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Sammanfattning 
 

Alandia Försäkring Abp (Alandia) är ett åländskt försäkringsaktiebolag som bedriver 

skadeförsäkringsrörelse, med huvudsaklig inriktning på sjöförsäkring. 

Denna lägesrapport kommer för första gången endast behandla Alandia Försäkring Abp, 

eftersom det är det enda bolaget i koncernen som är under Solvens II-tillsyn. 

Solvens II är ett regelverk harmoniserat på EU-nivå. Regelverket trädde i kraft den 1.1.2016 

och reglerar rapportering och offentliggörande av information för försäkringsbolag inom 

EU.  

Den här Lägesrapporten om solvens och finansiell ställning för år 2021 är den sjätte och 

behandlar Alandias verksamhet, företagsstyrning, riskprofil, värdering och kapitalbas 

enligt Solvens II. 

A Verksamhet 

Alandia Försäkring Abp är ett ledande sjöförsäkringsbolag i Norden med strategiskt mål 

att bli en ledande europeisk sjöförsäkringsspecialist. För att verkställa sin vision växer 

Alandias premieinkomst samtidigt som verksamheten fokuseras på Kasko-, P&I-, 

Transport-, Lagstadgat olycksfalls- och Fritidsbåtsförsäkring.  

Trots den pågående pandemin under året har solvenssituationen för bolaget fortsatt varit 

på en stark nivå och ytterligare förbättrats. Förbättringen är till stor del beroende av 

fusionen med Alandia konsolidering Ab och ökningen i kapitalbasmedel som denna bidrog 

till. Alandia har en A- rating med negative outlook (negativa utsikter) från Standard & 

Poor´s. 

B Företagsstyrning 

Genom företagsstyrningen säkerställs att sunda och försiktiga affärsprinciper tillämpas 

i verksamheten och att Alandias strategiska mål uppnås. I bolagets strävan att skapa 

avkastning beaktas principerna för tryggande av de försäkrade förmånerna enligt lag.  

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för företagsstyrningen. Styrelsen har instiftat 

revisionsutskott, solvens- och investeringsutskott samt ett kompensations- och 

successionsutskott.  

Inga väsentliga ändringar i gjorts i företagsstyrningen under året. 

C Riskprofil  

Alandia Försäkring Abp:s riskprofil utgörs till största delen av marknads- och 

försäkringsrisk.  

Alandias tillgångar är främst placerade i finansmarknadsinstrument, aktier, fastigheter, 

hedgefonder och penningmarknadsinstrument. Placeringar görs enligt 

aktsamhetsprincipen och säkerställer därmed en kontinuerligt god likviditet för att kunna 
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  kapitalbasen alltid ska uppfylla såväl externt som internt fastställt solvenskapitalkrav.

försäkrade förmåner samt den fortsatta verksamheten. Med betryggande menas att 
Målsättningen är att kontinuerligt upprätthålla en betryggande solvens för att säkerställa 

kapitalbas om 215 305 TEUR och ett solvenskapitalkrav om 89 394 TEUR.

Vid rapporteringsperiodens utgång var Alandias kapitaltäckning 240,85 %, med en 

Solvens II.

redovisningsstandarder, vilket innebär att skillnader uppstår mot kapitalbasen enligt 
Alandias finansiella redovisning uppgörs i enlighet med nationella

kapitel V) vid beräkning av solvenskapitalkravet.

Alandia tillämpar standardformeln i EU-kommissionens delegerade förordning (2015/35, 

E Finansiering

solvensändamål.

Under rapporteringsperioden har inga väsentliga skillnader inträffat inom värdering för 

kapitalbasen uppgår därmed till 215 305 TEUR.

De förutsebara dividenderna efter utgången av perioden uppgår till 6 964 TEUR. Den totala 
solvenskapitalkravet. Den medräkningsbara delen av kapitallånet uppgår till 44 697 TEUR. 
000 TEUR som Alandia lyfte 2020 kan räknas in i kapitalbasen till 50% av 
93 390 TEUR, vilket gav ett överskott om 177 572 TEUR till kapitalbasen. Kapitallånet på 60 
försäkringstekniska avsättningar uppgick till 83 570 TEUR och övriga skulder uppgick till 

Vid rapporteringsperiodens utgång uppgick Alandias tillgångar till 354 532 TEUR. Alandias

delegerade förordning (2015/35).

av proportionalitetsprincipen görs i enlighet med artikel 9.4 i EU-kommissionens 
arten och omfattningen av, samt komplexiteten hos de inneboende riskerna. Tillämpning 
redovisningen tillämpas på poster där värderingen bedöms vara tillräcklig i proportion till 
Alandia tillämpar proportionalitetsprincipen så att värderingen enligt den finansiella 

och innebär att värderingsdifferenser uppstår mot värdering enligt Solvens II.

Alandias finansiella redovisning uppgörs i enlighet med nationella redovisningsstandarder 

D Värdering

och riskurval.

både proportionell och icke-proportionell, samt rutiner för och analys av premiesättning 
Risker inom försäkringsverksamheten begränsas bland annat med hjälp av återförsäkring, 

utlåningsverksamhet.

utföra åtaganden på förfallodag. Inom placeringsverksamheten bedrivs även viss
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A Verksamhet och resultat 
 

A.1 Verksamhet 

 

A.1.1 Allmänt 

Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. 

Med över 80 års erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och 

skadeservicen till sina kunder på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret 

på Åland och kontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg sysselsätter Alandia ca 124 

experter. 

Den här lägesrapporten om solvens och finansiell ställning upprättas för Alandia 

Försäkring Abp utanför grupptillsynen. Detta eftersom Alandia Konsolidering den 1.2.2021 

fusionerades med Alandia Försäkring Abp. 

Bolagets huvudkontor finns i Mariehamn, med adress: 

Ålandsvägen 31 

PB 121 

AX-22101 Mariehamn 

Sidokontor finns i Helsingfors, Stockholm och Göteborg. 

www.alandia.ax  

 

Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen i Finland, med adress: 

Finansinspektionen 

PB 103  

00101 Helsingfors 

www.finansinspektionen.fi 

 

Alandias externa revisor är Ernst & Young, med adress:  

Alvar Altos gata 5 C,  

00100 Helsingfors,  

Finland  

www.ey.com  

 

A.1.2 Ägare 

Vid rapporteringsperiodens utgång bestod ägare med kvalificerade innehav i Alandia av 

Alandia Holding Ab (24,94 %), Viking Line Abp (19,51 %), Rederi Ab Gotland (12,74 %), Wiklöf 

Holding (12,38%) och RÖF-Invest Ab (12,37 %). Alandia Holding Ab ägs i sin tur av 

Ålandsbanken, Veritas Pensionsförsäkring, Viking Line, Föreningen Konstsamfundet, 

Lundquist Shipping Company och Wiklöf Holding. De innehaven ändrar inte vilka som är 

storägare i Alandia.  

http://www.alandia.ax/
http://www.finansinspektionen.fi/
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I EU-direktivet om Solvens II definieras ett kvalificerat innehav som ett direkt eller indirekt 

ägande som representerar 10 % eller mer av kapitalet eller av samtliga röster, eller som 

möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget (2009/138/EG, p. 21). 

A.1.3 Ställning inom Alandias legala struktur 

Alandia Försäkring Abp är inte längre del av en grupp ur Solvens II-synpunkt, men i 

koncernen enligt finansiell redovisning ingår även de helägda dotterbolaget BAB 

Sandåsvägen, Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder Ab. I de två sistnämnda 

bolagen har ingen verksamhet bedrivits under år 2021. Alla bolag är registrerade i Finland. 

De företag i koncernen som står utanför Solvens II-tillsynen har inget kapitalkrav. 

A.1.4 Väsentliga klasser och geografiska områden 

Alandia Försäkring Abp 

Alandia Försäkring Abp bedriver sjöförsäkringsrörelse, i första hand sjökaskoförsäkring, 

redaransvarsförsäkring (eng. Protection & Indemnity, P&I), fritidsbåtsförsäkring, 

varutransport- samt transportöransvarsförsäkring. Därtill bedrivs lagstadgad 

olycksfallsförsäkring i Finland för sjö- och rederipersonal, hamn- och terminalförsäkring 

samt olycksfalls-, sjukkostnads- och reseförsäkringar. 

