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FORVALTNINGSBERATTELSE
Styrelsen och verkstallande direktoren for Holmia Livforsakring AB, org nr 516401-6510 (Holmia Liv), avger
harmed irsredovisning for rakenskapsiret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Verksamhet
Holmia Liv bar under 2018 bedrivit livforsakringsverksamhet i Sverige. Verksamheten bestir framst i ett
samarbete med Codan Forsikring A/S svenska filial, Trygg-Hansa Forsakring filial, for att tacka dOdsfallsrisken i
filialens stora bestand av sjuk- och olycksfallsforsakringar. I dagsliiget bedrivs ingen forsakringsform med inslag
av sparande utan enbart forsakring avseende dodsfallsrisk.
Bolaget har koncession att meddela direkt och indirekt livforsakring dar utbetalning ar beroende av en eller flera
personers liv och tillaggsforsakring till sadan forsakring. Ansvarigheten for dodsfallsrisk uppgir endast till 12
manader.
All verksamhet (forutom de fyra nyckelfunktionema: aktuarie, compliance, internrevision och riskfunktion) for
Holmia Liv hanteras av Trygg-Hansa Forsakring filial och regleras genom gfillande outsourcingavtal mellan
partema.
Bolagets verkstallande direktor ar anstiilld i Holmia Liv.

Agarstruktur
Holmia Liv ar ett helagt dotterbolag till Codan Forsikring A/S. Codan Forsikring A/Sar ett heliigt dotterbolag till
Codan A/S, Kopenhamn, som i sin tur ar ett dotterbolag under RSA Insurance Group plc, London (RSA). RSA
upprattar koncemredovisning enligt IFRS, sasom den antagits for tillampning inom EU. Holmia Liv foljer sa
kallad lagbegransad IFRS vid upprattande av irsredovisning.

Arets resultat och bolagets utveckling
Holmia Liv bar under rakenskapsaret haft en fortsatt fin tillvaxt bade friin den privata livforsakringsverksamheten samt fran gruppavtalen.
Holmia Liv redovisar ett resultat fore skatt pa 110 675 (93 611) KSEK och efter skatt pa 107 977 (90 134)
KSEK. Resultatet fran forsakringsrorelsen bar under 2018 okat i jamforelse med foregaende ir vilket till storsta
del kan hanforas till den fina tillvaxten i premievolym. Utover den positiva tillvaxten bar ocksa den
underliggande lOnsamheten forbattrats som ett resultat av kostnadsbesparingar. Bolagets totalkostnadsprocent
har reducerats och uppgir till 49,0 (54,8). Den underliggande lonsamheten ar siiledes fortfarande valdigt god.
Bolaget har en fortsatt stark solvensposition

Livforsakringsrorelsen
Premier
Bolagets totala premievolym okade 6,7% under verksamhetsiret som en foljd av en okning inom bada den
privata livforsakrings-verksamheten samt ifran Trygg-Hansa Forsakring filials individuella affiir avseende
gruppavtal.
Premieinkomsten fore avgiven aterforsiikring uppgick for iir 2018 till 222 590 (208 534) KSEK. Efter avdrag for
erlagda premier for avgiven aterforsakring pa -513 (-506) KSEK uppgick premieinkomsten for egen rakning till
222 077 (208 028) KSEK.
Av den totala premieinkomsten fore avgiven iiterforsakring for iir 2018 kommer 167 119 (155 919) KSEK fran
individuell forsakring och 55 471 (52 615) KSEK friin grupplivforsakring.

Forsiikringsersiittningar
FOrsakringsersattningar for egen rakning pii -84 998 (-85 620) KSEK bestir dels av utbetalda ersattningar med
-89 477 (-87 242) KSEK och dels av forandringar i avsattningar for oreglerade skador med 4 479 (1 622)
KSEK.
~
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Skadekostnadsprocenten har fallit pii grund av en positiv utveckling i skadekostnad inom individuell forsiikring
jlimfort 2017. Bolagets skadekostnadsprocent for verksamhetsiiret forblittrades och blev 39, 1 jlimfort 41,6
foregiiende iir.

