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VD:s kommentarer

Nyckeltal 

EUR 1000
1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

Premieinkomst 54 451         52 752          84 938         

Premieintäkt egen andel 37 876         35 507          72 827         

Försäkringsersättningar, egen andel 30 795-         25 889-          52 868-         

Driftkostnader i försäkringsrörelsen 9 628-           7 731-            16 549-         

Kapitalförvaltningens resultat 17 015         631-                15 954         

Resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt -               14 320          14 320         

Periodens resultat 11 127 15 827 30 758 

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

Eget kapital 154 640       154 088        168 382       

Utbetald dividend 24 870         -                -               

Skadekvot 81,3 % 72,9 % 72,6 %

Driftkostnadskvot 25,4 % 21,8 % 22,7 %

Totalkostnadskvot 106,7 % 94,7 % 95,3 %

6,61 % 0,86 % 11,18 %

Såväl premieinkomst som premieintäkt har fortsatt vuxit under inledningen av 2021. Premietillväxten har gynnats av 

fortsatt högre premierater inom framför allt den kommersiella kaskoförsäkringen men även större antal försäkringar 

inom alla produkter förutom Lagstadgat Olycksfall.   

Försäkringsersättningarna ligger betydligt över motsvarande period föregående år och något högre än förväntat. 

Bränder i maskinrum samt last ligger igen bakom ett flertal större skadehändelser.

Driftskostnadskvoten är högre än motsvarande period föregående år till följd av högre personalkostnader och 

anskaffningsprovisioner. Driftskostnadskvoten förväntas minska något under andra halvåret.

Kapitalförvaltningens resultat är mycket gott. Framför allt är det värdeuppgångar i såväl noterade som onoterade 

aktier som bidragit till det goda resultatet medan ränteuppgångar påverkat resultatet svagt negativt.

Solvensställningen är fortsatt mycket stark med en solvenskvot på 253 procent.

Under verksamhetsperioden har Alandia ansökt om att bli samt blivit antagen som undertecknare av FN:s 

ramverk för hållbara försäkringar UN PSI. Under andra halvan av året kommer en hållbarhetsstrategi att fastställas 

samt arbetet kring hållbarhet att intensifieras. Helårsbokslutet kommer även att innehålla en första 

hållbarhetsrapport i enlighet med standarden.

Avkastning på eget kapital (justerad för utbetald dividend och resultat från 

avvecklad verksamhet)
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Väsentliga händelser under första halvåret 2021

På en extra bolagsstämma den 23 juli 2021 utsågs en ny styrelse enligt följande: Stefan Björkman (nyval), Jan Hanses 

(omval), Eero Holma (omval), Anders Å Karlsson (omval), Kenneth Neovius (omval) och Peter Wiklöf (omval).

Till personliga suppleanter valdes i samma ordning Hanna Bromels (nyval), Mats Engblom (nyval), Håkan Johansson 

(omval), Laura Langh-Lagerlöf (omval), Björn Blomqvist (omval) och Johnny Lilja (omval).

Styrelsen höll genast efter bolagsstämman ett konstituerande möte där Stefan Björkman valdes till styrelsens 

ordförande samt Jan Hanses valdes till styrelsens vice ordförande.

Händelser efter bokslutsdagen

I slutet av januari fusionerades Alandia Försäkring Abp med dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab (tidigare 

Försäkringsaktie-bolaget Liv-Alandia). Detta har lett till en enklare koncernstruktur, effektivare administration av 

bolaget och i förlängningen något lägre fasta kostnader.

Covid-19 har fortsatt inte haft någon väsentligt negativ inverkan på Alandias förmåga att bedriva sin verksamhet.

Vid den ordinarie bolagsstämman omvaldes Matts Rosenberg till styrelsens ordförande. Omvaldes gjorde Jan Hanses, 

Eero Holma och Peter Wiklöf. Som nya styrelseledamöter valdes Anders Å Karlsson och Kenneth Neovius. Styrelsen 

består av 6 ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter.

Bolagsstämman beslöt att dela ut 125 euro per aktie i dividend.

Den första april meddelade Rettig Group Oy Ab samt Alandia Holding Ab att de gjort en överenskommelse om att, 

förutsatt Finansinspektionens godkännande, Alandia Holding Ab skulle förvärva Rettig Groups samtliga aktier i 

Alandia Försäkring Abp. Transaktionen verkställdes den 30 juni 2021.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (ifrs)

EUR 1000 Not
1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

Kvarvarande verksamhet
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen
Premieintäkter

Premieinkomst 6 54 451 52 752 84 938 

-12 090 -12 562 -3 202 
Premieintäkter totalt 42 362 40 190 81 736 

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar 6 -24 245 -24 597 -58 421 
Förändring i avsättning för oreglerade skador -6 101 -5 540 -362 

Försäkringsersättningar totalt -30 346 -30 136 -58 783 

Återförsäkrares resultat
Premier för avgiven återförsäkring 6 -4 515 -4 552 -9 191 

29 -131 283 
Utbetalda försäkringsersättningar, återförsäkrares andel 1 107 844 6 018 

-1 557 3 403 -103 
Återförsäkrares resultat, totalt -4 935 -436 -2 993 

Driftskostnader
Driftskostnader i försäkringsrörelsen 7 -9 628 -7 731 -16 549 

Driftskostnader, totalt -9 628 -7 731 -16 549 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat -2 547 1 887 3 411 

Resultat från placeringsverksamhet
Intäkter av placeringsverksamheten 8 563 4 851 8 085 
Driftskostnader 7, 8 -512 -1 034 -1 509 
Kostnader för placeringsverksamheten 8 -142 -3 386 -4 992 

Resultat från placeringsverksamhet, netto -91 432 1 585 

Icke-teknisk redovisning

Kapitalförvaltningens resultat
Direkt avkastning 8 12 045 8 840 15 819 
Värdeförändring 8 8 791 -3 852 7 385 
Förvaltningskostnader 8 -3 731 -6 050 -8 834 

Kapitalförvaltningens resultat, totalt 17 106 -1 062 14 369 

Övriga intäkter 1 98 114 
Övriga kostnader -53 -45 -104 
Kostnader kapitallån 16 -983 -56 -1 054 
Andel i intresseföretags resultat 72 452 1 473 

Resultat före skatt 13 505 1 706 19 794 
Skatt -2 377 -199 -3 356 

Resultat från kvarvarande verksamheter 11 127 1 507 16 438 
Avvecklad verksamhet

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 0 14 320 14 320 

PERIODENS RESULTAT 11 127 15 827 30 758 

Resultat per aktie (Euro) 55,93 79,55 154,60
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter (Euro) 55,93 7,57 82,62

Förändring i avsättning för ej intjänade 

premier och kvardröjande risker

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och 

kvardröjande risker, återförsäkrares andel 

Förändring i avsättning för oreglerade skador, 

återförsäkrares andel
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KONCERNENS BALANSRÄKNNG (ifrs)

EUR 1000 Not 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 01.01.2020

TILLGÅNGAR
Kassa och banktillgodohavanden

Kassa och bank 12 42 034 39 061 18 296 21 281 
Placeringstillgångar

Placeringar I fastigheter (förv.fast) 13 35 426 41 562 41 605 41 569 
Andelar i intresseföretag 14 3 558 3 713 3 486 9 437 
Övriga placeringar 14 236 833 221 147 255 704 231 240 

15 6 674 11 294 8 202 9 071 

Depåfordringar inom återförsäkring 176 348 348 291 
Fordringar

Övriga fordringar 40 974 41 166 32 801 25 395 
Resultatregleringar 8 283 6 450 5 650 10 411 
Latenta skattefordringar 3 1 2 

Övriga tillgångar
Immateriella tillgångar 17 179 277 207 375 
Nyttjanderättstillgångar 17 1 332 662 1 449 718 
Övriga materiella tillgångar 17 829 860 839 757 

Tillgångar som innehas för försäljning 9 0 0 16 790 

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 376 301 366 543 368 589 367 335 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Försäkringstekniska avsättningar

Premieansvar 15 45 950 43 595 33 746 36 533 
Ersättningsansvar 15 81 450 80 456 75 278 81 916 

Försäkringstekniska avsättningar totalt 127 399 124 051 109 024 118 450 
Skulder

Av direkt försäkringsverksamhet 367 1 710 394 1 285 
Av återförsäkringsverksamhet 2 406 2 218 2 233 1 941 
Kapitallån 16 59 892 59 883 59 888 0 
Leasingskulder 16 1 346 665 1 458 718 
Övriga skulder 1 803 979 1 889 825 
Resultatregleringar 10 643 8 815 8 703 4 023 
Latent skatteskuld 17 805 14 132 16 618 14 666 

9 0 0 0 86 853 
Skulder sammanlagt 94 262 88 404 91 182 110 311 

Eget Kapital
Aktiekapital 20 000 20 000 20 000 20 000 
Reservfond 98 98 98 98 
Balanserade vinster och (förluster) 134 542 133 990 148 285 118 477 

Eget kapital sammanlagt 154 640 154 088 168 382 138 574 

SKULDER OCH EGET KAPITAL SAMMANLAGT 376 301 366 543 368 589 367 335 

Skulder hänförliga till tillgångar som 

innehas för försäljning

Återförsäkrares andel av 

försäkringstekniska avsättningar



6

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN (ifrs)

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

EUR 1000 Aktiekapital Reservfond
Balanserade 

vinstmedel

Totalt eget 

kapital

Eget kapital 1.1.2021  20 000  98  148 285  168 382 

Årets resultat  -   -   11 127  11 127 

-24 870 -24 870

Eget kapital 30.6.2021  20 000  98  134 542  154 640 

EUR 1000 Aktiekapital Reservfond
Balanserade 

vinstmedel

Totalt eget 

kapital

Eget kapital 1.1.2020  20 000  98  118 477  138 574 

Årets resultat  15 827  15 827 

Övriga justeringar  -   -  -313 -313

Eget kapital 30.6.2020  20 000  98  133 990  154 088 

EUR 1000 Aktiekapital Reservfond
Balanserade 

vinstmedel

Totalt eget 

kapital

Eget kapital 1.1.2020  20 000  98  118 477  138 574 

Årets resultat  30 758  30 758 

Övriga justeringar  -   -  -950 -950

Eget kapital 31.12.2020  20 000  98  148 285  168 382 

Transaktioner med koncernens ägare

Dividender
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KONCERNENS KASSAFLÖDESRAPPORT (ifrs)