Alandias huvudsakliga marknadsområden är inom Norden men bolaget har också 

försäkringstagare i flertalet andra europeiska länder och även ett fåtal utanför Europa. En 

betydande del av bolagets verksamhet bedrivs som gränsöverskridande verksamhet i 

Sverige, Norge, Danmark och i Baltikum. 

Enligt Solvens II indelas den huvudsakliga verksamheten i försäkringsklasserna sjö-, 

luftfarts- och transportförsäkring samt allmän ansvarsförsäkring.  

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen anges i försäkringsklasserna 

sjukvårdsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och skadelivräntor till följd av 

skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden. 

A.1.5 Betydande affärshändelser 

Betydande affärshändelser som har inträffat under rapporteringsperioden presenteras i 

boksluten upprättade enligt finansiell redovisning, under ’Verkställande direktörens 

översikt’. Se bifogad bilaga under punkt F.1.1, s.2. 

A.2 Försäkringsresultat 

Alandia upprättar bokslut enligt nationella redovisningsstandarder. Bokslutet upprättas 

för koncernen, definierad ovan under punkt A.1.3. 

Koncernens bokförda resultat för rapporteringsperioden uppgick till 6 543 TEUR (23 326 

TEUR). Premieinkomsten uppgick till 93 092 TEUR (86 956 TEUR), varav premieinkomst för 

skadeförsäkringsverksamheten utgjorde 93 092 TEUR (84 938 TEUR) och premieinkomst 

för livförsäkringsverksamheten utgjorde 0 (2 018 TEUR).  

Skadekvoten uppgick till 80 % (73 %) för skadeförsäkringsverksamheten. Skadekvoten 

beräknas som ersättningskostnadernas andel av premieintäkter. 
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Koncernens balansomslutning vid rapporteringsperiodens utgång var 300 607 TEUR 

(304 638 TEUR). Försäkringsresultatet presenteras närmare i bokslutet, se bifogad bilaga 

under punkt F1 Bokslut.  

För koncernen, s 7. 

För moderbolaget, s 57. 

 

A.2.1 Premieinkomster och ersättningskostnader enligt försäkringsklass 

Premieinkomster och ersättningskostnader enligt Solvens II försäkringsklasser 

presenteras nedan, för bolagen under tillsyn.  
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Motsvarande information för de enskilda bolagen presenteras i rapport S.05.01,under 

punkt F.2 Kvantitativa blanketter. 

Premieinkomster och ersättningskostnader enligt geografiska områden presenteras för 

bolagen nedan.  

 

 

Motsvarande information för de enskilda bolagen presenteras i rapport S.05.02, under 

punkt F.2 Kvantitativa blanketter. 

A.3 Investeringsresultat 

Alandia investerar främst i finansmarknadsinstrument, aktier, fastigheter, hedgefonder 

och penningmarknadsinstrument. Aktsamhetsprincipen beaktas vid tillgångarnas 

placering genom en fastställd placeringsplan. 

Investeringar påverkas av utvecklingen hos de enskilda tillgångarna och 

valutautvecklingen. Utöver tillgångarnas utveckling, påverkas investeringar kopplade till 

försäkringar även av avgifter som uppbärs i samband med försäkringarna. 

Inga investeringar görs i värdepapperisering. 
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A.3.1 Investeringarnas utveckling och innehav vid rapporteringsperiodens utgång 

Utvecklingen av investeringar under rapporteringsperioden presenteras i styrelsens 

verksamhetsberättelse i bokslutet, se punkt F.1 Bokslut, s 3.  

 

Innehav vid placeringsperiodens utgång presenteras i bokslutet under noten för gängse 

värde och värderingsdifferens, not 9 s. 65. 

 

A.3.2 Nettointäkter från investeringar under rapporteringsperioden  

Nettointäkter från investeringar består av dividender, ränteintäkter, övriga intäkter samt 

realiserade och orealiserade inkomster och förluster. Transaktioner bokförs enligt 

prestationsprincipen. 

Alandia Försäkring Abp:s nettointäkter för rapporteringsperioden presenteras nedan 

 

 

Närmare information om de enskilda bolagens investeringar presenteras i bokslutet, se 

punkt F.1 Bokslut enligt finansiell redovisning. 

A.4 Resultat från övriga verksamheter 

Alandia bedriver ingen annan verksamhet än ovan nämnda. Inga övriga materiella 

inkomster eller utgifter har uppstått under rapporteringsperioden. 

A.5 Övrig information  

Alandia Konsolidering Ab och fusionerades per den 1.2.2021 med moderbolaget Alandia 

Försäkring Abp. 1.12.2021 undertecknades en avsiktsförklaring med LokalTapiola om att 

sälja Alandias lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringsbestånd jämte 

kundrelationer till LokalTapiola. Ikraftträdandet för affären är avsedd att äga rum 1.7.2022. 

För att affären ska kunna genomföras krävs att parterna ingår de slutliga avtalen om 

överlåtelsen, erhåller godkännande av Finansinspektionen samt beslut av båda parters 

bolagsstämmor. Effekterna av denna försäljning kommer bli en än mer förenklad 

företagsstruktur som underlättar det vardagliga arbetet.  
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B Företagsstyrningssystem 
Genom företagsstyrningen säkerställs att sunda och försiktiga affärsprinciper tillämpas 

i verksamheten och att Alandias strategiska mål uppnås. I bolagets strävan att skapa 

avkastning beaktas principerna för tryggande av de försäkrade förmånerna enligt lag.  

B.1 Allmänt 

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen samt fastställer bolagets strategi och 

riskaptit.  

Styrelsen presenteras i bokslutet, bifogat som bilagor under punkt F.1 Bokslut enligt 

finansiell redovisning, se sid 75.  

 

Styrelsen har tre utskott som stöd i sitt arbete; revisionsutskott, solvens- och 

investeringsutskott och ett kompensations- och successionsutskott. Utskotten följer 

utarbetade riktlinjer och rapporterar till styrelsen.  

B.1.1 Företagsstyrningssystem  

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för företagsstyrningssystemet och VD har det 

övergripande ansvaret för dess verkställande.  

På operativ nivå ansvarar avdelningschefer och gruppchefer för att systemet efterlevs. 

Därtill har varje anställd hos Alandia ansvar för att arbetsrutinerna utförs på ett sådant 

sätt att både interna och externa kundförväntningar uppfylls. 

Företagsstyrningssystemet är uppbyggt med följande centrala syften: 

• Ange strategiska ramar och styra affärsutvecklingen hos hela bolagsgruppen. 

• Fungera som ett instrument för styrning och som ett stöd för att organisationen 

når sina uppställda mål. 

• Säkra effektivitet och kvalitet på arbetsrutiner som utförs i organisationen. 

• Stöda en kontinuerlig utveckling av verksamheten och bidra till att skapa en tilltro 

hos kunderna för tjänster som erbjuds och att dessa uppfyller kundernas krav och 

förväntningar. 

• Stöda verksamhetens riskhantering och komplettera bolagens interna 

revisionsverksamhet samt extern revision. 

Företagsstyrningssystemets funktion och effektivitet granskas löpande av den interna 

revisionen som rapporterar granskningsresultaten till styrelse, VD och ledningsgrupp. 
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Företagsstyrningen är uppbyggd med tydliga samband mellan strategi, styrning och 

kontroll enligt bilden nedan: 

                       

 

Strategin består av de övergripande strategiska målsättningarna, verksamhetens vision, 

definierade konkurrensfördelar, varumärke och värdegrund. I enlighet med strategin kan 

sedan en finans- och verksamhetsplan och riskaptit formuleras. 

Baserat på strategin anpassas verksamhetsstyrningen så att verkställandet av strategin 

sker i enlighet med sunda och försiktiga affärsprinciper och följer den uppsatta strategin. 

Kontrollen utgörs av både extern och intern kontroll och grundar sig på principen om tre 

ansvarslinjer. Kontrollen ska täcka hela verksamheten. 

B.1.2 Centrala positioner 

Alandias högsta beslutande organ utgörs av bolagsstämman. Bolagsstämman fastställer 

bolagsordningen, som är det styrdokument som tillsammans med aktuell lagstiftning är 

det som bolagets övriga organ ska agera efter. 

Bolagsstämman utser styrelsen som ansvarar för förvaltningen av Alandia. Styrelsen 

fastställer sin egen arbetsordning som tydliggör ansvar och uppgifter för styrelse och VD. 