Driftskostnader
Driftskostnadema i livforsakringsrorelsen har minskat och uppgiir till -21 464 (-27 154) KSEK, vilket i relation
till premieinkomsten motsvarar 9,9 (13,2) procent. Kundtjlinst, skadereglering, administration, forsliljning och
IT-system hanteras av Trygg-Hansa Forslikring filial enligt avtal. Minskning av driftskostnader kan till storsta
del hanforas till den tillvlixt som skett i gruppavtalen under 2017.

Tekniskt resultat
Livforsakringsrorelsens tekniska resultat uppgick till 110 675 (93 611) KSEK och bolagets totalkostnadsprocent
for verksamhetsiiret blev 49,0 (54,8) vilket ar ett fortsatt gott utfall.
Resultatutvecklingen for Holmia Livs produkter foljer ofta Trygg-Hansa Forsakring filials premieutveckling
inom sjuk - och olycksfall eftersom livproduktema ingiir som en viktig del i Trygg-Hansa Forsakring filials
samlade kunderbjudande. Huvuddelen av det samlade resultatet kommer fortfarande friin individuell forsakring
vilket nu bidrar med 102 363 (83 556) KSEK. Resterande del kommer friin gruppavtalen som nu bidrar med
8 312 (10 055) KSEK.

Kapitalavkastning
Intaktema friin kapitalforvaltningen uppgick till 1 006 (2 265) KSEK, efter avdrag for kostnader pii -424 (-399)
KSEK, orealiserade forluster pii -1 054 (-1 823) KSEK. Den totala kapitalavkastningen reducerats till -48 (443)
KSEK. Se nedan under rubrik "Placeringstillgiingar" for ytterligare kommentarer.

Balansriikning och finansiell stiillning
Balansomslutningen uppgick till 636 924 (536 970) KSEK. Det operativa kassaflodet minskade och uppgick till
99 472 (108 681) KSEK, vilket till stor del beror pii en periodforskansning i utbetalningar sammanhiillet till

2017.
Foretagsledningens bedomning ar att nya lindrade standarder och tolkningar inte har haft niigon vlisentlig effekt
pii bolagets finansiella rapporter 2018.

Utdelning for 2018
Styrelsen foresliir utdelning av 270 MSEK for 2018. Se kommentar under "Forslag till vinstdisposition" .
Forslaget behandlas pii iirsstlimman den 14 mars 2019.

Placeringstillgangar
Svenska rlintor inledde 2018 med att stiga i linje med globala rlintor men vlinde relativt snart ned igen nar bland
annat en oslikerhet om den nya italienska regeringens politik gav upphov till en okad oro. Till en nedgiing bidrog
ocksii att bade Riksbanken och ECB signalerade att de linnu inte var redo att hoja ranlan. I Riksbankens fall
betonades att det kunde ske mot slutet av iiret, medan ECB aviserade all en forsta hojning inte var aktuell forrlin
tidigast efter sommaren 2019. I USA fortsatte den amerikanska centralbanken med gradvisa hojningar och i
samband med ett tillfalligt lugn rorde sig rlintoma uppiit under hosten. Men nlir oron for handelskonflikter,
italiensk politik och effektema av en mindre expansiv penningpolitik pii nytt blossade upp mot slutet av iiret och
aktiemarknadema handlades kraftigt negativt sii foll rlintoma tillbaka. Aven sii i Sverige, trots att Riksbanken vid
iirets slut valde att hoja reporantan med 0,25 procentenheter till -0,25 procent. Detta var den forsta hOjningen pii
sju iir. Rlintan for en svensk 2-iirig statsobligation slutade iiret relativt oforlindrad medan 10-iirsrlintan foll med
0,20 procentenheter. Bostadsobligationer utvecklades niigot blittre an motsvarande statsobligationer. Portfoljen
hade en svagt positiv utveckling under iiret.
Direktavkastningen under 20 18 uppgick till 1 006 KSEK molsvarande en procentuell avkastn ing pii 0,2 procem,
vilket ar lligre an for 20 17 (2 144 KSEK, 0 5 proce nt) . Forandril.de marknadsrlinlor har medfOrt orealiserade..J\
fiirluster pa obligationsp 0 rl[oljcn motsvarande .J 054 l<SEK jamforl med 1 70 I KSEK 20 17.
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Holmia Liv har en konservativ placeringsstrategi med frlimst obligationer med hog kreditvlirdighet. Av
obligationsportfoljen utgor statsobligationer (nationell niva) 5,5 (5,8) procent, statsobligationer (regional niva)
12,2 (16,4) procent, obligationer (lokala myndigheter) l l,5 (10,2) procent, faretagsobligationer 6,2 (9,0) procent
och slikerstfillda obligationer som omfattas av slirskild lagstiftning 64,6 (58,6) procent.
Totalavkastning for Holmia Liv
KSEK
Direktavkastning
Vlirdefarlindringar