EUR 1000
1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

Den löpande verksamheten

Rörelseverksamhetens kassaflöde:

Räkenskapsårets resultat före skatter 12 319 20 027 35 631

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden 19 718 -82 456 -93 901

Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar 1 725 4 618 4 651

Förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter 43 11 56

Förändringar i verkligt värde på övriga placeringstillgångar -8 834 3 841 -7 441

Orealiserade kursvinster/-förluster 0 0 0

Förändring av obligatoriskt ansvarsunderskott 0 0 0

Nedskrivningar och avskrivningar 94 -110 -42

Övriga intäkter och kostnader som inte medfört betalningar 3 276 -5 000 -5 000

Andel av intresseföretags resultat -90 198 288

Övriga förändringar 13 -112 -98

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 28 264 -58 982 -65 857

Förändring av rörelsekapital

-10 818 -10 599 -1 445

2 156 4 601 3 578

19 603 -64 980 -63 724

-8 -5 -15

Betalda direkta skatter -5 -3 735 -1 922

Kassaflöde från rörelseverksamheten 19 589 -68 720 -65 661

Investeringsverksamheten

Investeringar i placeringar (exklusive likvida medel) 29 176 22 995 45

Avyttring av placeringar 0 0 0

Förvärv av immateriella och materiella tillgångar 0 0 0

Avyttring av immateriella och materielle tillgångar -44 -125 -251

Avyttring av avvecklad verksamhet, netto likviditetspåverkan 0 4 000 4 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 29 131 26 870 3 794

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 60 000 60 000

Amortering av leasingskulden -112 -57 -168

-24 870 -313 -950

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 982 59 629 58 881

Förändring av likvida medel 23 739 17 780 -2 985

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 18 296 21 281 21 281

Valutakursdifferens I likvida medel 0 0 0

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 42 034 39 061 18 296

Betalda räntor och betalda rörelseverksamhetens övriga finansiella 

kostnader

Utbetalda dividender/räntor på 

garantikapital och övrig vinstutdelning

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder

Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter
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NOTER

NOT 1. Företagsinformation

NOT 2. Grunder tillämpade vid upprättandet av halvårsrapporten

NOT 3. Betydande redovisningsprinciper vid upprättandet av halvårsrapporten 

Principer för konsolidering

Transaktioner i utländsk valuta

Segmentrapportering

Värdering till verkligt värde

Koncernen har ett segment, skadeförsäkringsverksamhet. Den högste verkställande beslutsfattaren är koncernens VD

De angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens halvårsrapport. Utöver redovisningsprinciperna nedan 

beskrivs redovisningsprinciperna i anslutning till varje not. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom där annat är  angivet i 

redovisningsprinciperna. Koncernen tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument vid redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Försäkringskontrakt är redovisade i enlighet 

med bestämmelserna i IFRS 4 Försäkringskontrakt.

Koncernen redovisar även sitt huvudkontor under placeringstillgångar och värderar den i enlighet med IAS 40 till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 

resultaträkningen även om huvudkontoret bara till vissa delar används i syfte att generera hyresintäkter. En särredovisning av fastigheten som enligt definitionen i IAS 40 

utgör rörelsefastighet endast skulle ha en oväsentlig inverkan på berörda tillgångs- och resultatposter. Denna klassificering återspeglar ledningen syn på innehavet av 

huvudkontoret.

Koncernbokslutet har godkänts av styrelsen den 30.8 2021.

Koncernen bedömer för respektive transaktion om ett rörelseförvärv eller ett tillgångsförvärv föreligger. Ett rörelseförvärv föreligger när företaget erhåller bestämmande 

inflytande över en rörelse. Förvärv av bolag redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget redovisas till av köparen 

åsatta förvärvsvärden enligt upprättad förvärvsanalys .

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har inflytande över 

investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka 

avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger .

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 

koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med företag som konsolideras 

enligt kapitalandelsmetoden elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som 

orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis 

genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt 

kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av 

koncernens andel i intresseföretagens eget kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I 

årets resultat i koncernen redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat justerat för eventuella avskrivningar, 

nedskrivningar och upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Dessa resultatandelar minskade med erhållna utdelningar från intresseföretagen utgör den 

huvudsakliga förändringen av det redovisade värdet på andelar i intresseföretag.

Alandia Försäkring Abp (Alandia eller koncernen) är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Bolagets huvudkontor finns i Mariehamn 

och kontor finns även i Helsingfors, Stockholm och Göteborg. Huvudsakliga marknadsområden är Norden och de baltiska länderna, men verksamhet finns även i övriga 

Europa. En betydande del av moderbolagets verksamhet bedrivs som gränsöverskridande verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och i Baltikum. År 2021 utgör bolagets 

åttiofjärde verksamhetsår.

Utöver moderbolaget omfattade koncernen under 2021 det helägda dotterbolagen Bostads AB Sandåsvägen 4, Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder Ab. I de 

sistnämnda två bolagen har ingen verksamhet bedrivits under 2021. I koncernen ingår även  intresseföretaget Fastighets Ab Kubiken som ägs till 50 % av Alandia Försäkring. 

Det helägda dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab (f.d. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Ab) ingick i koncernen fram till den 31.1.2021 då bolaget fusionerades med 

moderbolaget.

Detta är Alandia-koncernens första halvårsbokslut upprättat i enlighet med IFRS. De redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av koncernbokslutet är de 

samma som de som använts vid upprättande av jämförelseårets siffror och öppningsbalansen per 1 januari 2020. 

Halvårsbokslutet har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Vid upprättande av räkenskapsårets, jämförelseårets siffror och öppningsbalansen per 1 januari 

2020 har IAS- och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar som kommer att vara  i kraft den 30 juni 2021 tillämpats. 

Datum för övergången till IFRS var 1 januari 2020. Fram till 31 december 2020 har Alandias koncernbokslut upprättats i enlighet med finska redovisningsprinciper (FAS). Vid 

övergången till IFRS har IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpats. I not 19 Övergång till IFRS beskrivs de väsentligaste effekterna som 

tillämpningen av IFRS-standarderna har haft på Alandia koncernens egna kapital och resultat för år 2020. En kalkyl över hur det egna kapitalet förändrades vid övergången 

till IFRS presenteras per den 1.1.2020 och 31.12.2020.

Moderbolagets funktionella valuta är euro som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras 

i euro. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära 

ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som 

föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat.

Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder 

som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Ett antal av koncernens redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar kräver värdering till verkligt värde, för såväl finansiella som icke-finansiella tillgångar och skulder.

När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Verkliga värden kategoriseras i olika 

nivåer i en verkligtvärdehierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Verkligt värde beräknas enligt senaste NAV beräkningen, uppdaterade med transaktioner efter balansdagen.
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Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas

IFRS 17 Försäkringsavtal 

Försäkringsavtal

Intäktsredovisning

Försäkringsersättningar

Kostnadsredovisning

Förlustprövning

Värdering av placeringstillgångar 

Värdering av övriga finansiella tillgångar

Immateriella tillgångar

Publicerade nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter. Internationella 

redovisningsstandarder som ännu inte trätt i kraft bedöms i nuläget inte få några väsentliga effekter på företagets rapportering när de börjar tillämpas, förutom IFRS 17 

Försäkringsavtal.

IASB har publicerat en ny standard som behandlar redovisning av försäkringsavtal. Den kommer att ersätta IFRS 4 och träder ikraft den 1 januari 2023. IFRS 17 ersätter IFRS 

4 Försäkringsavtal och innehåller till skillnad mot sin föregångare ett komplett regelverk för värdering och presentation av försäkringsavtal. Definitionen av försäkringsavtal 

är i allt väsentligt densamma. En preliminär bedömning är att standardens värderingsregler förväntas att ha en viss effekt på Alandias resultaträkning och balansräkning. 

Standarden kommer även att förändra hur information om försäkringsavtalen presenteras. 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 

tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 

och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, 

eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan 

medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i följande noter: 

Värdering av placeringstillgångar Not 14 

Försäkringstekniska avsättningar Not 15

De totala försäkringsersättningarna för redovisningsperioden omfattar dels under perioden utbetalda försäkringsersättningar, dels förändringar i avsättningar för oreglerade 

skador. 

Kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när de uppstår, med undantag för provisioner och andra rörliga anskaffningskostnader som är relaterade till nya 

avtal och förnyelse av befintliga avtal. Dessa periodiseras över försäkringsperioden. Principerna för att periodisera anskaffningskostnader för försäkringsavtal är desamma 

som principerna för att periodisera anskaffningskostnader för finansiella avtal.

Förändring av avsättningar för försäkringsavtal redovisas under kostnader i resultaträkningen.

Försäkringsavtal är avtal i vilka Alandia åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren genom att gå med på att kompensera försäkringstagaren eller annan 

förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. 

Premier för försäkringsavtal redovisas som premieinkomst i resultaträkningen när försäkringsavtalen börjar gälla. För avtal där försäkringsriskpremierna under en period 

förväntas täcka periodens försäkringsersättningar, redovisas dessa premier som intäkt proportionellt under denna period.

Lånefordingar, övriga fordringar samt kassa och banktillgodohavanden värderas till upplupet anskaffningsvärde om den uppfyller båda följande villkor och inte identifierats 

som värderad till verkligt värde via resultatet: den innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att erhålla avtalsenliga 

kassaflöden, och de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och 

ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Immateriella tillgångar i koncernen består av utvecklingskostnader för främst IT-projekt som Alandia har nytta av under en längre tid. Dessa tillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Den beräknade nyttjandeperioden är 5 år. 

Alandia utför vid varje rapporteringsperiods slut en förlustprövning för att säkerställa att koncernens redovisade försäkringsskulder är adekvata, genom att göra aktuella 

uppskattningar av framtida kassaflöden enligt dess försäkringsavtal. Om denna bedömning visar att det redovisade värdet på dess försäkringsskulder (efter avdrag för 

hänförliga förutbetalda anskaffningskostnader och hänförliga immateriella tillgångar, är inadekvat mot bakgrund av de uppskattade framtida kassaflödena, redovisas 

underskottet i resultatet.

Finansiella placeringstillgångar förutom innehavet i intresseföretaget värderas till verkligt värde. Värderingen av tillgångarna i allt väsentligt grundas på observerbara 

marknadsnoteringar. Vid användning av värderingstekniker används i så stor utsträckning som möjligt marknadsnoteringar, men ifall detta inte är möjligt krävs 

uppskattningar för att erhålla verkligt värde.