VD ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av Alandia. 

De centrala funktionernas roll är att ge styrelsen och VD information enligt fastslagna 

policyer. 

 

 

 



10 
 
 

Organiseringen av företagsstyrningen bygger på principen om ansvarslinjer med syfte att 

säkerställa en tillräcklig kontrollmiljö. 

• Den första ansvarslinjen utgörs av den operativa verksamheten som består av 

ledning samt affärs- och stödenheter. VD, ledningsteamet, IT- och 

försäkringsforum samt ansvariga i verksamheten är ägare för risker, incidenter och 

regler för verksamhet inom sitt respektive ansvarsområde. Ansvarsområdet 

framgår av styrelse- eller VD-beslut, policy, riktlinje, befattningsbeskrivning eller 

arbetsinstruktion. Riskägaren ska ansvara för löpande riskhantering, 

regelefterlevnad och intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Detta omfattar även 

utlagd verksamhet. Rapportering sker till VD samt till centrala funktioner i den 

andra ansvarslinjen och vid behov till internrevisorn. 

• Den andra ansvarslinjen utgörs av funktionerna för riskhantering, compliance och 

aktuarie, vilka ska arbeta på ett objektivt och oberoende sätt i förhållande till den 

verksamhet de kontrollerar. Funktionerna kontrollerar och stöttar verksamheten 

samt bidrar till att verksamheten styrs i enlighet med Alandias strategi, finans- och 

verksamhetsplan. Rapportering sker till VD, styrelse och vid behov till 

internrevisorn. 

• Den tredje ansvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision, som arbetar på ett 

objektivt och oberoende sätt i förhållande till verksamheten och funktionerna i den 

andra ansvarslinjen. Internrevisorn rapporterar till styrelse och VD. 

 

Nedan presenteras en övergripande förvaltningsstruktur för Alandia. 
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Styrelse, styrelsens ordförande och VD  

Styrelse  

Styrelsen beslutar om bolagens strategiska inriktning, fastställer bolagens övergripande 

målsättningar och vision samt beslutar om bolagens etiska riktlinjer och principer. 

Styrelsens ansvar, enligt av myndigheter givna normer, är följande: 

• Styrelsen har det yttersta ansvaret för Alandias organisation, förvaltning, 

riskhantering, regelefterlevnad och interna kontroll. 

• Beslutar om bolagets strategiska inriktning, målsättningar och vision. 

• Beslutar om finans- och verksamhetsplan samt riskaptit.  

• Beslutar om bolagets etiska riktlinjer och principer.  

• Styrelsen har ett revisionsutskott och ett solvens- och investeringsutskott samt 

utser vid behov ett kompensations- och successionsutskott.  

• Ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter i enlighet med styrelsens och utskottens 

arbetsordningar.  

• Utser VD 

• Ansvarar för tillsynen över hur bolagets bokföring och medelsförvaltning är ordnad 

• Fastställer styrdokument (policys)  

 

Styrelsen avgör även ärenden som den blivit tilldelad av bolagsstämman. Därutöver 

behandlas beslut i ärenden som har stor ekonomisk, affärsmässig eller principiell 

betydelse för bolagen eller koncernen. 

  

Styrelsens ordförande 

Styrelsens ordförande sörjer för att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden skall 

särskilt: 

 

• Organisera och leda styrelsens arbete. 

• Sammankalla styrelsens möten och i samråd med verkställande direktör förbereda 

och fastställa kallelser för mötena. 

• Ombesörja att styrelsen erhåller tillfredsställande information, tillräckligt 

beslutsunderlag och förslag till beslut. 

 

Vid förhinder för styrelseordföranden träder den valda viceordföranden till. 

 

Verkställande direktör 

Verkställande direktör ansvarar för bolagens löpande förvaltning och för att denna sköts i 

enlighet med lag, bolagsordning samt styrelsens anvisningar och föreskrifter. 

Verkställande direktörs har bland annat följande ansvar och befogenheter: 

 

• Ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens 

anvisningar. Leder, övervakar och utvecklar Alandias dagliga operativa verksamhet.  

• Svarar för att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett 

betryggande sätt. 
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• Övergripande ansvar för beredningen av målsättningar och strategier. 

• Fattar inom sitt mandat beslut om ledningens och verksamhetens organisation, 

rapporteringsvägar, fördelning av funktioner och ansvarsområden.  

• Fastställer styrdokument (riktlinjer/guidelines).  

• Rapporterar regelbundet till styrelsen och styrelsens utskott 

 

Arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör 

Behörighetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör följer Lagen om 

försäkringsbolag. 

 

Centrala funktioner 

Specifika funktioner har upprättats med syftet att stöda företagsstyrningen och ge en 

övergripande bild av verksamheten. Hit hör riskhanterings-, regelefterlevnads-, aktuarie- 

och internrevisions-funktionen.  

 

Personer ansvariga för dessa anses vara nyckelpersoner som upprätthåller ett oberoende 

i och med att de rapporterar till VD och styrelse. 

 

• Chief Financial Officer (CFO) ansvarar för riskhanteringen och ska fungera som en 

central punkt för rapporterade risker och möjligheter där risker kan uppstå. CFO 

ansvarar också för den egna risk- och solvensbedömningen, som beskrivs närmare 

under punkt B.3.2. 

• Compliance Officer (CO) ansvarar för att kontrollera regelefterlevnaden inom 

organisationen, uppmärksamma nya regelverk och rapportera om eventuella fall 

där regler inte efterlevs. 

• Aktuariefunktionen koordinerar och kontrollerar beräkning av ansvarsskuld och 

solvenskrav och ser till att dessa täcks samt rapporterar till Styrelse och VD inom 

aktuariella områden enligt fastställd policy. 

• Internrevisorn kontrollerar interna rutiner och uppmärksammar behov till 

förbättring.  

 

Ansvariga för dessa funktioner sammanställer rapporter till styrelsen årligen, eller oftare 

vid behov.  

 

Funktionerna beskrivs närmare under egna punkter i den här rapporten. För 

riskhanteringsfunktionen, se punkt B.3, för regelefterlevnadsfunktionen, se punkt B.4.2, för 

aktuariefunktionen, se punkt B.6 och för internrevisionsfunktionen, se punkt B.5. 

 

B.1.3 Styrdokument för ersättning och praxis 

Alandia följer ett styrdokument om ersättning och praxis, som är anpassad till 

affärsutvecklingen och menad att bidra till affärsmålen och bolagets visioner.   
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Principer för ersättningar  

Alandia följer lönejusteringarna enligt försäkringsbranschens kollektivavtal för alla 

anställda. Detta innebär att lönejusteringarna delas in i en allmän del som tillfaller 

samtliga samt en individuell del som fördelas på basen av medarbetarens prestation och 

kompetens. 

För ledningsgruppen och medarbetare i centrala positioner tillämpas ett årligt 

incitamentsprogam med syfte att uppmuntra implementering av den affärsstrategiska 

planen. Programmet består av en kortsiktig rörlig ersättning (eng. Short Term Incentive, 

STI) som är kopplad till mätbara resultat- och avkastningsmål.  

Det finns även ett långsiktigt program för ledningsgruppsmedlemmar som varit i den 

rollen sedan 2018 (eng. Long Term Incentive, LTI). LTI-programmet ger deltagarna en 

matchande belöning motsvarande värdet av en aktie för varje aktie deltagaren köper inom 

ramen för LTI-programmet. LTI-programmets utfall är kopplat till utvecklingen av 

Alandias netto premietillväxt och totalkostnadskvot under 2018–2020.  

B.1.4 Materiella transaktioner under rapporteringsperioden 

Inga materiella har transaktioner skett med aktieägare, personer som utövar betydande 

inflytande eller ledamöter av förvaltning, ledning eller tillsyn. 

B.2 Lämplighetskrav 

B.2.1 Särskilda kompetenskrav 

Alandia tillämpar kvalifikations- och lämplighetskrav (eng. Fit & Proper) för att säkerställa 

att verksamheten bedrivs i enlighet med affärsstrategin. 

Policy 

I enlighet med stadganden i Lagen om försäkringsbolag skall de personer som leder 

Alandias verksamhet eller utför andra centrala funktioner vid varje tidpunkt uppfylla 

gällande krav angående: 

1. Tillräckliga kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter innefattande såväl 

lednings- som affärstekniska färdigheter för att utöva en sund och ansvarsfull 

företagsledning (fit).  