2018

2017

1.006
-1.054
-48

2.144
-1.701
443

Obligation er
Portfaljen bestar huvudsakligen av obligationer med AAA rating.
SEB Asset Management fOrvaltar Holmia Livs placeringstillgiingar. Forvaltningen sker i enlighet med de
investeringsriktlinjer som faststlills av styrelsen.

Riskexponering
Riskexponeringen i Holmia Liv utgors huvudsakligen av fOrslikringsrisk, finansiell risk samt operativ risk.
Forslikringsrisk omfattar teckningsrisk, skaderisk, reservslittningsrisk och aterforslikringsrisk. De finansiella
riskema bestiir av marknadsrisker ocb paverkan av rlinteforlindringar, framfor allt i obligationsportfaljer, ocb i
viss man de fOrslikringstekniska avslittningama. Operativ risk lir risken fOr farlust till fOljd av bristfiilliga eller
fallerade processer, personer ocb system, eller extema hlindelser. Bolagets bantering av dessa risker beskrivs
nedan samt pa en mer detaljerad niva i Not 2. Holrnia Liv lir ett livfarsakringsbolag, och omfattas darmed av
reglema om penningtvatt och terroristfinansiering. En slirskild riskutvlirdering gors regelbundet far att bedoma
risken far au bolaget utnyttjas i delta syfte, vilket beskrivs i bolagets styrdokument far atgarder mot penningtvatt
och finansiering av terrorism.
Riskhantering i Holmia Liv
Holmia Livs overordnade strategi och riktlinjer beslutas av bolagets styrelse. Styrelsen beslutar inom vilka ramar
(t.ex. limiter) bolaget ska arbeta. UppfOljning att bolaget hiiller sig inom dessa ramar sker kontinuerligt och
aterrapporteras till styrelsen tillsammans med en vlirdering av bolagets vasentliga risker (riskprofilen). Se Not 2
far vidare information om Holrnia Livs riskhantering.
Holrnia Liv bar i sin verksamhet infart atglirder ocb kontroller fOr att slikerstfilla en effektiv riskhantering. De
mest vasentliga riskema far Holmia Liv ar presenterade nedan:
Forslikringsri sker
Holmia Livs fOrslikringsrisker omfattar:
• Teckningsrisk och risk vid faststallande av premie, dvs. risken au premien som tas ut inte ar tillracklig far att
tacka framtida kostnader
• Motpartsrisk, vilket liven kan benamnas kreditrisk (se avsnitt om kreditrisk nedan)
• Reservsattningsrisk, dvs. risken att farsakringstekniska reserver inte lir tillrackliga for au tacka intraffade
skador
Finansiella risker
Finansiella risker bestar av marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisker. Den mest vasentliga av dessa risker
lir marknadsrisker eftersom investeringar i placeringstillgiingar utgor en viktig del i bolagets verksamhet.
Marknadsrisken lir risken ror rfirelser pi finansmarknadern~m paverkar marknadsvardet av tillgangar samt
kapitalavkastningen och dlirmed resultatet och kapitalbasen. ~
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Huvuddelen av Holmia Livs investeringar lir i svenska statsobligationer och svenska bostadsobligationer. Den
stora majoriteten av obligationerna lir likvida och kan med kort varsel sliljas till en kurs nlira marknadspris.
Rlinterisk
Forlindringar i rlintenivaer tillhor de viktigaste faktorema nlir det gliller Holmia Livs finansiella risker. Orn