Nettovinster- och förluster, värdeförändringar, all ränte- eller utdelningsintäkt, redovisas i resultatet. 

Koncernens förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde i enlighet med IAS 40 och med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Det verkliga värdet utgörs av 

försäljningsvärdet och fastställs årligen av externa värderingsmän med tillämpning av erkända och accepterade värderingsmetoder. Även placeringar som utgör täckning för 

fondförsäkringar värderas till verkligt värde.

Aktier noterade på en aktiv marknad värderas till marknadspris.  För onoterade aktier utgörs det verkliga värdet av det sannolika överlåtelsevärde eller ursprungliga 

anskaffningsvärde, vilkendera anses utgöra en rimlig uppskattning av det verkliga värdet.



10

Materiella tillgångar 

20 - 40 år

10 år

5 år- Bilar och kontorsinventarier

Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i årets resultat baserat på villkoren i hyresavtalet. 

Leasing

När ett avtal ingås bedömer Koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en 

viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.

Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett leasingavtal som innehåller flera komponenter – leasing- och icke-leasingkomponenter – fördelar Koncernen 

ersättningen enligt avtalet till varje komponent baserat på det fristående priset. För leasing av byggnader och mark där Koncernen är leasetagare har Koncernen emellertid 

valt att inte skilja på icke-leasingkomponenter och redovisar leasing- och icke-leasingkomponenter som erläggs med fasta belopp som en enda leasingkomponent.

Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången. Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder 

behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra 

tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark och konst skrivs inte 

av. Leasade tillgångar skrivs även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den avtalade leasingtiden. Koncernen tillämpar komponentavskrivning 

vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.

Beräknade nyttjandeperioder:

- Fastigheter

- Fastighetsinventarier

- eventuella restvärdesgarantier som förväntas betalas,

- lösenpriset för en köpoption som Koncernen är rimligt säker på att utnyttja och

- straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om bedömd leasingperiod återspeglar att sådan uppsägning kommer att ske.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras med leasingbetalningarna. Räntekostnaden beräknas som skuldens värde gånger 

diskonteringsräntan.

Leasingskulden för koncernens lokaler med hyra som indexuppräknas beräknas på den hyra som gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras 

skulden med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens och tillgångens värde i samband med att 

ombedömning sker utav leasingperioden. Detta sker i samband med att sista uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats 

alternativt då betydelsefulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande sätt förändras på ett sätt som är inom koncernens kontroll och påverkar den 

gällande bedömningen av leasingperioden. 

Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder som egna poster i balansräkningen.

Leasingavtal där Alandia är leasetagare 

Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar för rörelsefastigheter gällande kontorslokaler och andra utrymmen. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till 

anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala värde med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta 

utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket i 

normalfallet är leasingperiodens slut. 

Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av återstående leasingavgifter under den bedömda leasingperioden. 

Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa 

kommer att nyttjas.

Leasingavgifterna diskonteras till koncernens internt faststälda diskonteringsränta, vilken utöver koncernens kreditrisk återspeglar respektive avtalsperiod, valuta och 

kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säkerhet.

Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd leasingperiod:

- fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter,

- variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris (“rate”), 

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, nyttjanderättstillgångar samt andelar i intresseföretag

Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde . För immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas 

återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden för en enskild tillgång, och dess verkliga värde minus försäljningskostnader inte 

kan användas, grupperas tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad 

kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning redovisas 

som kostnad i årets resultat.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med 

en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till 

grund för beräkningen av återvinningsvärdet. 

För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en underliggande tillgång av lågt värde, understigande 50 TEUR, redovisas inte någon 

nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter för dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Leasingavtal där koncernen är leasegivare

När koncernen är leasegivare fastställer den vid varje leasingavtals inledningsdatum huruvida leasingavtalet ska klassificeras som ett finansiellt eller operationellt 

leasingavtal.  Vid fastställande av klassificering görs en övergripande bedömning av om leasingavtalet i allt väsentligt överför de ekonomiska risker och förmåner som är 

förknippade med ägandet av den underliggande tillgången. Om så är fallet är leasingavtalet ett finansiellt leasingavtal, i annat fall är det ett operationellt leasingavtal. Som 

en del av denna bedömning tar Koncernen hänsyn till ett flertal indikatorer. Alandia-koncernens leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal och 

leasingavgifter från dessa leasingavtal redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden som del av posten Övriga intäkter. 
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Förvaltningsfastigheter

Försäkringstekniska avsättningar 

Ersättningar till anställda 

Övriga långfristiga ersättningar

Aktierelaterade ersättningar

Skatter

Pensionsskyddet för personalen har ordnats genom lagstadgade pensionsförsäkringar. Dessa planer klassificeras som avgiftsbaserade planer där Alandias förpliktelse är 

begränsad till de avgifter koncernen åtagit sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på de avgifter som koncernen betalar till planen eller till ett 

försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Koncernen förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets 

resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster under en period.

Koncernens nettoförpliktelse avseende övriga långfristiga ersättningar, förutom pensioner, uppgår till värdet av framtida ersättningar som anställda har intjänat som 

ersättning för de tjänster som de utfört i innevarande och tidigare perioder. 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa båda syften. Initialt redovisas 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde 

och redovisas inom placeringstillgångar. Verkliga värdet baseras på värderingar av utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med adekvata 

kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Denna värdering sker normalt årligen. Om det under löpande år föreligger indikationer på 

väsentliga värdeförändringar för enskilda fastigheter, delar av fastighetsbeståndet eller hela fastighetsbeståndet sker omvärdering i samband med kvartalsrapportering för 

de aktuella fastigheterna. Omvärderingar av verkligt värde under löpande år sker genom en intern värdering. Verkliga värden baseras på marknadsvärden, vilket är det 

bedömda beloppet som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en fastighet genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Såväl hyresintäkter 

som orealiserade och realiserade värdeförändringar redovisas i årets resultat.

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen om inte kontrollen övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen över tillgången kan ha 

övergått vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten och om så har skett intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. 

Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte rapporterats till 

Alandia. Avsättningen beräknas med hjälp av statistiska metoder eller genom individuella bedömningar av enskilda skadefall. Dessa avsättningar är väsentliga för en 

bedömning av bolagets redovisade resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som redovisas 

kommande år. 

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna 

försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas för de flesta produkter tidsproportionellt. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och 

driftskostnaderna, förstärks avsättningen för ej intjänade premier med ett tillägg för kvardröjande risker. Avsättningen för oreglerade skador diskonteras inte. 

Resultaträkningens skatter består av årets och tidigare års direkta och latenta skatter. Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och latent skatt. Inkomstskatter redovisas i 

årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Den aktuella 

skatten baserar på den bästa uppskattningen av skatter som kommer att betalas eller erhållas och inkluderar eventuella osäkerheter avseende skattemässig hantering. 

Latent skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 

Värderingen av latent skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 

Latenta skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna 

utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld. Skatterna beräknas med 

tillämpning av de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen.  

Koncernen har ett aktiesparprogram för nyckelpersoner i ledande ställning som har klassificerats som kontantreglerat aktiesparprogram. Detta ger upphov till ett åtagande 

gentemot de anställda vilket värderas till verkligt värde och redovisas som en personalkostnad med en motsvarande skuld. Verkligt värde beräknas initialt vid 

tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden.

Det verkliga värdet på de kontantreglerade aktierna beräknas enligt substansvärdet per aktie och med hänsyn till de tilldelade instrumentens villkor och förutsättningar. 

Skulden omvärderas till verkligt värde varje balansdag samt när den regleras. Alla förändringar i verkligt värde på skulden redovisas i årets resultat som en personalkostnad.

Vid varje rapportperiods slut omprövar företagsledningen sina bedömningar om hur många aktier som slutligen kommer att bli intjänade.



12

NOT 4. Upplysningar om närstående

Relationer med Alandia-koncernens intressebolag och dotterbolag

Alandia Försäkring Abp äger direkt hela stamaktien i Bostadaktiebolag  Sandåsvägen 4. Företaget äger också aktier

motsvarande en ägarandel på 50 procent i Fastighetsaktiebolaget Kubiken. Till och med juni 2020 var Nordisk

Marinförsäkring Ab ett intressebolag till Alandia Försäkring Abp.

Moderbolaget Alandia Försäkring Abp har en närståenderelation med sina dotterbolag, intressebolag och

nyckelpersoner i ledande ställning. Till närstående räknas bolag eller person som har ett betydande inflytande. 

Till de närstående räknas också bolag, i vilka någon som hör till ledningen eller en nära familjemedlem till en sådan

person har ett bestämmande inflytande. Till nyckelpersoner räknas styrelsemedlemmar och ledningsgrupp och deras

nära familjemedlemmar. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.

Andra närstående

Alandia lanserade år 2018 två aktierelaterade program, ett "matching share" och ett "performance share".

Programmen är baserade på ledningens teckning av 410 aktier. Enligt matching aktieprogrammet har deltagarna

möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare en aktie per tecknad aktie.  Intjäning av aktierna kräver fortsatt

anställning och de tilldelade aktierna är fullt intjänade och  fritt disponibla 31.12.2024. Enligt perfomance

aktieprogrammet har deltagarna möjlighet att vederlagsfritt erhålla maximalt 3 aktier per tecknad aktie.

Intjäning av aktierna kräver att förutbestämda finansiella mål för åren 2018 till 2020 uppfylls och fortsatt

anställning. De uppställda finansiella målen uppfylldes inte och  inga aktier tilldelas under detta program.

I andra närstående ingår transaktioner relaterade till lån som ledande befattningshavare tog av Alandia för att 

finansiera tecknande av aktier i performance aktieprogrammet. 

Under den första halvan av året förvärvade Alandia Holding Ab 24,9 % av aktierna i Alandia Försäkring Abp av 

Rettig Group. Det gör Alandia till ett intressebolag till Alandia Holding Ab. Transaktioner med ägare som klassas som 

närstående parter kommer att rapporteras i samband med årsbokslut.

Närstående relation

EUR 1000
1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

Intresseföretag

Premieintäkter 0 2 359 2 359

Provisioner och ersättningskostnader 0 -3 162 -3 162

Ränteintäkter 50 135 101

Dotterbolag

Lämnat vederlag -174 -201 -3 308

Hyresintäkter 6 34 68

Ränteintäkter 70 11 172

Försäljning av tjänster 0 244 244

Andra närstående 

Ränteintäkter 0 0 2

Sammanlagt -48 -580 -3 526
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NOT 5. Risker och riskhantering

Riskhantering inom Alandia 

Riskhanteringspolicy och årsklockan

Riskfunktionen

Riskhanteringssystemet

Alandias verksamhet är beroende av att ett för bolaget heltäckande riskhanteringssystem finns implementerat.