 

Det är av särskild vikt att gruppen som helhet innehar tillräckliga kvalifikationer 

och färdigheter gällande: 

• Försäkrings- och finansmarknaden 

• Affärsstrategi och affärsmodeller 

• Företagsstyrningssystem (Corporate Governance) 

• Finansiella och aktuariella analyser 

• Lagar, normer och regelverk för försäkrings- och finansbranschen 

• Sjöfart 

 

2. Innehar anseende och integritet som motsvarar högt ställda krav (proper). 
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Övriga medarbetare skall också uppfylla de kvalifikations- och lämplighetskrav som 

respektive tjänst förutsätter. 

Definierad personkrets i Alandias verksamhet  

Följande två grupper av befattningshavare inom Alandia anses tillhöra den krets som leder 

bolagets verksamhet alternativt utför andra centrala funktioner: 

Grupp 1: Styrelse, VD och ställföreträdande VD 

• Styrelsemedlemmarna i styrelsen för Alandia Försäkring Abp  

• Verkställande direktör för Alandia Försäkring Abp  

• Verkställande direktörs ställföreträdare för Alandia Försäkring Abp 

 

Grupp 2: Övriga centrala ansvarspersoner 

• Chief Investment Officer 

• Direktör för B2B 

• Direktör för B2C 

• Intern revisor 

• Chief Financial Officer 

• Compliance Officer 

• Ansvarig aktuarie 

 

B.2.2 Bedömningsprocess för kvalifikationer och lämplighet 

Grupp 1: Styrelse, VD och ställföreträdande VD 

Lämplighetskraven för grupp 1 stadgas i gällande lagar och normer. Bolagsstämman eller 

styrelsen gör initialt en första bedömning av huruvida den tilltänkta befattningshavaren 

uppfyller kraven.  

Därefter genomgår den tilltänkta befattningshavaren en lämplighetsprövning och som 

underlag används Finansinspektionens blankett för bedömning av fit and proper L3.  

Prövningen görs av Finansinspektionen och skall ske i god tid före utnämningen. Processen 

upprätthålls av VD eller VD-/ledningsassistent i samråd med bolagsjurist.  

Medlemmar i grupp 1 är skyldiga att utan dröjsmål meddela VD om förändringar som kan 

anses påverka befattningshavarens lämplighet. VD meddelar därefter utan dröjsmål 

förändringen till Finansinspektionen. 

Grupp 2: Övriga centrala ansvarspersoner 

För grupp 2 definieras kvalifikationskrav och krav på färdighet i en befattningsbeskrivning.  

Lämplighetsbedömning av dessa personer görs av styrelsen och som underlag används 

Finansinspektionens blankett för bedömning av fit and proper L3. Bedömningen görs innan 

personen utses. För processens upprätthållande ansvarar HR i samråd med bolagsjurist. 

En bedömning av fortsatt uppfyllande av lämplighetskrav görs årligen av VD.  
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B.3 Riskhanteringssystem inklusive egen risk- och solvensbedömning 

 

Riskhanteringssystemets huvudsakliga syfte är att bidra till verkställandet av Alandias 

strategi och säkerställa att det sker i enlighet med en av styrelsen fastställd riskaptit och 

risktolerans samt 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 elimineras alternativt hanteras så att residualrisken är på en acceptabel 

nivå. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ett tillräckligt riskhanteringssystem finns 

implementerat och godkänner årligen en riskhanteringspolicy som definierar 

riskhanteringens mål, ansvar, mått och principer för övervakning. Riskfunktionen äger 

processerna kopplade till riskhanteringen och ansvarar för att upprätthålla 

riskhanteringssystemet och stöda verksamhetens riskägare. Riskrapportering till ledning 

och styrelse sker kvartalsvis av riskfunktionen. 

Delprocesserna i Alandias riskhanteringssystem är: 

Delkomponent Beskrivning 

Identifiering och hantering av risker För att säkerställa att risker som 

verksamheten är exponerad för identifieras 

och hanteras. 

ORSA Egen risk- och solvensbedömning som görs 

årligen.  

Analys av solvensställningen För att bedöma om kapitalbehovet enligt 

nuvarande samt planerad riskexponering 

uppfylls samt utvärdera solvensens 

utveckling under stress. 

Incidentrapportering För att förbättra rutiner och processer och 

minimera risken att händelser som orsakat 

eller varit nära att orsaka förluster inträffar 

igen. 

 

B.3.1 Riskhanteringsprocessen inom Alandia Försäkring Abp  

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, som även gör en oberoende bedömning av de risker som identifierats. 

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. 

Riskfunktionens mål är även att främja ett riskbaserat beslutsfattande och uppmuntra till 

en god riskkultur, för att säkerställa att beslut alltid är riskbaserade.  
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Riskhanteringsprocessen inom Alandia Försäkring: 

 

Styrelsen utvärderar åtminstone årligen riskhanteringens effektivitet, ändamålsenlighet 

och verkställande. Ett förslag till reviderad riskhanteringspolicy tas fram årligen av 

riskfunktionen och föreläggs styrelsen för godkännande efter behandling i ledningsgrupp 

och revisionsutskott. Genom riskhanteringspolicyn blir riskhanteringsprocessen 

implementerad i verksamheten som en del av den interna kontrollen och den dagliga 

verksamheten. 

B.3.2 Egen risk- och solvensbedömning – ORSA 

Syftet med den egna risk- och solvensbedömningen (eng. Own Risk and Solvency 

Assessment, ORSA) är att ur ett helhetsperspektiv bedöma hur bolagets riskexponering 

påverkar verksamhetens utveckling och det kapitalbehov som verksamheten kräver. 

ORSA-processen verkställs i enlighet med ORSA-policyn, som är fastställd av styrelsen.  

Med godkännande av Finansinspektionen sammanställs en årlig ORSA-rapport för Alandia, 

som behandlas av styrelsen och som sammanfattar resultatet från utvärderingen av 

bolagets riskexponeringar, stresstester av den finansiella planeringen och 

solvensanalysen. En ORSA kan även, vid behov, göras när som helst efter styrelsebeslut 

om väsentliga förändringar i verksamhetens omständigheter föranleder det. 

ORSA görs ur ett helhetsperspektiv i vilket hela verksamheten och dess risker analyseras 

kvantitativt och kvalitativt. ORSA är i huvudsak framåtblickande med utgångspunkt i 

affärsplanering och scenarioanalyser. Vid genomförandet av ORSA testas bolagets 

känslighet för avvikelser mot den långsiktiga strategiska planeringen med hjälp av 

stresstester av finansplanen. Solvensens och substansvärdets förväntade utveckling 

stressas även med ett antal kortsiktiga scenarier kopplat till den aktuella 

kapitalpositionen för att testa solvensens känslighet för oförutsedda händelser. 

Resultatet av ORSA beaktas i såväl verksamhetsplaneringen som i den finansiella 

planeringen. Detta gäller i synnerhet vid fastställande av affärsstrategier, 

verksamhetsstyrning, produktutveckling, hantering av eget kapital och köp av 
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återförsäkring. ORSA ingår därav som en integrerad del i affärsstrategin och beaktas 

konsekvent vid företagets strategiska beslut. 

B.4 Internkontrollsystem 

Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Alandia Försäkring Abp efterlever 

tillämpliga lagar och regler, samtidigt som verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt med hänsyn till fastställd strategi och att information finns lättillgänglig och 

är tillförlitlig. 

 

Ansvaret för att organisera den interna kontrollen ligger hos styrelse och VD. 

B.4.1 Beskrivning av Alandias internkontrollsystem 

Den interna kontrollen utgörs av alla arbetssätt, system, processer och metoder som 

definieras och följs inom företagsstyrningssystemet.  En god intern kontroll är 

en förutsättning för att kunna uppnå affärsmässiga mål och för att upprätthålla 

förtroende hos kunder, intressenter och tillsynsmyndigheter.  