rlintenivaerna sjunker sa okar vlirdet pa bolagets obligationsportfolj. I dagslliget diskonteras inte
forslikringstekniska avslittningar i Holmia Liv pa grund av deras korta loptid. Forlindringar i rlintenivaer har
alltsa effekt pa tillgii.ngar men inte pa skulder. En av malslittningama i placeringsriktlinjema lir att slikerstlilla en
effektiv matchning av risker mellan tillgangs- och skuldsidan.
Risker fOr ranteskillnad (Spread risk)
Risken for att vlirdet pa obligationer med viss kreditrisk minskar pa grund av att den sa kallade "spreaden"
(rlinteskillnaden) okar kallas spread risk. Detta kan exempelvis orsakas av att placerare pa marknaden forsoker
undvika kreditrisk i obligationer. Holmia Liv lir utsatt for denna risk genom placeringar i bostadsobligationer.
Risken lir dock begrlinsad eftersom bolagets innehav utgors av bostadsobligationer med huvudsakligen AAA
rating. Holmia Liv har ocksa en mindre exponering mot foretagsobligationer dlir innehaven ska ha minst BBB
rating.
Likviditetsrisk
Huvuddelen av Holmia Livs investeringar lir placerade i likvida noterade obligationer som kan sliljas med kort
varsel nlira marknadspris. Skulle behov uppsta kan en kreditfacilitet erhii.llas fran koncernens huvudbanker mot
bakgrund av bolagets rating.
Kreditrisk
Kreditrisk lir risken for en forlust om en motpart inte kan uppfylla sina ataganden.
Holmia Livs investeringsportfolj bestar huvudsakligen av AAA-klassade svenska stats- och bostadsobligationer
dlir kreditrisken anses vara 13.g. Dessutom har bolaget innehav i foretagsobligationer. For foretagsobligationer
gliller att kreditbetyget minst maste vara BBB. Holmia Livs motpartsrelaterade kreditrisker anses ocksa vara
Iaga.
Operativ risk
Operativ risk lir risken for forlust (ekonomisk eller anseendemlissig) till foljd av bristfalliga eller fallerade
processer eller system, personer eller exlema hlindelser (forvlintade eller oforvlintade).
Comoliancerisker
Compliancerisk lir risken for att !agar, forordningar och intema regler samt god sed eller god branschstandard
avseende den tillstandspliktiga verksamheten inte foljs. Bristande regelefterlevnad kan leda till okade operativa
risker, risker for legala sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska forluster eller ryktesforluster.
Holmia Liv hanterar Jopande risker i linje med verksamhetens riskaptit och rapporterar kvartalsvis vlisentliga
operativa risker till styrelsen. Orn riskexponeringen lir utanfor verksamhetens riskaptiten krlivs atglirder for att
reducera och hantera risken inom rimlig tid. Det utfors arligen en bedomning av de direkta och indirekta
finansiella konsekvensema som kan uppsta utifran de olika scenarier som identifierats pa riskprofilerna

Medarbetare
Med anledning av att Holmia Livs verksamhet har outsourcats till Codan Forsikrings svenska filial, Trygg-Hansa
Forslikring filial, finns ylterligare information om medarbetare och kompetensutveckling i Codan Forsikrings
arsredovisning.
Holmia Liv har anstlillda i samtliga nyckelfunktioner: aktuarie, compliance, intemrevision och riskfunktion for
att slikerstlilla kraven enligt Solvensdirektivet.