Riskhanteringssystemets huvudsakliga syfte är att bidra till att verkställandet av Alandias strategi sker i enlighet med 

fastställd risktolerans och med centrala principer för försäkringsbolag som fastställts i lag. Med hjälp av 

riskhanteringen kan risker som riktas mot verksamheten identifieras, bedömas, begränsas och övervakas. De risker 

som kan hindra uppnåendet av bolagets strategi och affärsmål ska minimeras.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ett tillräckligt riskhanteringssystem finns implementerat och 

godkänner årligen en riskhanteringspolicy som definierar riskhanteringens mål, gränser, ansvar, mått och principer för 

övervakning. Riskfunktionen äger riskhanteringsprocessen och ansvarar för att upprätthålla riskhanteringssystemet 

och stöda verksamhetens riskägare i processen.

Alandia är exponerad för en mängd olika risker i verksamheten, vilka på ett övergripande plan kan kategoriseras i 

följande riskkategorier:

Riskhanteringspolicyn beskriver riskhanteringssystemet inom Alandia Försäkring Abp (Alandia), samt ger riktlinjer för 

hur riskhanteringsprocessen ska verkställas. Upprättandet av riskhanteringssystemet görs i syfte att verkställa 

affärsmässiga strategier på ett sunt sätt i enlighet med fastställd riskaptit och för att säkerställa uppfyllandet av 

regulatoriska krav gällande riskhantering för försäkringsbolag. 

Utvärdering och beslut om justering i riskstrategi och affärsplanering definieras i en årsklocka för riskstrategi och 

affärsplanering som är uppsatt så att ordningen för de olika komponenterna i Alandia företagsstyrningssystem; 

strategi, styrning och kontroll verkställs i logisk ordning.

Alandias riskfunktion är en av Alandias centrala funktioner och rapporterar regelbundet till styrelse och ledning om 

utvecklingen i Alandias riskexponeringar och hur bolagets kapital och solvens utvecklas. Riskfunktionen arbetar enligt 

Riskhanteringspolicyn och bär ansvaret för att driva och utveckla riskhanteringssystemet och dess komponenter. 

Riskfunktionen är inte en del av den operativa affärsverksamheten utan arbetar med att stödja verksamheten i att nå 

strategiska målsättningar och säkerställa att genomförandet av dessa sker i enlighet med styrelsens fastställda 

riskaptit. Riskfunktionens mål är även att främja ett riskbaserat beslutsfattande och uppmuntra till en god riskkultur, 

för att säkerställa att beslut alltid är riskbaserade. 

Alandias riskhanteringssystem utgör det ramverk som innehåller de metoder och processer som används för 

riskhanteringen. Målsättningen med riskhanteringen är att stöda vid riskidentifiering och hantering så att rätt risker 

väljs samtidigt som oönskad risk hanteras. De risker som kan hindra uppnåendet av bolagets strategi och affärsmål ska 

minimeras. Alandias riskhanteringssystem består av följande delprocesser:
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Riskfunktionen är ansvarig för rapportering av riskexponering till styrelse och ledning. Rapporteringen görs kvartalsvis, 

med fjärde kvartalets riskrapport som en del av den egna risk- och solvensbedömningen.

Riskrapporten behandlas i både revisionsutskottet och solvens- och investeringsutskottet innan styrelsebehandling där 

de olika utskotten fokuserar på olika komponenter i riskrapporteringen, se mera under kapitlet ”Kommittéer”.

Riskaptit och risktolerans

Styrelsen fastställer årligen i samband med riskstrategin Alandias riskaptit i form av en separat policy. Med riskaptit 

avses den nivå och inriktning på risker som kan accepteras för att nå företagets mål. Riskaptiten ska vara kopplad till 

kort- och långsiktiga strategiska planer, kapitalplaner och finansiella planer. Riskaptiten ska även fungera som en spärr 

mot överdrivet risktagande och bör vara gränssättande för företagsledningen i dess arbete med att uppfylla företagets 

affärsstrategi. 

Med risktolerans menas den maximala avvikelsen från riskaptiten som styrelsen accepterar. 

 -      Incidentrapportering

-      Rapportering av riskposition

Riskhanteringsprocessen

Riskhantering är en kontinuerlig process i vilken risker identifieras, analyseras, hanteras, mäts och följs upp. Processen 

är delvis decentraliserad, där identifiering och hantering av risker genomförs av riskägare inom Alandias olika 

verksamhetsområden med stöd av riskfunktionen. 

Riskhanteringsprocessens syfte är att begränsa riskers inverkan på möjligheten att nå affärsstrategiska mål på kort, 

medellång och lång sikt. Riskhanteringsprocessen ska säkerställa att risker som verksamheten är exponerad för 

identifieras och hanteras. 

Rapportering

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.

-      Identifiering och hantering av risker

-      Stresstester av Finansplanen (budget)

-      Analys och stress av solvensställning

Kommittéer

Styrelsen för Alandia utser ett revisionsutskott och ett solvens- och investeringsutskott. Utskotten består av två till tre 

medlemmar.

Hänförligt till Alandias riskhanteringssystem åligger det revisionsutskottet att granska, följa upp och bedöma den 

interna styrningen och kontrollen samt riskhanteringssystemets effektivitet med fokus på operativa risker. Det åligger 

solvens- och investeringsutskottet att följa upp och bedöma Alandias riskaptit och riskkapacitet i fråga om 

investeringar, försäkringsrisker, återförsäkringsstruktur och operativa risker. Vidare ska solvens- och 

investeringsutskottet följa upp säkerställa Alandias solvens och kreditrating.

Utskotten behandlar riskrapporterna efter initial behandling i ledningsgrupp som förberedelse för styrelsebehandling.
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ORSA och ORSA-policy

Solvens och kapitalposition

Kapitalposition engligt Solvens II *)

MEUR 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

Solvens II primärkapital 215,0 172,9 157,6

Solvens II kapitalkrav - SCR 84,9 62,5 68,6

SCR-kvot 253 % 277 % 230 %

*) Kapitalpositionen anser Alandia Försäkring Abp och inte den försäkringsgrupp som bildades tillsammans

med Liv-Alandia.

Solvensens känslighet

Kreditrating

Riskexponeringar

Den försäkringstekniska risken minskas med hjälp av rutiner för och analys av premiesättning 

samt genom att överföra risker via återförsäkring. Vid tecknande av försäkring tillämpas riskurval och teknisk 

premiesättning för att nå långsiktig lönsamhet.

Försäkringsrisk

Alandias försäkringsrisker utgörs av risker dels anknutna till försäkringsrörelsen, dels till den 

avgivna återförsäkringen.

Försäkringsteknisk risk

Försäkringsteknisk risk innebär risken att premieintäkterna inte täcker ersättningskostnaderna. 

Hantering av försäkringsteknisk risk

Alandia har en A- rating hos Standard & Poor´s. Ratingen är central för att kunna nå strategiska 

målsättningar. Alandias riskaptit fastställer även att Alandias kapitalstruktur ska vara ordnad så att relevanta 

ratingkriterier uppfylls.

Alandias kapitalbas och solvensställning följs på månadsbasis och analyseras mera ingående kvartalsvis i riskrapporten. 

Analys av solvensställningen görs för att kontinuerligt bedöma om kapitalbehovet enligt nuvarande samt planerad 

riskexponering uppfylls samt utvärdera kapitalets stresstålighet.

Solvenskvoten är förhållandet mellan Alandias kapitalbas och det regulatoriska kapitalkravet enligt Solvens II (SCR). 

Solvensen följs också utgående från Standard & Poor´s kapitalmodell, där en stark AAA-kvot är en viktig komponent i 

att säkerställa bibehållen A- rating.

Alandias solvensposition mätt enligt Solvens II och Standard & Poor´s kapitalmodeller stressas på 

kvartalsnivå med ett antal fördefinierade stresser. Regelbundna stresstester av solvensen säkerställer att bolaget alltid 

har en god kännedomen om solvensens känslighet under ett mer kortsiktigt perspektiv, kopplat till den aktuella 

riskpositionen.

Årligen upprättas en ORSA-rapport som sammanfattar resultat från riskhanteringsprocessen, stresstester av 

finansplanen samt analysen av solvensställningen. Rapporten bereds av revisionsutskottet och solvens- och 

investeringsutskottet innan den behandlas av styrelsen. ORSA används fortlöpande vid strategiskt beslutsfattande.

Verkställandet av ORSA sker i enlighet med ORSA-policyn.
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Känslighetanalys av tillgångarnas verkliga värde 30.6.2021

MEUR

Tillgångar
Aktier -25,2
Finansmarknadsinstrument -2,8 2,8
Aktier och andelar i intresseföretag 0 0 -0,3
Fastigheter -2,1

Nettopåverkan på eget kapital
-2,8 2,8 -25,2 -2,4

Känslighetanalys av tillgångarnas verkliga värde 30.6.2020

MEUR

Tillgångar
Aktier -30
Finansmarknadsinstrument -3,6 3,6
Aktier och andelar i intresseföretag 0 0 -0,3
Fastigheter -2,9

Nettopåverkan på eget kapital
-3,6 3,6 -30 -3,2

Känslighetanalys av tillgångarnas verkliga värde 31.12.2020

MEUR

Tillgångar
Aktier -35,1
Finansmarknadsinstrument -4,7 4,7
Aktier och andelar i intresseföretag 0 0 -0,3
Fastigheter -2,8

Nettopåverkan på eget kapital
-4,7 4,7 -35,1 -3,1

Reservrisk

Ränta 

+ 50 

bps

Ränta 

- 50 

bps

Aktier 

30 % 

kursfall

Fastigheter 

10 % kursfall

Ränta 

+ 50 

bps

Ränta 

- 50 

bps

Aktier 

30 % 

kursfall

Fastigheter 

10 % kursfall

Ränta 

+ 50 

bps

Ränta 

- 50 

bps

Reserverna i bokslutet sätts så att de ska vara tillräckliga under skäliga antaganden. För kända skador görs 

reserveringen av skadereglerare, och för reservsättning och uppföljning tillämpas 

utformade riktlinjer och rutiner. För IBNR och skaderegleringsreserver tillämpas etablerade aktuariella metoder och 

premieansvaret räknas fram med pro rata metodik.