Den interna kontrollen ger ramar och strukturer för att med en rimlig försäkran säkerställa 

att finans-och verksamhetsplanen samt riskaptiten verkställs i enlighet med beslut, 

tillämpliga externa och interna regler samt god praxis. Kontroller och uppföljningar är 

riskbaserade och säkerställer att risktagandet står i proportion till att nå fastställda mål 

samt att regelefterlevnaden är tillfredställande. Kontroll-och uppföljningsaktiviteter 

förebygger, upptäcker och rättar till eventuella väsentliga felaktigheter och avvikelser i 

hela organisationen, IT-system och i utlagd verksamhet. 

Organisationen är strukturerad så att det finns tydliga befattningar, ansvarsområden, 

rapporteringsvägar och processer som är definierade i policys och riktlinjer. 

Alla anställda har ett ansvar att följa och förbättra sina processer och verksamheten så 

att de sköts enligt sunda affärsprinciper. För den ekonomiska rapporteringen tillämpas 

dessutom effektiva system och kontroller för värdering av tillgångar och skulder. 

Kontrollsystemets rapportfunktioner säkerställer att styrelsen erhåller information över 

väsentliga observationer från bl.a. interna och externa revisorer samt från 

övervakningsmyndigheter. 

Därtill stöds verksamheten av centrala funktioner: 

- Riskfunktionen upprätthåller riskhanteringsprocessen 

- Aktuariefunktionen verkställer de krav som ställs på den 

- Compliance övervakar både intern och extern regelefterlevnad 

- Intern revision är oberoende av övriga centrala funktioner och genomför 

granskningar av verksamheten. 

B.4.2 Funktion för regelefterlevnad 

Funktionen för regelefterlevnad (eng. compliance) är en del av den interna kontrollen och 

riskhanteringen. Funktionens uppdrag är att följa med normutvecklingen, analysera hur 

ändringar i lagstiftningen verkar på verksamheten, värdera risker vid försummelser och 

utvärdera om organisation och kontrollåtgärder är effektiva och lämpliga.  



18 
 
 

Funktionen för regelefterlevnad övervakar och bidrar till att säkerställa att verksamheten 

når målsättningarna i enlighet med interna och externa regelverk. Funktionen koordineras 

av juridikavdelningen och rapporterar till VD och styrelse. 

B.5 Internrevisionsfunktion 

Styrelsen har fastställt verksamhetsprinciper för internrevisionen. Därtill fastställs 

årligen särskilda granskningsområden för internrevisorn att genomgå. 

Internrevisorn rapporterar direkt till revisionsutskott och styrelse och är därmed 

oberoende av den operativa verksamheten.  

B.6 Aktuariefunktion 

Alandias aktuariefunktion sköts både internt och genom outsourcing. De ansvariga 

försäkringsmatematikerna utgör en del av aktuariefunktionen. Aktuariefunktionen 

rapporterar till VD och styrelse. 

Aktuariefunktionens huvuduppgifter som gäller ansvarsskulden och de 

försäkringstekniska avsättningarna är att: 

- Beräkna skulderna samt säkerställa beräkningarnas lämplighet. 

- Bedöma datakvaliteten som beräkningarna grundar sig på  

- Jämföra bästa skattningar med faktisk utveckling 

- Informera styrelse om tillförlitlighet och lämplighet i beräkningarna. 

Därtill ges ett utlåtande om beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna, den 

allmänna policyn för tecknande av försäkring samt lämpligheten i 

återförsäkringsarrangemangen. Dessa två utlåtanden görs av den outsourcade aktuarien.  

Aktuariefunktionen ger årligen en rapport till styrelsen om utförda uppgifter och resultatet 

av dessa, samt om eventuella brister och rekommendationer för att avhjälpa bristerna.  

B.7. Uppdragsavtal 

Uppdragsavtal är avtal där en motpart, även utanför tillsyn, utför en process eller tjänst 

som annars skulle ha skötts av försäkringsbolaget (EU-direktiv 2009/138/EG, artikel 

13.28). 

En del av den gränsöverskridande verksamheten i Sverige är outsourcad till det svenska 

bolaget Försäkringsservice i Göteborg KB. Verksamheten ska följa Alandias interna 

riktlinjer och inkluderas i den interna kontrollen. 

Inom Alandia tillämpas ett internt uppdragsavtal för placeringsverksamheten, som i 

moderbolaget sköts av samma avdelning även för dotterbolaget. Verksamheten styrs av 

placeringsplanen som upprättas gemensamt för båda bolagen. 

B.8 Övrig information 

Företagsstyrningssystemet utvärderas årligen och dess struktur och samverkan mellan 

dess olika delar bedöms vara lämplig för att på ett effektivt sätt fånga upp och kontrollera 

inneboende risker specifika för bolagets verksamhet.  
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C Riskprofil 
Alandias riskprofil består till största delen av marknadsrisker, det vill säga risker för 

värdeförändring i tillgångarna. Efter marknadsrisken är Alandias största riskexponeringar 

kopplade till försäkringsverksamheten. 

 

C.1 Teckningsrisker 
 

Teckningsrisker utgörs av risker anknutna till försäkringsrörelsen och till den avgivna 

återförsäkringen. 

Försäkringsteknisk risk 

En realisering av den försäkringstekniska risken skulle betyda att premieintäkterna inte 

täcker ersättningskostnaderna. Den försäkringstekniska risken minimeras med hjälp av 

rutiner för och analys av premiesättning och riskurval samt genom att överföra risker via 

återförsäkring. 

Vid tecknande av försäkring tillämpas riskurval och teknisk premiesättning för att nå 

långsiktig lönsamhet. Inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan riskurval inte 

göras, därför är prissättningen ytterst viktig eftersom försäkringen är långlivad, 

exponerad för långlevnadsrisk och risk för okända yrkessjukdomar. 

Reservrisk 

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

utbetalningar. Reserverna i bokslutet sätts så att de ska vara tillräckliga under skäliga 

antaganden och består dels av reserver för kända skador, dels av reserver för okända 

skador som inte är anmälda men som sannolikt kan väntas uppstå (eng. incurred but not 

reported, IBNR).   

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. Premieansvaret räknas 
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fram med pro rata metodik. Reservernas historiska tillräcklighet kontrolleras av 

aktuariefunktionen, då även eventuella underreserveringar identifieras och hanteras. 

Risk för skadekumuler 

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

försäkringsavtal inträffar samtidigt. Risken minimeras genom riktlinjer för teckning av 

försäkring och genom att kumulrisker beaktas vid tecknande av återförsäkring.  

Valutarisk  

Valutarisk uppstår för skulder i andra valutor än rapporteringsvalutan euro. Valutarisken 

innebär att växelkursen mellan euron och övriga valutor utvecklas på ett för Alandia 

ogynnsamt sätt. 

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

som låg eftersom ersättningskostnader i regel erläggs i samma valuta som premien, och 

således uppstår valutaexponeringen enbart mot nettoresultatet.  

Valutariskerna följs upp kontinuerligt och minimeras genom en fastslagen strategi för 

hantering av total valutaexponering, vilken kan verkställas med derivat för att hålla en låg 

exponering mot valutarisk. 

Konkurrens och risker i omvärlden 

Samtliga försäkringsgrenar är exponerade för både konkurrens- och omvärldsrisker. 

Omvärldsriskerna är större i de konjunkturkänsliga marin- och 

transportförsäkringsgrenarna, men även fritidsbåtförsäkringen är känslig för den 

allmänna ekonomiska utvecklingen. 

Omvärldsrisker och konkurrenssituationer hanteras avdelningsvis 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. 

Risker anknutna till återförsäkringsverksamheten 

Återförsäkring är den huvudsakliga metoden för Alandia att begränsa försäkringsrisken på 

egen andel, och återförsäkringen är en förutsättning för tecknandet av försäkringsrisker. 

Styrelsen fastställer årligen återförsäkringsprogrammets struktur och maximalt 

självbehåll. Vid fastställande av självbehållet beaktas bolagets solvensställning och dess 

förväntade utveckling.  

En Surplus-struktur tillämpas och självbehållet skyddas med Excess of loss-

återförsäkring. För övriga materiella produkter tillämpas Excess of loss-skydd med 

varierande självrisker, beroende 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 och där valet av dessa 

sker i enlighet med fastställda principer. 

I likhet med försäkringsverksamheten uppstår omvärldsrisker som kan påverka priset på 

och utbudet av återförsäkring. Genom att föra en dialog med återförsäkrare och mäklare 



21 
 
 

samt eftersträva långa relationer minskas risken för plötsliga kapacitetsbrister eller 

prishöjningar.   