Kapital
Solvens II lir ett regelverk for forslikringsmarknaden baserat pa ett EU-direktiv med syfte att stlirka sambandet
mellan ett forslikringsbolags risker och solvenskrav. Regelverket for Solvens II trlidde i kraft 1 januari 2016. ~
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Regelverket iir omfattande och ger ett forbiittrat konsumentskydd genom okade krav pa styrning och kontroll
men bidrar iiven till en enad europeisk forsiikringsmarknad. De nya reglema stiiller krav pa att forsiikringsforetag
ska ha tillriickligt med kapital i forhillande till sina risker for att kunna leva upp till atagandena gentemot sina
fOrsiikringstagare.
Holmia Livs moderbolag Codan Forsikring NS startade under 2009 ett Solvens II-projekt. Arbetet inom
projektet skedde i samverkan med RSA-gruppen. Under 2018 har Holmia Liv fortsatt att rapportera kvartalsvis
rapportering enligt Solvens II till Finansinspektionen.
Pa grund av sin relativt begriinsade storlek och verksamhet har Holmia Liv valt att anviinda standardformel for
beriikning av solvenskapitalkravet enligt Solvens II. De ovriga forsiikringsbolagen inom Codan gruppen ansokte
och tick godkiinnande om att friin och med I januari 2016 tilliimpa en intern modell for beriikning av
solvenskapitalkravet.
Kapitalbas fOr tiickning av solvenskapitalkravet bestar av primiirkapital och av tilliiggskapital som godkiints av
Finansinspektionen. I primiirkapitalet ingar den positiva skillnaden mellan tillgiingar och skulder, inklusive
fOrsiikringstekniska avsiittningar, och efterstiillda skulder. Tillgangar och skulder viirderas enligt giillande regler.
Holmia Livs kapitalbas bestar av Niva 1-kapital utan begriinsningar, dvs. poster som tiicker forluster helt och iir
fullt efterstiillda.
Per den 31 december 2018 iir total medriikningsbar kapitalbas 299 243 (455 589) KSEK medan solvenskapitalkravet iir 223 404 (221 445) KSEK. Minimumkapitalkravet uppgick i sin tur till 100 532 (99 650) KSEK.

Forvantningar infOr 2019
Holmia Liv forviintas under 2019 att fortsiitta att utvecklas positivt med fokus pii 16nsam tillviixt diir Holmia Liv
kommer att viixa inom bade individuella forsiikringar och gruppavtal. Niigon prognos giillande den forviintade ,tv'
utvecklingen pa riintemarknaden redovisas ej.
'-\
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FEMARSOVERSIKT
KSEK

2018

2017

2016

2015

2014

Resultat
Premieinkomst, f.e.r
Kapitalavkastning netto
Forsakringsersiittningar, f.e.r
Forandring i andra forsakringstekniska avsattningar f.e.r.
Driftskostnader, f.e.r
Livforsakringsrorelsens tekniska resultat
Arets resultat

222.077
-48
-84.998
-4.892
-21.464
110.675
107.977

208.028
443
-85 .620
-2.086
-27.154
93.611
90.134

157.958
3.088
-67.599
-8.182
-17.632
67.632
66.570

144.743
1.855
-55.328
299
-12.953
78.616
77.547

140.410
9.833
-48.221
-5.173
-19.865
76.984
73.229

Ekonomisk stiillning
Placeringstillgangar till verkligt varde
Forsakringstekniska avsattningar, f.e.r