Reservernas historiska tillräcklighet kontrolleras av aktuariefunktionen, vilket säkerställer att eventuella 

underreserveringar identifieras och hanteras.

Reservrisk är risken att reserver inte är tillräckligt stora för att täcka kommande utbetalningar. 

Reserverna består dels av reserver för kända skador, dels av reserver för okända skador som inte är anmälda men som 

sannolikt kan väntas uppstå (IBNR).

Hantering av reservrisk

Aktier 

30 % 

kursfall

Fastigheter 

10 % kursfall
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Skadekumuler

Valutarisk – försäkringsavtal

Konkurrens- och omvärldsrisker

Risker förknippade med återförsäkring
Återförsäkring är den mest centrala metoden för Alandia att begränsa den egna andelen av försäkringsrisken. 

Återförsäkring är en förutsättning för tecknande av försäkringsrisken. I likhet 

med försäkringsverksamheten uppstår omvärldsrisker som kan påverka priset på och utbudet av återförsäkring. 

Inom återförsäkringsverksamheten är även kreditrisk och kontraktsrisk identifierade. Kontraktsrisken innebär att 

motparten inte håller sig till villkoren.

Hantering av återförsäkringsrisker

Styrelsen fastställer årligen återförsäkringsprogrammets struktur och det maximala självbehållet som beaktar bolagets 

solvens och dess förväntade utveckling. En Surplus-struktur tillämpas och självbehållet skyddas av Excess of loss-skydd. 

För övriga materiella produkter tillämpas även Excess of loss-skydd där självriskerna är varierande och beror på 

enskilda produkters volym, volatilitet och exponering.

Med hjälp av styrdokument fastställs ramar för ingående av återförsäkringsavtal. Risker minimeras genom att 

återförsäkringen sprids på flera motparter i enlighet med fastställda principer

Långsiktighet eftersträvas gentemot återförsäkrare och mäklare för att minska risken för plötsliga kapacitetsbrister 

eller prishöjningar.  

Samtliga försäkringsgrenar är exponerade för både konkurrens- och omvärldsrisker. Omvärlds-

riskerna är större i de konjunkturkänsliga marin- och transportförsäkringsgrenarna, men även fritidsbåtsförsäkringen 

är känslig för den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Hantering av konkurrens- och omvärldsrisker

Omvärldsrisker och konkurrenssituationer hanteras produktvis i enlighet med interna rutiner och 

processer som bygger på verksamhetsplanering och handlingsplaner. Produktutveckling, service och goda 

kundrelationer är viktiga verktyg vid hantering av dessa risker. Som omvärldsrisk betraktas även risken att bryta mot 

internationella regelverk och sanktioner, vilket interna riktlinjer och specifika arbetsprocesser inom de olika 

affärsenheterna ska säkerställa att inte sker.

Valutarisk innebär att växelkursen mellan rapporteringsvalutan (euro) och övriga valutor 

utvecklas på ett för Alandia ogynnsamt sätt. Valutarisken uppstår alltså för skulder i andra valutor än euro.

Hantering av valutarisk

Premieinkomst erhålls förutom i euro även i andra OECD-valutor. Valutarisken betraktas som låg 

eftersom ersättningskostnader i regel erläggs i samma valuta som premien, således uppstår valutaexponering enbart 

mot nettoresultatet. Valutaexponeringen i försäkringstekniska reserven följs upp kontinuerligt och minimeras genom 

en fastslagen strategi för hantering av total valutaexponering inom Alandia. Strategin verkställs med derivat.

Risken för skadekumuler är risken att flera stora skador som täcks genom olika försäkringsavtal 

inträffar samtidigt.

Hantering av skadekumuler
Risken minimeras genom riktlinjer för teckning av försäkring och genom att kumulrisker 

identifieras och beaktas vid tecknande av återförsäkring.
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Marknadsrisk

Kreditrisk

Operativ risk

Hantering av operativ risk

En huvudregel inom Alandia 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 (fyra 

ögons princip). Därtill minimeras risker genom tydliga ansvarsområden och begränsningar av befogenheter, samt 

riktlinjer och processbeskrivningar. En viktig princip hos Alandia är att var och en i personalen skall vara medveten om 

och efter bästa förmåga försöka identifiera eventuella risker inom sitt ansvarsområde och sträva till att minska, 

undvika, överföra eller acceptera en risktagning enligt befintliga policyer och riktlinjer.

Kreditrisk, eller motpartsrisk, är risken för förluster till följd av att en motpart inte klarar av att 

fullfölja sina förpliktelser gentemot Alandia. Dessa risker kan uppstå både inom försäkringsverksamheten, 

återförsäkringsverksamheten och placeringsverksamheten.

Hantering av kreditrisk

Inom försäkringsverksamheten minimeras kreditrisken genom riktlinjer för tecknande av försäkring och med hjälp av 

rutiner för hantering av uppsägning och indrivning. Kreditrisken inom återförsäkringsverksamheten minimeras genom 

att kontrakt delas upp på flera återförsäkrare och genom att ställa ratingkrav 2 eller lägre på EU-kommissionens 

ratingskala.

Inom placeringsverksamheten uppstår kreditrisken i masskuldebrev, och även här tillämpas diversifiering både mellan 

olika emittenter och marknadsområden.

Operativ risk är risken att utsättas för förluster till följd av otydliga eller ofullständiga interna rutiner och processer, 

mänskliga misstag och fel, redovisningsfel, fel i databehandling eller brottsligt förfarande. De mest väsentliga operativa 

riskerna uppstår inom, personal- och belöningspolitik, systemstöd, regelefterlevnad och interna rutiner och processer.

Genom verksamhetsstyrningen och den interna kontrollen har arbetsrutiner och processer upprättats med syfte att 

förhindra eller minimera de operativa riskerna

Hantering av marknadsrisk

Aktsamhetsprincipen tillämpas inom placeringsverksamheten och marknadsrisken minimeras genom kontinuerlig 

uppföljning samt diversifiering mellan tillgångarna. Styrelsen fastställer årligen en placeringsplan, vilket görs med 

beaktande av aktuariens årliga utredning om ansvarsskuldens karaktär och vilka krav den ställer på 

placeringsverksamheten. Placeringsplanen fastställer allmänna mål för bolagets placeringsverksamhet, bland annat 

avkastning, likviditetsbehov och riskspridning.

För att bedöma den kortsiktiga effekten av potentiella marknadshändelser görs kontinuerliga stresstester med 

definierade scenarion. Med hjälp av dessa stresstester kan solvensens känslighet för marknadschocker bedömas och 

vid behov hanteras.

Marknadsrisk är risken för att placeringstillgångars värde minskar till följd av förändringar i marknadspriser. Alandias 

tillgångar är främst placerade i finansmarknadsinstrument, aktier, fastigheter, hedgefonder och 

penningsmarknadsinstrument.
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Likviditetsrisk

Koncentrationsrisk

För att minimera likviditetsrisken allokeras en förutbestämd andel av placeringarna i tillgångar 

med god likviditet. Rutiner är utformade för att genom kontinuerlig uppföljning och med hjälp av förutseende analyser 

säkerställa att det alltid finns tillgängliga tillgångar för att fullfölja förpliktelser på förfallodag. Likviditetsrisken bedöms 

vara låg i och med den ovan nämnda medvetna allokeringen av placeringar i tillgångar med hög likviditet.

Scenarion där flera av ovanstående, var för sig analyserade, delrisker realiseras samtidigt 

definieras som koncentrationsrisker. Koncentrationsrisker mellan försäkrings- och placeringsverksamhet beaktas vid 

den årliga analysen av försäkringstekniska kumuler. Om övriga korrelerande risker skulle realiseras bedöms deras 

konsekvenser vara försumbara och har därför inte beaktats.

Likviditetsrisk uppstår om en alltför stor del av tillgångarna är placerade i tillgångar som är svåra 

att realisera inom en kort tidsperiod, och att Alandia därmed inte har tillräckliga medel för att fullfölja sina 

förpliktelser vid förfall, eller endast kan göra det till höga kostnader.
Hantering av likviditetsrisk
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NOT 6. Försäkringsavtal

Premieinkomst

EUR 1000

Brutto Återförsäkrares 

andel

Netto Brutto Återförsäkrares 

andel

Netto Brutto Återförsäkrares 

andel

Netto

Premieinkomst 54 451 -4 515 49 937 52 752 -4 552 48 200 84 938 -9 191 75 746

Försäkringsersättningar

EUR 1000
Brutto Återförsäkrares 

andel

Netto Brutto Återförsäkrares 

andel

Netto Brutto Återförsäkrares 

andel

Netto

Utbetalda försäkringsersättningar -24 245 1 107 -23 138 -24 597 844 -23 753 -58 421 6 018 -52 403

-5 120 -1 602 -6 721 -3 288 3 283 -6 1 184 339 1 523

-981 45 -936 -2 251 120 -2 131 -1 546 -441 -1 988

Sammanlagt -30 346 -450 -30 795 -30 136 4 247 -25 890 -58 783 5 916 -52 868

NOT 7. Driftskostnader

1000 EUR

Anskaffningskostnader

Kostnader för handläggning av försäkringar

Administrationskostnader 0 

Provisioner och vinstandel i avgiven återförsäkring

Sammanlagt

1000 EUR

1.1.2021 -

30.6.2021

5 840 

654 

2 523 

-545 

7 731 

10 920 

1 729 

4 875 

-976 

16 549 

1.1.-31.12.20201.1.-30.06.2020

Premieinkomst och försäkringsersättningar presenteras brutto, före återförsäkring i resultaträkningen. Återförsäkrares andel presenteras separat 

under rubriken Återförsäkrares andel.

1.1.-30.06.2021

1.1.-31.12.20201.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

512 1 034 1 509

Förändring i avsättning för kända 

skador

Förändring I avsättning för okända 

skador (IBNR)

Driftkostnader hänförliga till tidigare livförsäkringsbolag. Fusionerat med 

Alandia den 31.1.2021.