Inom återförsäkringsverksamheten är även kreditrisk och kontraktsrisk identifierade. 

Kontraktsrisken innebär att motparten inte håller sig till villkoren. Läs mer om kreditrisk 

under punkt C.3 Kreditrisk. 

C.2 Marknadsrisk 
 

Marknadsrisk är risken för att placeringstillgångarnas värde minskar till följd av 

förändringar i marknadspriser. Alandias tillgångar är främst placerade i 

finansmarknadsinstrument, aktier, fastigheter, hedgefonder och 

penningmarknadsinstrument. Aktsamhetsprincipen tillämpas inom 

placeringsverksamheten, och marknadsrisken minimeras genom kontinuerlig uppföljning 

samt diversifiering av tillgångarna, både mellan samt inom de olika tillgångsklasserna för 

att säkerställa tillgångarnas värde och avkastning. Med beaktande av den verksamhet 

som bolaget bedriver ska placeringarna vara möjliga att omvandla till likvida medel. 

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 avkastningsmål, likviditetsbehov, tillgångarnas 

riskspridning, hantering av valutapositioner samt användning av derivat.  

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. 

Valutarisk 

Valutarisk uppstår även inom marknadsrisken då tillgångarna är placerade i andra valutor 

än euro. För beskrivning av valutarisk, se C.1.  

C.3 Kreditrisk 
 

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

fullfölja sina förpliktelser gentemot Alandia. Kreditrisker kan uppstå inom 

försäkringsverksamheten, återförsäkringsverksamheten och placeringsverksamheten. 

Inom försäkringsverksamheten minimeras kreditrisken genom riktlinjer för tecknande av 

försäkring och med hjälp av rutiner för hantering av uppsägning och indrivning.  

Kreditrisk inom återförsäkringsverksamheten minimeras genom att dela upp kontrakt på 

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

ratingskala vid val av återförsäkrare. 

Inom placeringsverksamheten uppstår kreditrisken i masskuldebrev. Även här tillämpas 

diversifiering, både mellan olika emittenter och olika marknadsområden.  

C.4 Likviditetsrisk 
 

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 
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medel för att fullfölja sina förpliktelser vid förfall, eller endast kan göra det till höga 

kostnader. För att minimera likviditetsrisken allokeras en förutbestämd andel av 

placeringarna i tillgångar med god likviditet. Som god likviditet avses tillgångar i 

placeringsfonder med daglig handel samt i masskuldebrev och 

penningmarknadsinstrument.  

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. 

C.5 Operativ risk 
 

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. Genom verksamhetsstyrningen och den interna 

kontrollen har arbetsrutiner och processer upprättats med syfte att förhindra eller 

minimera de operativa riskerna. De mest väsentliga operativa riskerna uppstår inom, 

personal- och belöningspolitik, systemstöd, regelefterlevnad och interna rutiner och 

processer. Operativa risker identifieras och hanteras kontinuerligt som en del av Alandias 

riskhanteringssystem. 

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. 

För att säkerställa att Alandias verksamhet fortlöper även vid störningar under normala 

förhållanden och för att säkerställa ett korrekt agerande vid undantagstillstånd har en 

beredskapsplan upprättats. 

C.7 Övriga materiella risker 
 

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. 

Därtill beaktar Alandia årligen inom ramen för riskhanteringssystemet framväxande risker, 

det vill säga nya risker som uppstår i samband med förändringar eller risker som i sig har 

förändrats och nu har större relevans än tidigare. 
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D Värdering för solvensändamål 
Alandias finansiella redovisning uppgörs i enlighet med nationella 

redovisningsstandarder. I och med att Solvens II upprättas enligt marknadsvärde, uppstår 

skillnader i värdering. Dessa fångas upp av posten värderingsdifferens vid beräkningen av 

kapitalbasen.  

Posterna där värderingsskillnader uppstår specificeras närmare under punkterna D.1.2 för 

tillgångar, D.2.2 för försäkringstekniska avsättningar och D.3.2 för övriga skulder. 

Med stöd av artikel 9.4 i EU-kommissionens delegerade förordning (2015/35) tillämpas 

proportionalitetsprincipen vid värderingen enligt Solvens II. Det innebär att värderingen i 

den finansiella redovisningen tillämpas på poster där värderingen bedöms vara tillräcklig, 

med beaktande av arten och omfattningen av, samt komplexiteten hos de inneboende 

riskerna. Värderingsmetod för dessa poster anges i följande punkter som 

’Anskaffningsvärde/Bokföringsvärde’. 

D.1 Tillgångar 

D.1.1 Värde och värderingsmetod enligt Solvens II 

Nedan visas Alandias tillgångar vid rapporteringsperiodens utgång. Definitioner för 

värderingsmetoderna anges efter tabellerna.  

 

 

 

Definitioner av ovanstående värderingsprinciper: 

Värdering fastighetsmäklare:  Värdering årligen utförd av extern 

fastighetsvärderare. 
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Anskaffningsvärde/Bokföringsvärde: Anskaffningsvärdet används som marknadsvärde 

på låne-fodringar om inte nedskrivning av fordran 

gjorts till följd av bedömning att skulden sannolikt 

inte kommer att till fullo betalas tillbaka. 

Marknadsnoteringar: Priset hämtat från handelsplatser där den dagliga 

handeln med respektive placering utförs. 

Värdering från fondförvaltare: Net Asset Value (NAV) hämtad från månads- och 

kvartals-rapporter som tillgångarnas förvaltare 

uppger vid respektive tidpunkt. Vid behov 

korrigeras dessa marknadsvärden med respektive 

tillgångs kassaflöde mellan värderingstidpunkt och 

bokslutstidpunkt. 

Värdering till marknadsvärde: Marknadsvärde som motsvarar det aktuella belopp 

som en tillgång eller skuld skulle vara värd vid 

överlåtelse. Värdet presenterar ett 

sannolikhetsvägt, förväntat nuvärde av framtida 

kassaflöden. 

 

D.1.2 Värderingsskillnader mellan Solvens II och FAS 

De värderingsskillnader som uppstår för tillgångar mellan Solvens II och den finansiella 

redovisningen (FAS) specificeras nedan. Se hänvisningar till efterföljande underrubriker 

för förklaring till värderingsskillnaden under respektive post. 
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Immateriella tillgångar 

Enligt Solvens II upptas inget värde för immateriella tillgångar om de inte kan säljas vidare 

på en aktiv marknad.  

Alandia har i den finansiella redovisningen upptagit ett värde bestående av immateriella 

rättigheter för datorprogram, bestående av licenser och utveckling av egna datorprogram. 

Motsvarande värde beaktas inte i solvensberäkningen. 

Placeringar 

Alla placeringar upptas till marknadsvärde i Solvens II-balansen. Värderingen i den 

finansiella redovisningen avviker för följande placeringstyper: 

- Fastigheter upptas till anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan. 

- Aktier och andelar upptas enligt medelprisprincipen och redovisas till 

anskaffningsutgift eller ett lägre gängse värde. 

- Aktier hänförliga till anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde eller lägre 

sannolikt överlåtelsevärde. 

- Finansmarknadsinstrument upptas till anskaffningsvärde korrigerat med skillnad 

mot nominellt värde under löptiden. 

- Lånefordringar upptas till anskaffningsvärde eller lägre sannolikt värde. 

- Derivatkontrakt upptas inte som en tillgång. I Solvens II omvärderas öppna kontrakt 

vid rapporteringsperiodens utgång och en fördelaktig värdeförändring upptas som 

en tillgång.  

Närmare information om värderingsmetoder i den finansiella redovisningen anges under 

punkt 14 i bokslutet, se bifogad bilaga under punkt F.1, s. 3 

Fordringar tillhörande försäkringsavtal och återförsäkringsavtal  

Försäkringsfordringar uppstår i samband med försäkringsavtal och upptas till 

marknadsvärde enligt Solvens II, för att motsvara avsättningarna. I beloppet beaktas även 

fordringar för avtal som är kända, men som inte ännu har trätt i kraft vid 

rapporteringsperiodens utgång. I den finansiella redovisningen (FAS) upptas fordringarna i 

samband med att försäkringsperioden börjar. 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal utgör den del av de försäkringstekniska 

avsättningarna som anses höra till återförsäkrare. Beloppet för återförsäkrarnas 

premieavsättningar beräknas enligt samma metodik som för bruttoavsättningarna varvid 

motsvarande skillnader som finns beskrivet i kapitel D2 uppstår även för fordringar från 

återförsäkringsavtal, se punkt D.2.2.  