487.158
98.266

472.112
97.680

466.770
96.967

386.241
86.177

350.225
76.273

536.188
299.243
299.243

428.211
455 .589
455.589

398.042
415.792
415.792

331.473
348.791
348.791

253.926

100.532
223.404

99.650
221.445

78.211
176.254

75.251
174.449

Konsolideringskapital
Kapitalbas 3l 41
- varav primarkapital
- varav tillliggskapital
Minimikapitalkrav 3l 41
Solvenskapitalkrav 3J 41
Kapitalbas efter foreslagen utdelning 51
Erforderlig solvensmarginal 51
Nyckeltal il
Skadekostnadsprocent, f.e.r. %
Driftkostnadsprocent, f.e.r. %
Totalkostnadsprocent, f.e.r. %
Nyckeltal, kapitalf"orvaltningen
Direktavkastningsprocent, % 11
Totalavkastningsprocent, % tl
11

331.473
110.681

253.926
108.258

39,1
9,9
49,0

41,6
13,2
54,8

45,1
11 ,8
56,9

38,1
8,9
47,1

35,7
14,7
50,3

0,2
0,0

0,5
0,1

0,6
0,7

1,1
0,5

1,7
2.4

Berlikning ar i enlighet med Finansinspektionens foreskrifter och allmlinna rad (FFFS 2015: 12).

:zJ Forvaltningskostnadsprocent anges inte da bolaget ej bedriver nagon kapitalforvaltning for kunders rlikning utan

enbart tillhandahaller forsakringar med dodsfallsrisk.
3l Fran och med januari 2016 ka solvensrelaterade upplysningar enligt Solvens II Jamnas i arsrcdovisningen
41
JamfOrelselal fdi n 2015 i enlighet med den Dag 1-rapportering som under 2016 iorapporterades Lill Finansinspektio~
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FORSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till arsstlimmans fOrfogande star fOljande medel. Belopp angivna i SEK:
353 210 878
107 977 015

Balanserat resultat
Arets resultat
Summa

461187 893

Styrelsen och verkstfillande direktOren fOreslar att beloppet disponeras enligt fOljande:
Till ligaren utdelas (4 500 per aktie)
till ny rlikning balanseras

270 OOO OOO
191187 893

Forslaget till utdelning har gjorts med beaktande av reglerna om skydd for bolagets bundna egna kapital och
forsiktighetsregeln enligt Aktiebolagslagen 18 kap 4§. Styrelsen har tagit hlinsyn till I) de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker stliller pa storleken av det egna kapitalet, och 2) bolaget
konsolideringsbehov, likviditet och stfillning i ovrigt.
Dessa beaktanden har genomforts genom att ta hlinsyn till reglerna i Forslikringsrorelselagen om solvenskapital.
Skuldtlickning och liven buffertkapital i trafikljuset. Bolagets solvenskvot efter foreslagen utdelning uppgar till
1,3 och berlikningar av Trafikljuset visar fortsatt gront ljus. Kravet pa skuldtlickning lir uppfyllt med marginal
och med tillgangar som lir fOrknippade med lag finansiell risk. Av eget kapital vid arets utgang utgor 536 188
KSEK kan 270 OOO KSEK av det fria egna kapitalet anses vara utdelningsbart med hlinsyn till bolagets
fOrsiktiga placeringsinriktning och forvanten om fortsatt god intjlining.
Bolagets ekonomiska stfillning ger inte upphov till annan bedomning lin att bolaget kan fOrvlintas fullgora sina
forpliktelser pa savfil kort som lang sikt. Styrelsens bedomning lir att bolagets egna kapital lir tillrlickligt stort i
fOrhiillande till verksarnhetens omfattning och risker.

HenrikHvid
Styrelseledamot

Lars Reinhed
Styrelseledamot

Var revisionsberlittelse har avgivits den

d J...

q

VV\.4-~ ol_ OL
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RESULTATRAKNING
Not