1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1 208 

3 023 

-443 

9 628 

1.1.2020 -

30.6.2020

5 099 

1.1.2020 -

31.12.2020
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NOT 8. Intäkter från placeringsverksamheten, netto

1000 EUR
   Intäkter av placeringsverksamheten

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Dividendintäkter 2 211 104 108 
Ränteintäkter 138 70 223 
Valutakursdifferenser 1 638 974 2 208 
Övriga intäkter 2 066 3 893 3 844 

Förvaltningsfastigheter
Intäkter 1 018 1 113 2 233 

Försäljningsvinster 5 368 7 363 14 117 
Sammanlagt 12 440 13 517 22 732 

   Kostnader för placeringsverksamheten
Kostnader för förvaltningsfastigheter 442 155 101 
Valutakursdifferenser 172 77 313 
Kostnader för övriga placeringar 3 263 7 907 9 632 
Försäljningsförluster 339 2 156 4 117 

Sammanlagt 4 216 10 295 14 163 

Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar 8 224 3 222 8 569 

Orealiserade värdeökningar 8 791 -3 852 7 385 

Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 17 015 -631 15 954 

1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

I resultaträkningen är placeringsverksamhetens resultat uppdelat i kapitalförvaltning och placeringsverksamhet. Placerings-

verksamheten utgörs av livförsäkringsbolagets placeringar efter avvytring av livförsäkringsverksamheten.
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NOT 9. Avvecklade verksamheter

Försäljning av livförsäkringsverksamheten

Resultat från rörelsen i den avvecklade verksamheten

EUR 1000 1.1.-31.12.2020
Intäkter 18 543 
Kostnader -5 756 
Resultat 12 787 
Skatt -2 467 
Resultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten 10 320 

5 000 
Skatt hänförlig till ovanstående realisationsresultat -1 000 
Resultat från avyttring efter skatt 4 000 
Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt 14 320 

0,07 
0,07 

Nettokassaflöde från avvecklad verksamhet

EUR 1000 1.1.-31.12.2020
0 
0 

5 000 
5 000 

Effekten på enskilda tillgångar och skulder i koncernen av avyttringen

EUR 1000 31.12.2020
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar 14 528 
Fordringar - Direktförsäkring 0 
Försäkringsteknisk premieansvarsskuld -44 022 
Ersättningsansvarsskuld -23 004 
Ansvarsskuld för fondförsäkringar -14 520 
Skulder - Direktförsäkring -32 
Skulder - Återförsäkring 0 
Övriga skulder -1 704 
Resultatregleringar -256 
Avyttrade tillgångar och skulder, netto -69 009 

Likvida medel i den avyttrade verksamheten 0 
Kapitallån 60 000 
Påverkan på likvida medel -9 009 

Nettokassaflöde från den avvecklade verksamheten

Resultat per aktie från avvecklade verksamheter
Före utspädning 
Efter utspädning 

Den sista maj 2020, sålde koncernen hela sin livförsäkringsverksamhet i Liv-Alandia till Aktia Livförsäkring.  

Kriterierna för presentation som avvecklad verksamhet  var  uppnådda den 31 december 2019. I samband med 

överlåtelsen upptog Alandia fem kapitallån från Aktia Livförsäkring på sammanlagt 60 miljoner euro.

Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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NOT 10. Intäkter och kostnader för förvaltningsfastigheter

 

EUR 1000

Hyresintäkter 1 018 1 113 2 233

Intäkter från utdelning 0 0

Direkta kostnader för reparation och underhåll uthyrda fastigheter -630 -548 -4 017

Värdeförändringar redovisade i resultaträkning -43 -11 -56

Verkligt värde 30.6. / 31.12. 33 885 40 085 40 060

NOT 11. Övriga finansiella intäkter och kostnader

EUR 1000

Intäkter 1 98 114

Kostnader -53 -1 -13

Sammanlagt -52 97 101

NOT 12. Kassa och banktillgodohavanden

EUR 1000 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 01.01.2020

Kassa och bank 42 034  39 061  18 296  21 281  

Sammanlagt 42 034 39 061 18 296 21 281

NOT 13. Förvaltningsfastigheter

Förändringar i förvaltningsfastigheter

EUR 1000 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

Verkligt värde 1.1. 40 060  40 085  40 085  

Förvärv 0  0  0  

Avyttringar -6 175  0  0  

Värdeförändringar redovisade i resultaträkning -43  -11  -56  

Förändring i verkligt värde 0  0  -25  

-43  -11  -31  

Verkligt värde 30.6. / 31.12. 33 885 40 085 40 060

Värdering till verkligt värde

Alla förvaltningsfastigheter har kategoriserats som tillhörande nivå 3 I verkligtvärdehierarkin. 

Värderingsteknik, -hierarki och väsentliga icke observerbar indata

Känslighetsanalys i not 5.

Verkliga värden har fastställts med en kombinerad tillämpning av ortsprismetod, utifrån redovisade jämförelseköp, 

och avkastningsmetod.

1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

Investering fastigheter
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NOT 14. Finansiella tillgångar och skulder

30.06.2021

EUR 1000 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

 31 375  -   92 857  124 232 

 33 893  33 893 

Finansmarknadsinstrument  93 392  19 153  112 544 

Aktier och andelar i intresseföretag  3 558  3 558 

Sammanlagt  124 767  -   149 461  274 227 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

 1 533  1 533 

 57  57 

 176  176 

 1 766  1 766 

Övriga skulder  -   -   469  469 

Sammanlagt  -   -   469  469 

Kapitallån  -   -   59 892  59 892 

Leasingskulder  -   -   1 346  1 346 

Sammanlagt  -   -   61 238  61 238 

30.06.2020

EUR 1000 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Aktier  20 928  80 098  101 026 

Förvaltningsfastigheter  40 085  40 085 

Finansmarknadsinstrument  107 873  12 191  120 064 

Aktier och andelar i intresseföretag  3 713  3 713 

Sammanlagt  128 801  -   136 088  264 889 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen

Redovisat värde / Verkligt värde

Redovisat värde / Verkligt värde

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen

Aktier 

Förvaltningsfastigheter

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Lånefordringar från intresseföretag

Övriga lånefordringar

Depåfordringar inom återförsäkring

Sammanlagt

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaräkningen
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Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Lånefordringar från intresseföretag  1 477  1 477 

Övriga lånefordringar  57  57 

Depåfordringar inom återförsäkring  348  348 

Sammanlagt  -   -   1 882  1 882 

Övriga skulder  -   -   411  411 

Sammanlagt  -   -   411  411 

Kapitallån  -   -   -   -  

Leasingskulder  -   -   -   -  

Sammanlagt  -   -   -   -  

31.12.2020

EUR 1000 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Aktier  25 299  86 617  111 916 

Förvaltningsfastigheter  40 060  40 060 

Finansmarknadsinstrument  126 204  17 527  143 731 

Aktier och andelar i intresseföretag  3 486  3 486 

Sammanlagt  151 503  -   147 690  299 193 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Lånefordringar från intresseföretag  1 545  1 545 

Övriga lånefordringar  57  57 

Depåfordringar inom återförsäkring  348  348 

Sammanlagt  1 950  1 950 

Övriga skulder  440  440 

Sammanlagt  -   -   440  440 

Kapitallån  59 888  59 888 

Leasingskulder  16 618  16 618 

Sammanlagt  -   -   76 506  76 506 

Redovisat värde / Verkligt värde

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaräkningen

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaräkningen
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Överföringar mellan nivå 1 och 2

EUR 1000 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

0 0 0

Sammanlagt 0 0 0

Verkliga värden i nivå 3

EUR 1000 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020

149 640 144 110 144 110

4 758 -1 794 922

Redovisat i resultaträkningen 4 758 -1 794 922

10 515 18 747 41 187

-13 686 -23 093 -36 579

0 0 0

0 0 0

151 227 137 969 149 640

Känslighetsanalys i not 5 stress test.

Tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för finansiella instrument 

värderade i nivå 3.

Försäljningslikvid försäljning

Förflyttning ut från nivå 3

Förflyttning in till nivå 3

Verkligt värde 30.6. / 31.12. 

Verkligt värde 1.1.

Totalt redovisade vinster och förluster:

Anskaffningsvärde förvärv
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NOT 15. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

EUR 1000 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 01.01.2020

Premieansvar

Premieansvar egen andel 43 495 41 583 31 320 81 208

Premiansvar som innehas för försäljning 0 0 0 -46 818

Återförsäkrares andel 2 455 2 012 2 426 2 143

Premieansvar, nettobelopp 45 950 43 595 33 746 36 533

Ersättningsansvar 

Ersättningsansvar egen andel 77 230 71 174 69 502 98 345

Av vilket är IBNR 16 510 15 530 15 927 13 605

Av vilket är skadereglering 6 602 7 306 6 204 6 979

Ersättningsansvar som innehas för försäljning 0 0 0 -23 357

Återförsäkrares andel 4 219 9 282 5 776 6 928

Av vilket är IBNR 940 1 457 895 1 337

Ersättningsansvar, nettobelopp 81 450 80 456 75 278 81 916

Sammanlagt 127 399 124 051 109 024 118 450
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NOT 16. Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

EUR 1000 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 01.01.2020

Kapitallån 59 892  59 883  59 888  0

Leasingskulder 1 346  665  1 458  718  

   Kortfristig  leasingskulder 227  223  225  168  

Långfristig skulder 1 118  442  1 233  549  

Anskaffningsutgift 30.6. / 31.12. 61 238  60 549  61 345  718  

Kapitallån

Kassaflödes löptid för finansiella skulder 30.6.2021

kassaflöde

EUR 1000 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2045

Finansiella skulder
Kapitallån 59 892 0 59 892 -1 982 -1 982 -1 982 -11 678 -1 526 -66 721

Leasing 

skulder 1 346 1 346 0 -250 -250 -250 -250 -123 -174

Resultatpåverkan

EUR 1000
Kostnader på kapitallån

Räntekostnader på kapitallån -983  -174 -1 171 

Övriga kostnader 118 118 

Sammanlagt -983 -56 -1 054

I skulderna ingår förvärv av tillgångar genom leasingavtal som inte har medfört betalningar 1 346 tusen euro (665 tusen 

euro).