Beräkningen av återförsäkrarnas andel av IBNR skador (eng. incurred but not reported) 

görs i proportion till återförsäkringens andel av den totala premien för proportionell 

återförsäkring. 

I den finansiella redovisningen upptas endast motsvarande andel för aktiva avtal. Posten 

anges inte som en fordran, utan som en nettopost i ansvarsskulden. 
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Poster som värderas enligt finansiell redovisning 

Poster som har upptagits till samma värde som i den finansiella redovisningen är ’Övriga 

fordringar’, ’Depåer hos företag som har avgivit återförsäkring’ och ’Övriga tillgångar som 

inte visas någon annanstans’.  

Den finansiella redovisningens värdering bedöms vara tillräcklig i proportion till arten och 

omfattningen av, samt komplexiteten hos de inneboende riskerna.  

D.2 Försäkringstekniska avsättningar 

 

D.2.1 Försäkringstekniska avsättningar vid rapporteringsperiodens utgång 

Försäkringstekniska avsättningar motsvarar värdet av åtaganden gentemot 

försäkringstagare och försäkrade. Avsättningarna är beräknade genom att kommande 

kassaflöden som föranleds av försäkringsavtal prognostiseras och diskonteras för att 

motsvara värdet vid tidpunkten för beräkningen.  

Kassaflödena består av förväntade ersättningar, inkomster samt kostnader som förväntas 

uppkomma på grund av avtalen. Avsättningarna värderas till marknadsvärde vilket 

motsvarar ett belopp som försäkringsbolaget skulle få betala om avsättningarna skulle 

överföras till ett annat försäkringsbolag. 

Avsättningarna är uppdelade i bästa skattning och riskmarginal. Bästa skattningen 

motsvarar det diskonterade värdet av kassaflödena. Riskmarginalen utgör kostnaden för 

det solvenskapital som krävs för ett försäkringsbolag att åta sig avsättningarna. 

Avsättningarna var vid rapporteringsperiodens utgång följande: 
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En specifikation av avsättningarna per försäkringsklass ges i rapporterna S.12.01 och 

S.17.01, bifogade under punkt F.2 Kvantitativa blanketter. 

Avsättningarna beräknas beroende på deras karaktär med olika försäkringsmatematiska 

metoder. En kvalitativ expertbedömning är också central i synnerhet för att beakta 

marknadstrender och begränsningar i data.  

I prognoserna av kassaflöden finns det osäkerhet förknippat med beräkningen. För alla 

metoder finns osäkerhet om karaktären på skadorna ändrar snabbt. Till exempel om 

skadefrekvensen blir högre, reparationskostnader ökar mer än vad som är antaget eller en 

icke förutsägbar händelse medför skadekostnader. 

Nedan finns de vanligaste tillämpade värderingsmetoderna och med de förknippade 

osäkerhet beskrivna. 

Premieavsättningar  

Premieavsättningen ska motsvara de skador som förväntas inträffa i framtiden och som är 

täckta av försäkringsavtal som är i kraft, eller som kommer att bli i kraft.  

 

Premieavsättningen beräknas i huvudsak baserat på förväntade skadekvoter. De 

förväntade skadekvoterna tas fram baserat på historiska utfall samt förväntan om 

marknadsutveckling. Om de verkliga skadekvoterna avviker från de som används i 

beräkningarna kommer ansvaret att avvika från verkliga utfallet. 

 

Premieavsättningarna omfattar även inkommande premier för avtal som ingåtts. 

Premierna reducerar kassaflödet för förväntade skadeutbetalningar. 

 

Kända rapporterade skador (in casu)  

När en skada anmäls gör skadereglerare en expertbedömning om de förväntade 

kostnaderna baserat på den information som finns tillgänglig. I värderingen av 

avsättningar justeras dessa skador baserat på historisk över- eller undervärdering av 

skadornas slutliga kostnader (Chain Ladder metodik). Värderingsrisker finns om praxis för 

hur reserveringen görs ändras och justeringen blir för stor eller liten. 

 

För pensionsåtaganden (arbetsolycksfallsförsäkring) tillämpas en dödlighetsmodell som 

tas fram gemensamt av de finska försäkringsbolag som bedriver lagstadgad 

arbetsolycksfallsförsäkring. Om den faktiska dödligheten utvecklas på ett annat sätt än 

modellens prognoser finns risk att de faktiska kostnaderna blir större än de 

prognostiserade. 

Inträffade men inte rapporterade skador (IBNR)  

Inträffade skador som ännu inte anmälts beaktas genom försäkringsmatematiska 

beräkningar på historiska skador och beaktat expertbedömning av relevansen av data och 

trender i försäkringsbeståndet. Metoderna som används är i huvudsak Chain Ladder och 

Bornhuetter Ferguson. Förändrat beteende hos försäkringstagare gällande anmälning av 
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skador eller fördelningen för skadestorlek och frekvens kan medföra risk för felestimat av 

avsättningarna. 

 

Kostnader 

Avsättningarna för kostnader avser täcka de administrativa kostnader som kommer att 

uppstå under avtalens fullgörande. Risken vid prognosen av kostnader är om de framtida 

kostnaderna underskattas, till exempel om löneinflationen ökar kraftigt. 

 

För administrationen av aktiva eller framtida försäkringar har beaktats förväntade 

kostnader i enlighet med budget. Kostnader som beaktas är utgifter för handläggning, IT-

system, lokaler och övrig administration. 

Skaderegleringskostnaderna beräknas som en andel av de förväntade utbetalningarna. 

Osäkerheterna hanteras genom kontinuerlig övervakning av skador och deras utveckling, 

genom internkontrollen som beskrivs närmare under punkt B.4.1. 

Diskontering av kassaflödena har gjorts med EIOPAS publicerade räntekurva. Effekten på 

avsättningarna är 2 070 TEUR. 

D.2.2 Värderingsskillnader mellan Solvens II och FAS 

Nedan presenteras värderingsskillnader som uppstår för de försäkringstekniska 

avsättningarna mellan Solvens II och den finansiella redovisningen. 

Vid beräkning av avsättningarna enligt Solvens II uppstår följande skillnader mot 

ansvarsskulden i den finansiella redovisningen (FAS). 

   TEUR       

TYP Solvens II FAS Differens 

Varav 

kostnader 

Premieavsättningar 13 117 38 340 -25 222 11 132 

Kända skador 56 580 63 833 -7 253  
IBNR 6 295 17 577 -11 282  
Skadereglering 3 374 7 324 -3 951   
Riskmarginal 4 204  4 204  
TOTALT 83 570 127 074 -43 504 11 132 

 

Den huvudsakliga skillnaden är principerna för värdering. Avsättningarna ska ha ett 

marknadsvärde med vilket de skulle överföras mellan försäkringsbolag. Ansvarsskulden 

ska alltid vara tillräcklig så att försäkringsbolaget vid en skälig bedömning kan fullgöra de 

förpliktelser som uppkommer till följd av bolagets försäkringsavtal. 

För framtida skador (premieavsättningar i Solvens II och premieansvar i FAS) uppstår en 

skillnad som till största del beror på att kundfordringar i den finansiella redovisningen 

tagits med som en del av Solvens II kassaflödet. En skillnad uppstår också som en följd av 

olika principer för upptagande av avtal.  
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Enligt FAS beaktas för skadeförsäkringsverksamheten endast avtal under sin giltighetstid.  

I Solvens II tas ett avtal upp så fort det har ingåtts. Eftersom en stor del av 

försäkringsavtalen träder i kraft första januari har de inget premieansvar men en 

premieavsättning som motsvarar ett år av förväntade skador och 

administrationskostnader.  

Premieansvaret beräknas med en pro rata-metodik där premien bedöms täcka både 

förväntade skade- och administrationskostnader. 

För kända skador utgörs differensen mellan FAS och Solvens II av diskonteringseffekt och 

det förväntade överskott som finns i de reserverna.  

För IBNR och skaderegleringsreserven utgörs skillnaden av att det i FAS beräkningen i 

finns säkerhetsmarginaler i ansvarsskulden medan avsättningarna i utgångspunkt ska 

vara mer exakta. 

