
Yhteenveto 

Alandia Försäkring Abp (Alandia) on ahvenanmaalainen vakuutusyhtiö, joka harjoittaa 
vahinkovakuutustoimintaa keskittyen pääasiassa merivakuutuksiin. 

Finanssivalvonta otti vuoden alussa valvontaansa konsernin, johon kuuluivat emoyhtiö Alandia 
Försäkring Abp, emoyhtiön omistuksessa kokonaan oleva tytäryhtiö Försäkringsaktiebolaget Liv-
Alandia ja omistusyhteysyritys Nordisk Marinförsäkring AB. Vuoden aikana Försäkringsaktiebolaget 
Liv-Alandia on siirtänyt henkivakuutuskantansa. Koska yhtiö ei enää harjoita vakuutustoimintaa, se 
on peruuttanut vakuutusyhtiön toimilupansa ja muuttanut nimensä Alandia Konsolidering Ab:ksi.  
Alandia on myynyt omistusosuutensa Nordisk Marinförsäkring AB:stä. Nämä tapahtumat 
tarkoittavat, että vain emoyhtiö Alandia Försäkring Abp on Finanssivalvonnan valvonnassa 
31.12.2020 alkaen ja että konsernivalvonta on loppunut. Tämä kertomus koskee siis suurelta osin 
vain Alandia Försäkring Abp:tä, mutta Alandia Konsolidering Ab:n kumulatiiviset vakuutustiedot 
esitetään soveltuvin osin. 

Solvenssi II on EU-tasolla yhdenmukaistettu sääntelykehys. Sääntelykehys tuli voimaan 1.1.2016, ja 
siinä säännellään vakuutusyhtiöiden tietojen raportointia ja julkaisemista EU:ssa.  

Tämä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelle 2020 on viides ja käsittelee 
Alandian toimintaa, hallinnointia, riskiprofiilia, arvostamista ja pääomapohjaa Solvenssi II:n 
mukaisesti. 

 

A Toiminta 

Alandia Försäkring Abp:n yhtiömuoto muutettiin vuonna 2019 yksityisestä yhtiöstä osakeyhtiöksi. 

Alandia on Pohjoismaiden johtava merivakuutusyhtiö, jonka strategisena tavoitteena on tulla 
johtavaksi eurooppalaiseksi merivakuutusasiantuntijaksi. Vision toteuttamiseksi Alandian 
vakuutusmaksutulot kasvavat samaan aikaan, kun liiketoiminta keskittyy kasko-, P&I- ja 
liikennevakuutuksiin sekä lakisääteisiin tapaturma- ja vapaa-ajanvakuutuksiin.  

Vuoden covid-19-epidemiasta huolimatta yhtiön vakavaraisuustilanne on pysynyt vahvalla tasolla ja 
parantunut edelleen. Parannus johtuu osittain henkivakuutusliiketoiminnan siirron yhteydessä 
otetusta 60 miljoonan euron etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevasta lainasta, joka 
voidaan osittain sisällyttää omiin varoihin. Alandialla on Standard & Poor'sin A-luokitus, joka sai 
vuoden aikana negatiiviset näkymät.  

 

B Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmällä varmistetaan, että liiketoimintaan sovelletaan järkeviä ja 
varovaisia liiketoimintaperiaatteita ja että Alandian strategiset tavoitteet saavutetaan. Yhtiön 
pyrkimyksissä tuottaa tuottoja otetaan huomioon periaatteet, joilla turvataan vakuutetut etuudet 
lain mukaan.  

Hallituksella on lopullinen vastuu hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Hallitus on perustanut 
tilintarkastusvaliokunnan, vakavaraisuus- ja sijoitusvaliokunnan sekä kannustinjärjestelmään ja 
seuraajasuunnitteluun keskittyvän valiokunnan.  

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään ei tehty merkittäviä muutoksia vuoden aikana. 



C Riskiprofiili 

Alandia Försäkring Abp:n riskiprofiili koostuu pääosin markkina- ja vakuutusriskeistä. Sijoitukset 
tehdään varovaisuusperiaatteen mukaisesti, ja ne takaavat jatkuvan hyvän likviditeetin, jotta 
eräpäivän sitoumukset voidaan suorittaa. Alandian varat sijoitetaan pääasiassa 
rahoitusmarkkinainstrumentteihin, osakkeisiin, kiinteistöihin, hedge-rahastoihin ja 
rahamarkkinainstrumentteihin.  

Vakuutustoiminnan riskejä rajoitetaan muun muassa sekä suhteellisella että ei-suhteellisella 
jälleenvakuuttamisella sekä vakuutusmaksujen ja vastuun valinnan rutiineilla ja analyyseillä. 

 

D Arvostaminen 

Alandian tilinpäätös on laadittu kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, ja tämä tarkoittaa, 
että arvostamiserot syntyvät Solvenssi II -standardin mukaisen arvonmäärityksen suhteen. 

Alandia soveltaa suhteellisuusperiaatetta siten, että tilinpäätöksen mukaista arvonmääritystä 
sovelletaan eriin, joissa arvostamisen katsotaan olevan riittävä suhteessa luontaisten riskien 
luonteeseen ja laajuuteen sekä monimutkaisuuteen. Suhteellisuusperiaatetta noudatetaan komission 
delegoidun asetuksen (EU) (2015/35) 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Katsauskauden lopussa Alandian varat olivat 308 156 tuhatta euroa. Alandian vakuutustekninen 
vastuuvelka oli 55 370 tuhatta euroa ja muut velat 90 363 tuhatta euroa, mikä tuotti omiin varoihin 
ylijäämän 148 146 tuhatta euroa. Vuoden aikana otettu pääomalaina voidaan sisällyttää omiin 
varoihin 50 prosentin osuudella vakavaraisuuspääomavaatimuksesta. Pääomalainan hyväksyttävissä 
oleva osuus on 34 292 tuhatta euroa. Ennakoitavissa olevat osingot kauden päättymisen jälkeen ovat 
24 870 tuhatta euroa. Omien varojen kokonaismäärä on näin ollen 157 568 tuhatta euroa. 

Katsauskauden aikana vakavaraisuusarvioinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä eroja. 

 

E Rahoitus 

Alandia laskee vakavaraisuuspääomavaatimuksen käyttämällä komission delegoidussa asetuksessa 
(EU) (2015/35, luku V) olevaa vakiokaavaa. 

Alandian tilinpäätös on laadittu kansallisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, mikä tarkoittaa, että 
erot syntyvät Solvenssi II -standardin mukaisesti omien varojen suhteen. 

Katsauskauden lopussa Alandian vakavaraisuus oli 229,8 %, omat varat 157 568 tuhatta euroa ja 
vakavaraisuuspääomavaatimus 68 583 tuhatta euroa. 

Tavoitteena on ylläpitää jatkuvasti tyydyttävää vakavaraisuutta vakuutettujen etuuksien ja toiminnan 
jatkuvuuden varmistamiseksi. Tyydyttävällä tarkoitetaan, että omien varojen on aina täytettävä sekä 
ulkoisesti että sisäisesti määritetyt vakavaraisuuspääomavaatimukset. 