1.1.2021 -

30.6.2021

1.1.2020 -

30.6.2020

1.1.2020 -

31.12.2020

Redovisat 

värde

varav 

utan 

löptid

varav med 

avtalsenlig 

löptid

I samband med överlåtelsen av Liv-Alandias försäkringsbestånd i maj 2020 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.
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NOT 17. Övriga tillgångar

EUR 1000
Immateriella 

tillgångar

Nyttjande-

rättstillgångar

Maskiner och 

inventarier
Konstverk

Pågående 

arbeten
Totalt

Anskaffningsvärde 1.1.2021 207 1 449 293 518 27 2 495

Ökningar 52 0 0 0 0 52

Avyttringar 0 0 -7 0 0 -7

Avskrivningar -80 -117 -2 0 0 -199

Redovisat värde enligt balansräkning 30.6.2021 179 1 332 284 518 27 2 339

EUR 1000
Immateriella 

tillgångar

Nyttjande-

rättstillgångar

Maskiner och 

inventarier
Konstverk

Pågående 

arbeten
Totalt

Anskaffningsvärde 1.1.2020 375 718 215 518 24 1 826

Ökningar 0 5 124 0 0 129

Avyttringar 0 0 0 0 0 0

Avskrivningar -98 -60 -21 0 0 -179

Redovisat värde enligt balansräkning 30.6.2020 277 662 318 518 24 1 800

EUR 1000
Immateriella 

tillgångar

Nyttjande-

rättstillgångar

Maskiner och 

inventarier
Konstverk

Pågående 

arbeten
Totalt

Anskaffningsvärde 1.1.2020 375 718 215 518 24 1 850

Ökningar 26 909 222 0 3 1 159

Avyttringar 0 0 0 0 0

Avskrivningar -194 -178 -144 0 0 -515

Redovisat värde enligt balansräkning 31.12.2020 207 1 449 293 518 27 2 495

NOT 18. Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Inget som väsentligt påverkar bolagets ställning eller resultat.



30

NOT 19. Övergång till IFRS

Avstämning av balanserade vinstmedel
EUR 1000 01.01.2020 30.06.2020 31.12.2020

Balanserad vinst och (förlust) i FAS 58 186 76 076 80 561 
Försäkringsavtal (IFRS 4) 29 366 29 795 30 375 
Aktierelaterade ersättningar (IFRS 2) -277 -318 -359 

Förvaltningsfastigheter (IAS 40) 17 174 17 801 18 373 

Finansiella instrument (IFRS 9) 26 770 22 929 34 211 
Andelar i intresseföretag och joint ventures (IAS 38) 1 920 1 722 1 633 
Leasingavtal (IFRS 16) -2 -7 
Kapitallån, (IFRS 9) 0 117 112 
Inkomstskatter (IAS 12) -14 662 -14 128 -16 614 
Balanserad vinst och (förlust) i IFRS 118 477 133 990 148 285 

IFRS övergångstabeller

Koncernens balansräkning 1 januari 2020

Enligt Effekt av Enligt 
FAS övergång IFRS

EUR 1000 31.12.2019 till IFRS 01.01.2020

TILLGÅNGAR

Kassa och banktillgodohavanden

Kassa och bank 21 281 21 281 

Placeringstillgångar

Placeringar I fastigheter (förv.fast) 29 965 11 604 c 41 569 

Andelar i intresseföretag 7 517 1 920 e 9 437 

Övriga placeringar 198 900 32 340 d 231 240 

Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar 15 567 -15 567 a,g 0 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar, totalt 0 9 071 a 9 071 

Depåfordringar inom återförsäkring 291 291 

Fordringar

Övriga fordringar 26 514 -1 119 b,g 25 395 

Resultatregleringar 10 411 10 411 

Övriga tillgångar

Immateriella tillgångar 375 375 

Nyttjanderättstillgångar 718 f 718 

Övriga materiella tillgångar 757 757 

Tillgångar som innehas för försäljning 16 790 g 16 790 

TILLGÅNGAR TOTALT 311 577 55 758 367 335 

Alandia-koncernen har den 1.1.2021 övergått till rapportering i enlighet med IFRS. Nedan redogörs för effekterna som 

tillämpningen av IFRS-standarderna har haft på Alandia-koncernens egna kapital och resultat för 2020. En kalkyl över hur 

det egna kapitalet förändrats vid övergången till IFRS presenteras per den 1.1.2020, 30.6.2020 och 31.12.2020.
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SKULDER OCH EGET KAPITAL

Försäkringsteknisk ansvarsskuld

Premieansvar 83 351 -46 818 g 36 533 

Återförsäkrares andel -2 143 2 143 a 0 

Premieansvar egen andel 81 208 36 533 

Ersättningsansvar 105 398 -23 481 a,g 81 916 

Återförsäkrares andel -6 928 6 928 a 0 

Ersättningsansvar egen del 98 470 81 916 

Utjämningsbelopp 29 366 -29 366 a 0 

Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel 209 044 -90 595 118 450 

Ansvarsskuld för fondförsäkringar egen andel 15 659 -15 659 g 0 

Skulder

Av direkt försäkringsverksamhet 1 447 -162 g 1 285 

Av återförsäkringsverksamhet 2 095 -155 g 1 941 

Leasingskulder 718 f 718 

Övriga skulder 825 0 b,g 825 

Resultatregleringar 4 219 -196 4 023 

Latent skatteskuld 4 14 662 h 14 666 

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 0 86 853 g 86 853 

Skulder totalt 8 590 101 720 110 311 

Eget Kapital

Aktiekapital 20 000 0 20 000 

Reservfond 98 0 98 

Balanserade vinster och (förluster) 58 186 60 291 118 477 

Eget kapital totalt 78 283 60 291 138 574 

SKULDER OCH EGET KAPITAL TOTALT 311 577 55 758 367 335 
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Koncernens balansräkning 30 juni 2020

Enligt Effekt av Enligt 
FAS övergång IFRS

EUR 1000 30.06.2020 till IFRS 30.06.2020

TILLGÅNGAR

Kassa och banktillgodohavanden

Kassa och bank 39 061 39 061 

Placeringstillgångar

Placeringar I fastigheter (förv.fast) 26 498 15 064 c 41 562 

Andelar i intresseföretag 1 991 1 722 e 3 713 

Övriga placeringar 195 481 25 666 d 221 147 

Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar, totalt 11 294 a 11 294 

Depåfordringar inom återförsäkring 348 348 

Fordringar

Övriga fordringar 41 073 93 b 41 166 

Resultatregleringar 6 450 6 450 

Latenta skattefordringar 1 h 1 

Övriga tillgångar

Immateriella tillgångar 277 277 

Nyttjanderättstillgångar 662 f 662 

Övriga materiella tillgångar 860 860 

TILLGÅNGAR TOTALT 312 041 54 502 366 543 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Försäkringsteknisk ansvarsskuld

Premieansvar 43 595 43 595 

Återförsäkrares andel -2 012 2 012 a 0 

Premieansvar egen andel 41 583 43 595 

Ersättningsansvar 80 581 -125 a 80 456 

Återförsäkrares andel -9 282 9 282 a 0 

Ersättningsansvar egen del 71 299 80 456 

Utjämningsbelopp 29 795 -29 795 a 0 

Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel 142 677 -18 625 124 051 

Ansvarsskuld för fondförsäkringar egen andel

Skulder

Av direkt försäkringsverksamhet 1 710 1 710 

Av återförsäkringsverksamhet 2 218 2 218 

Kapitallån 60 000 -117 d 59 883 

Leasingskulder 665 f 665 

Övriga skulder 444 536 979 

Resultatregleringar 8 815 8 815 

Latent skatteskuld 4 14 128 h 14 132 

Skulder totalt 73 191 15 213 88 404 

Eget Kapital

Aktiekapital 20 000 0 20 000 

Reservfond 98 0 98 

Balanserade vinster och (förluster) 76 076 57 915 133 990 

Eget kapital totalt 96 173 57 915 154 088 

SKULDER OCH EGET KAPITAL TOTALT 312 041 54 502 366 543 
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Koncernens balansräkning 31 december 2020

Enligt Effekt av Enligt 
FAS övergång IFRS

EUR 1000 31.12.2020 till IFRS 31.12.2020

TILLGÅNGAR

Kassa och banktillgodohavanden

Kassa och bank 18 296 18 296 

Placeringstillgångar

Placeringar I fastigheter (förv.fast) 25 387 16 218 c 41 605 

Andelar i intresseföretag 1 854 1 633 e 3 486 

Övriga placeringar 219 338 36 366 d 255 704 

Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar, totalt 8 202 a 8 202 

Depåfordringar inom återförsäkring 348 348 

Fordringar

Övriga fordringar 32 720 81 b 32 801 

Resultatregleringar 5 650 5 650 

Latenta skattefordringar 2 h 2 

Övriga tillgångar

Immateriella tillgångar 207 207 

Nyttjanderättstillgångar 1 449 f 1 449 

Övriga materiella tillgångar 839 839 

TILLGÅNGAR TOTALT 304 638 63 950 368 589 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Försäkringsteknisk ansvarsskuld

Premieansvar 34 235 -489 33 746 

Återförsäkrares andel -2 426 2 426 a 0 

Premieansvar egen andel 31 809 33 746 

Ersättningsansvar 75 403 -125 a 75 278 

Återförsäkrares andel -5 776 5 776 a 0 

Ersättningsansvar egen del 69 627 75 278 

Utjämningsbelopp 30 375 -30 375 a 0 

Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel 131 811 -22 787 109 024 

Ansvarsskuld för fondförsäkringar egen andel

Skulder

Av direkt försäkringsverksamhet 394 394 

Av återförsäkringsverksamhet 2 233 2 233 

Kapitallån 60 000 -112 d 59 888 

Leasingskulder 0 1 458 f 1 458 

Övriga skulder 835 1 054 1 889 

Resultatregleringar 8 703 0 8 703 

Latent skatteskuld 4 16 614 h 16 618 

Skulder totalt 72 168 19 014 91 182 

Eget Kapital

Aktiekapital 20 000 0 20 000 

Reservfond 98 0 98 

Balanserade vinster och (förluster) 80 561 67 723 148 285 

Eget kapital totalt 100 659 67 723 168 382 

SKULDER OCH EGET KAPITAL TOTALT 304 638 63 950 368 589 
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Koncernens resultaträkning 30.6.2020

Enligt Effekt av Enligt 
FAS övergång IFRS

EUR 1000 30.06.2020 till IFRS 30.06.2020

Koncernens Resultaträkning (IFRS)
EUR 1000
Kvarvarande verksamhet
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen
Premieintäkter

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 52 752 52 752 

-12 562 -12 562 
Premieintäkter totalt 40 190 40 190 
Övriga tekniska intäkter

Utbetalda försäkringsersättningar
- Före avgiven återförsäkring -24 597 -24 597 
Förändring i avsättning för oreglerade skador
- Före avgiven återförsäkring -5 540 -5 540 

Försäkringsersättningar totalt -30 136 -30 136 
Återförsäkrares resultat

Premier för avgiven återförsäkring -4 552 -4 552 

-131 -131 
Utbetalda försäkringsersättningar, återförsäkrares andel 844 844 

3 403 3 403 
Återförsäkrares resultat, totalt -436 -436 
Driftskostnader

Driftskostnader i försäkringsrörelsen
- Före avgiven återförsäkring
- Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
Driftskostnader i försäkringsrörelsen, totalt -7 731 -7 731 
Övriga driftskostnader -44 b,f -44 

