ifall ovan föreslagna godkänns av bolagsstämman kommer bolagets egna medel och fonder att uppgå till  
41 873 767 euro fördelade på följande sätt: 
 
Aktiekapital                                                                20 000 000 
Reservfond                                                                           97 549           
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder        21 776 218 
                  41 873 767 
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Mariehamn den 5 mars 2021 
 
ALANDIA FÖRSÄKRING ABP 
 
 
 
 
 
Matts Rosenberg, ordförande   Jan Hanses   Björn Blomqvist 
   
 
 
 
 
Eero Holma     Laura Paasio   Peter Wiklöf  
 
 
 
 
 
Tony Karlström, VD     
 
 
     

 
 

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.  
 
Ort  den 5 mars 2021 

 
Ernst & Young Ab 
revisionssamfund 

 
 
 
 
Kristina Sandin, CGR   Erika Grönlund, CGR 
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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) för
räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2020. 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 2020 uppgick
försäkringsteknisk ansvarsskuld (egen del) i
koncernbokslutet till 132 miljoner euro (2019: 209
miljoner euro), vilket motsvarar 65 % av koncernens
totala skulder.

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
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
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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 fyra 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 5. mars 2021

Ernst & Young Ab
revisionssamfund

Kristina Sandin Erika Grönlund
CGR                                                                                       CGR
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5 FÖRVALTANDE ORGAN 

5.1 STYRELSEN  
 
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 
 
 

Ny styrelse fr.o.m. 25.6.2020 
Ordinarie   Personlig suppleant 
Matts Rosenberg, ordförande  Thomas Ekström 
Jan Hanses, viceordförande  Ulf Hagström 
Björn Blomqvist  Malin Skogberg 
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 
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: Thomas Ekström (ordförande och 
sammankallare), Jonny Lilja och Malin Skogberg. Efter ordinarie bolagsstämma består utskottet av Thomas 
Ekström (ordförande och sammankallare), Jan Hanses och Malin Skogberg. 
 
Solvens- och investeringsutskottet bestod fram till ordinarie bolagsstämma av: Stefan Björkman (ordförande 
och sammankallare) och Eero Holma. Efter ordinarie bolagsstämma består utskottet av: Matts Rosenberg 
(ordförande och sammankallare), Eero Holma och Jonny Lilja. 
 

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

5.3 LÄKARE 
Kerstin Kronqvist  
 

5.4 AKTUARIE 
Mathias Brunnsberg, Alandia Försäkring Abp  
 
 