I ansvarsskulden finns det ingen riskmarginal för att täcka kapitalkostnaden av det 

solvenskapital som krävs.  

I FAS diskonteras inte ansvaret vilket det görs i Solvens II. 

D.3 Övriga skulder 

D.3.1 Övriga skulder vid rapporteringsperiodens utgång 

 

 

Definitioner av ovanstående värderingsprinciper: 

Marknadsvärde: Diskonterat nuvärde av framtida överskottet 

mellan tillgångar och skulder upptagna till verkligt 

värde. 

Marknadsnoteringar: Priset hämtat från handelsplatser där den dagliga 

handeln med respektive placering utförs. 

Anskaffningsvärde/Bokföringsvärde: Anskaffningsvärdet används på övriga skulder än 

avsättningar och skatteskuld, med stöd av 

proportionalitetsprincipen. Se mer under punkt 

D.3.2.3. 
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D.3.2 Värderingsskillnader mellan Solvens II och finansiell redovisning 

 

Värderingsdifferenser som uppstått för övriga skulder vid rapporteringsperiodens utgång 

presenteras nedan. 

 

Uppskjutna skatteskulder  

Uppskjuten skatt tas enligt Solvens II upp som en skuld och består av orealiserad skatt. 

Nationell skattesats tillämpas vid beräkningen. Posten utgör 20 % av framtida överskott 

mellan samtliga tillgångar och skulder. I och med att orealiserade värden inte beaktas i 

den finansiella redovisningen, uppstår inte heller motsvarande orealiserad skatt. I den 

finansiella redovisningen kan uppskjuten skatt uppstå i samband med 

avskrivningsdifferenser på gruppnivå.  

Poster som värderas enligt finansiell redovisning  

Poster som har upptagits till samma värde som i den finansiella redovisningen är 

kortfristiga skulder som har uppstått från försäkringsavtal, leverantörsskulder och övriga 

skulder. Den finansiella redovisningens värdering bedöms vara tillräcklig i proportion till 

arten och omfattningen av, samt komplexiteten hos de inneboende riskerna.  

D.4 Alternativa värderingsmetoder 

Alternativa värderingsmetoder tillämpas inte. 
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E. Finansiering 
 

E.1 Kapitalbas 

Kapitalbasen utgörs enbart av primärkapital, till stor del utan restriktioner för 

tillgänglighet. Kapitalbasen består av inbetalt aktiekapital, avstämningsreserven 

(överskott mellan tillgångar och skulder med avdrag för aktiekapital och förutsebara 

dividender) samt kapitallånet till 50% av solvenskapitalkravet. 

E.1.1 Principer och mål för hantering av kapitalbasen 

Hantering av kapitalbasen styrs av affärsplanering som sker på medellång sikt och 

fastställs av styrelsen. I affärsplaneringen eftersträvas upprätthållande av en 

betryggande solvens, för att säkerställa försäkrade förmåner samt den fortsatta 

verksamheten. Med betryggande menas att kapitalbasen alltid ska uppfylla externa 

solvenskapitalkrav samt det interna solvenskapitalkravet fastställt av styrelsen. Det 

interna solvenskapitalkravet fastställs genom att definiera tröskelnivåer mot externa 

solvenskapitalkrav. 

E.1.2 Kapitalbasmedel vid rapporteringsperiodens utgång 

Nedan presenteras kapitalbasens innehåll och solvenskvot vid rapporteringsperiodens 

utgång. Solvenskvoten beräknas som medräkningsbar kapitalbas i förhållande till 

solvenskapitalkrav (SCR). 

Den del som räknas med i kapitalbasen för att täcka solvenskapitalkravet är hela beloppet 

på 215 312 TEUR. Den del som räknas med i kapitalbasen för att täcka minimikapitalkravet 

är endast nivå 1 av kapitalbasen, 170 572 TEUR. 

Den föreslagna dividenden för föregående period var 24 870 TEUR (0 EUR). För år 2021 har 

styrelsen föreslagit en dividendutdelning om 35 euro per aktie, sammanlagt 6 964 TEUR. 

För Alandia Försäkring Abp omfattas inga primärkapitalbasposter av övergångsregler.  

 

 

Avstämningsreservens innehåll specificeras i rapport S.23.01, bifogad under punkt F.2 

Kvantitativa blanketter.  
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E.1.3 Väsentliga skillnader mellan kapitalbas enligt finansiell redovisning och 

kapitalbas enligt Solvens II 

Det egna kapitalet i den finansiella redovisningen upprättas enligt nationella 

redovisningsstandarder (FAS), vilket innebär att differenser uppstår mot kapitalbasen 

enligt Solvens II.  

I Solvens II beaktas utöver det egna kapitalet orealiserade värderingsdifferenser. Den 

finansiella redovisningen innehåller poster som inte beaktas enligt Solvens II: immateriella 

tillgångar, utjämningsbelopp och avskrivningsdifferens.  

Nedan härleds framtagande av kapitalbasen enligt Solvens II, med utgångspunkt i det egna 

kapitalet enligt finansiell redovisning. 

 

 

E.2 Solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav 

Solvenskapitalkrav (SCR) och minimikapitalkrav (MCR) beräknas enligt standardformeln 

som anges i EU-kommissionens delegerade förordning om Solvens II (2015/35, kapitel V).  

Solvenskapitalkravet ska motsvara en nivå på medräkningsbar kapitalbas som möjliggör 

täckning av betydande förluster och som ger en rimlig säkerhet för försäkringstagare att 

få sina ersättningar, medan minimikapitalkravet ska garantera en miniminivå som inte får 

underskridas. (EU-direktiv 2009/138/EG, p.62 och 70)  

I beräkningarna tillämpas varken företagsspecifika parametrar eller förenklade 

beräkningar av väsentlig betydelse för de enskilda riskmodulerna. 

E.2.1 Solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav vid rapporteringsperiodens utgång 

Vid rapporteringsperiodens utgång uppgick solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav för 

Alandia enligt nedan: 
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Under rapporteringsperioden har inga betydande förändringar av SCR eller MCR inträffat. 

Bolaget har uppnått solvenskapitalkrav, och därmed även minimikapitalkrav, under hela 

rapporteringsperioden. 

E.2.2 Solvenskapitalkrav (SCR) enligt riskmodul 

Nedan specificeras solvenskapitalkravet enligt riskmodul vid rapporteringsperiodens 

utgång.  

 

Information om riskmodulerna ges även i rapport S.25.01, bifogad under punkt F.2 

Kvantitativa blanketter.  

E.2.3 Indata som används vid beräkningen av minimikapitalkrav 

Indata som används vid beräkningen av minimikapitalkrav specificeras i rapport S.28.01, 

bifogad under punkt F.2 Kvantitativa blanketter.  

 

E.3 Användning av undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk vid 

beräkning 

Bolaget tillämpar inte undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk. 
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F Bilagor 

F.1 Bokslut enligt finansiell redovisning 

Alandia Försäkring Abp:s på samma plats som denna rapport. 

F.1.1 Alandia Försäkring Abp 

https://alandia.wntr.io/uploads/2021/03/bokslut-och-verksamhetsberattelse-

alandia-2020.pdf 

 

F.2 Kvantitativa blanketter 

 

Denna bilaga innehåller följande blanketter: 

S.02.01 Balansräkning 

S.05.01 Premier, ersättningar och kostnader per försäkringsklass 

S.05.02 Premier, ersättningar och kostnader per land 

S.12.01 

Försäkringstekniska avsättningar avseende livförsäkring och 

sjukförsäkring 

S.17.01 Försäkringstekniska avsättningar avseende skadeförsäkring 

S.19.01 Uppgifter om skadeförsäkringsersättningar  

S.22.01 Uppgifter om effekter av långsiktiga garantier och övergångsregler 

S.23.01 Uppgifter om kapitalbas 

S.25.01 Uppgifter om solvenskapitalkrav 

S.28.01 

Uppgifter om minimikapitalkrav inom enbart livförsäkring eller 

skadeförsäkring 

 

Rapporteringsvaluta TEUR 

 

https://alandia.wntr.io/uploads/2021/03/bokslut-och-verksamhetsberattelse-alandia-2020.pdf
https://alandia.wntr.io/uploads/2021/03/bokslut-och-verksamhetsberattelse-alandia-2020.pdf
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