Driftskostnader, totalt -7 731 -44 -7 774 

1 887 1 843 
Förändring av utjämningsbelopp -429 429 a

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, totalt 1 458 1 843 
Försäkringsteknisk kalkyl - Livförsäkring

Premieinkomst 2 019 -2 019 a,g
Återförsäkrares andel -103 103 a,g

Premieinkomst egen andel 1 916 -1 916 
Intäkter av placeringsverksamheten 4 851 4 851 
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar 9 -9 g
Orealiserade värdeökningar av fondförsäkringstillgångar

Ersättningskostnader
Utbetalda ersättningar -4 755 4 755 g
Återförsäkrares andel 1 006 -1 006 g

Utbetalda ersättningar egen andel -3 749 3 749 g

Förändring i ersättningsansvaret 6 326 -6 326 g

Återförsäkrares andel
Förändring i ersättningsansvaret egen andel 6 326 -6 326 
Ersättningskostnader egen andel 2 577 -2 577 
Förändring i premieansvaret

Förändring i premieansvaret 9 183 -9 183 g
Förändring i premieansvaret egen andel 9 183 -9 183 

Driftskostnader -532 -2 d -534 

Förändring I avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Återförsäkrares andel av förändring I avsättning för ej intjänade premier 

och kvardröjande risker

Förändring I avsättning för oreglerade skador, återförsäkrares andel

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, totalt (innan 

utjämningsbelopp)
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Kostnader för placeringsverksamheten -4 003 118 -3 885 
Orealiserade värdeminskningar av fondförsäkringstillgångar -896 896 g
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar -4 4 g

Försäkringsteknisk kalkyl - Livförsäkring, totalt 13 101 -12 669 432 
Icke-teknisk redovisning
Kapitalförvaltningens resultat

Direkt avkastning 8 840 8 840 
Värdeförändring -3 852 c,d -3 852 
Förvaltningskostnader -6 687 638 -6 050 

Kapitalförvaltningens resultat, totalt 2 152 -3 215 -1 062 
Övriga intäkter 5 098 -5 000 98 
Ränteintäkter, nettopensionskostnad
Räntekostnad, efterställda skulder
Övriga kostnader -1 d -1 
Kostnader på kapitallån -56 -56 

Andel i intresseföretags resultat 651 -198 e 452 
Resultat före skatt 22 404 -20 698 1 706 

Skatt -4 201 4 001 g,h -199 
0 

Resultat från kvarvarande verksamheter 18 204 -16 697 1 507 

Avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 14 320 g 14 320 

Resultat 18 204 -2 377 15 827 
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Koncernens resultaträkning 31.12.2020

Enligt Effekt av Enligt 
FAS av övergång IFRS

EUR 1000 31.12.2020 till IFRS 31.12.2020

Koncernens Resultaträkning (IFRS)
EUR 1000
Kvarvarande verksamhet
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen
Premieintäkter

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 84 938 84 938 

-3 202 -3 202 
Premieintäkter totalt 81 736 81 736 
Övriga tekniska intäkter

Utbetalda försäkringsersättningar
- Före avgiven återförsäkring -58 421 -58 421 
Förändring i avsättning för oreglerade skador
- Före avgiven återförsäkring -362 -362 

Försäkringsersättningar totalt -58 783 -58 783 
Återförsäkrares resultat

Premier för avgiven återförsäkring -9 191 -9 191 

283 283 
Utbetalda försäkringsersättningar, återförsäkrares andel 6 018 6 018 

-103 -103 
Återförsäkrares resultat, totalt -2 993 -2 993 

Driftskostnader
Driftskostnader i försäkringsrörelsen
- Före avgiven återförsäkring
- Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
Driftskostnader i försäkringsrörelsen, totalt -16 549 -16 549 
Övriga driftskostnader -91 b, f -91 

Driftskostnader, totalt -16 549 -91 -16 640 

3 411 3 320 
Förändring av utjämningsbelopp -1 009 1 009 a

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, totalt 2 402 3 320 
Försäkringsteknisk kalkyl - Livförsäkring

Premieinkomst 2 018 -2 018 a,g
Återförsäkrares andel -103 103 a,g

Premieinkomst egen andel 1 915 -1 915 
Intäkter av placeringsverksamheten 8 085 8 085 
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar 9 -9 g
Orealiserade värdeökningar av fondförsäkringstillgångar

Ersättningskostnader
Utbetalda ersättningar -4 756 4 756 g
Återförsäkrares andel 1 006 -1 006 g

Utbetalda ersättningar egen andel -3 750 3 750 g

Förändring i ersättningsansvaret 6 326 -6 326 g

Återförsäkrares andel
Förändring i ersättningsansvaret egen andel 6 326 -6 326 
Ersättningskostnader egen andel 2 576 -2 576 
Förändring i premieansvaret

Förändring i premieansvaret 9 183 -9 183 g
Förändring i premieansvaret egen andel 9 183 -9 183 

Driftskostnader -575 -3 d -578 
Kostnader för placeringsverksamheten -6 040 118 d -5 922 

Återförsäkrares andel av förändring I avsättning för ej intjänade premier 

och kvardröjande risker

Förändring I avsättning för oreglerade skador, återförsäkrares andel

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, totalt (innan 

utjämningsbelopp)

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
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Orealiserade värdeminskningar av fondförsäkringstillgångar -896 896 g
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar -4 4 g

Försäkringsteknisk kalkyl - Livförsäkring, totalt 14 254 -12 669 1 585 
Icke-teknisk redovisning
Kapitalförvaltningens resultat

Direkt avkastning 15 819 15 819 
Värdeförändring 7 385 c,d 7 385 
Förvaltningskostnader -10 089 1 255 -8 834 

Kapitalförvaltningens resultat, totalt 5 729 8 640 14 369 
Övriga intäkter 5 114 -5 000 114 
Ränteintäkter, nettopensionskostnad
Räntekostnad, efterställda skulder
Övriga kostnader -8 -5 d -13 
Kostnader på kapitallån -1 054 -1 054 

Andel i intresseföretags resultat 1 760 -288 e 1 473 
Resultat före skatt 28 198 -8 404 19 794 

Skatt -4 873 1 517 g,h -3 356 
0 

Resultat från kvarvarande verksamheter 23 326 -6 888 16 438 

Avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 14 320 g 14 320 

Resultat 23 326 7 432 30 758 
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Förklaringar till IFRS-justeringar:

a. Försäkringsavtal (IFRS 4)

b. Aktierelaterade ersättningar

c. Förvaltningsfastigheter

d. Finansiella instrument (IFRS 9)

e. Andelar i intresseföretag (IAS 28)

f. Leasingavtal (IFRS 16)

g. Avyttrade verksamheter (IFRS 5)

h. Inkomstskatter (IAS 12)

Koncernen har ett intresseföretag, Fastighets Ab Kubiken, som konsolideras enligt kapitalsandelsmetoden. Värdet på 

andelar i intressebolag har justerats så att intresseföretagets redovisningsprinciper i allt väsentligt överensstämmer med 

Alandia-koncernens redovisningsprinciper. Därmed har även den förvaltningsfastighet som Fastighets Ab Kubiken har 

innehav i värderats till verkligt värde. Intresseföretagets värde har justerats med Alandias andel av värdeskillnaden med en 

motsvarande ökning av eget kapital.

Inom IFRS 16 Leasingavtal redovisas samtliga leasingavtal i balansräkningen som nyttjandetillgångar och leasingskulder.   

Löpande leasingbetalningar redovisas som amortering av skuld och räntekostnader. Tillgångarna skrivs av linjärt över det 

kortare av leasingperioden och den underliggande tillgångens nyttjandeperiod. Koncernen tillämpade lättnadsregler vid 

övergången till IFRS.  Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder har inte redovisats för leasingavtal för vilka leasingperioden 

avslutas inom 12 månader eller tidigare efter övergångstidpunkten . Vidare har bedömningar gjorts i efterhand vid 

fastställandet av leasingperioden om avtalet innehållit möjligheter att förlänga eller säga upp leasingavtalet. I FAS redovisas 

hyreskontrakt som kostnader i de perioder de hänfördes till.

Koncernen sålde den sista maj 2020 hela sin livförsäkringsverksamhet i Liv-Alandia till Aktia Livförsäkring. I enlighet med IFRS 

5 redovisas den avyttrade verksamhetens tillgångar och skulder på egna rader i balansräkningen. Även resultat efter skatt 

från avvecklad verksamhet redovisas på en egen rad i resultaträkningen. 

Latenta skatter har i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter redovisats avseende IFRS-justeringar.

Koncernen har klassificerat finansiella tillgångar som redovisas som placeringstillgångar bestående av skuld- och 

egetkapitalinstrument till verkligt värde via resultaträkningen. Placeringstillgångarnas värde har justerats med en 

motsvarande ökning av eget kapital. I FAS har dessa redovisats till anskaffningsvärde efter avdrag för nedskrivningar.  

Övriga finansiella skulder redovisas i IFRS till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Dessa 

redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader. I FAS har transaktionskostnaderna redovisats som kostnad i den 

period de uppkommer.

Alandia-koncernen har i enlighet med reglerna i IAS 40 valt att tillämpa verkligt värde metoden avseende värdering av sina 

förvaltningsfastigheter. Dessa redovisas under placeringstillgångar.  I FAS-redovisningen värderas förvaltningsfastigheterna i 

enlighet med anskaffningsvärdemetoden med avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod för byggnaderna. 

Förvaltningsfastigheternas värde har justerats med en motsvarande ökning av eget kapital.

Enligt IFRS 4 uppfyller inte utjämningsbeloppet kriterierna för att redovisas som en delkomponent i försäkringsskulderna. 

Posten som under FAS har ingått i Försäkringsteknisk ansvarsskuld har i IFRS omklassificerats med en motsvarande ökning av 

eget kapital. Vidare har  återförsäkrares andel av försäkringsskulden omklassificerats och redovisas som tillgångar. 

Inom IFRS 2 värderas kontantreglerade program som ger upphov till ett åtagande gentemot anställda till verkligt värde och 

redovisas som en kostnad med en motsvarande ökning av skulder.  Alla förändringar i verkligt värde på skulden redovisas i 

årets resultat som en personalkostnad. Finsk bokföringslag innehåller inga regler avseende aktierelaterade ersättningar. 
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