KSEK

2018

2017

222.590
-513
222.077

208.534
-506
208.028

1.430

2.665

-89.477
4.479
-84.998

-87.242
1.622
-85.620

-4.925
33
-4.892

-2.136
50
-2.086

-21.464

-27.154

-424

-399

-1.054

-1.823

Livfiirsiikringsrorelsens tekniska resultat

110.675

93.611

Icke-teknisk redovisning
Livforsiikringsrorelsens tekniska resultat

110.675

93.611

Resultat fore skatt

110.675

93.611

-2.698

-3.477

107.977

90.134

2018

2017

107.977

90.134

107.977

90.134 ~

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFORSAKRINGSRORELSE
3 Premieinkomster f.e.r.
Premieinkomst (fi:ire avgiven aterforsakring)
Premier fi:ir avgiven aterforsakring

4

Kapitalavkastning, intakter

5

Forsiikringsersiittningar f.e.r.
Utbetalda fOrsakringsersattningar fore avgiven aterforsakring
Forandring i avsattning fOr oreglerade skador fi:ire avgiven aterforsakring

Foriindring i andra f"Orsiikringstekniska avsiittningar f.e.r.
LivfOrsiikringsavsattning fare avgiven aterfOrsiikring
LivfOrsiikringsavsattning aterforsakrares andel

6, 19 Driftskostnader
7

Kapitalavkastning, kostnader

8, 9 Orealiserade fi:irluster pa placeringstillgli.ngar

10 Skatt pa li.rets resultat

Arets resultat

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT
Not

KSEK
Arets resultat
Arets totalresultat
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BALANSRAKNING
Not

KSEK

2018

2017

487.158

472.112

137

104

339
362
701

199
364
563

140.227
4.345
144.572

54.741
3.990
58.731

4.356

5.460

636.924

536.970

60.000
15.000
353.211
107.977
536.188

60.000
15.000
263.077
90.134
428.211

79.465
18.801
98.266

74.400
23.280
97.680

2.470

11.079

636.924

536.970

TILLGANGAR
Placeringstillgangar
Andra finansiella placeringstillgangar
11
Oblisationer och andra riinteblirande viirdeEaEEer
Aterforsiikrares andel av Forsakringstekniska avsiittningar
LivfOrsiikringsavsiillning
Fordringar
Fordringar avseende direkt fOrsiikring
12 Ovri,sa fordrin,sar

Andra tillgangar
Kassa och bank
10 Aktuell skaltefordran

Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
13 UEEluEna riintor
SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
18 Aktiekapital
Reservfond
Balanserat resultat
Arets resultat

Forsiikringstekniska avsattningar (fore avgiven aterforsiikring)
14 LivfOrsiikringsavsiittning
15 A vsiittnins for oreslerade skador

Skulder
16 Ovrisa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
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FORANDRING I EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

KSEK

Fritt eget kapital
Balanserat
Arets
Summa
Aktiekapital Reservfond
resultat
resultat :get kapital

Eget kapital vid ingangen av 2017
Vinstdisposition
bvrigt
Summa formogenhetsfOriindringar redovisade
direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med
Arets resultat *)
Summa formogenhetsfOriindringar,
exkl transaktioner med iigare
Utdelning
Eget kapital vid slutet av 2017

Eget kapital vid ingangen av 2018
Vinstdisposition
bvrigt
Summa fOrmogenhetsforiindringar redovisade
direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med
Arets resultat *)
Summa formogenhetsfOriindringar,
exkl transaktioner med iigare
Utdelning
Eget kapital vid slutet av 2018

60.000

60.000

15.000

15.000

256.473
66.570
34

66.570
-66.570

34

323.077
90.134

60.000

15.000

60.000

15.000

60.000

60.000

398.043

90.134

398.077
90.134

323.077
-60.000
263.077

90.134

488.211
-60.000
428.211

15.000

263.077
90.134

90.134
-90.134

428.211
0

15.000

353.211
107.977

428.212
107.977

60.000

15.000

353.211

107.977

536.188

60.000

15.000

353.211

107.977

536.188 ~

*) Arets resultat overensstammer med iirets totalresultat
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KASSAFLODESANALYS
Not KSEK

2018

2017

222.590
-513
-89.477
-21.464
-8.611
-3.053
99.472

208.534
-506
-87.242
-27.154
16.549
-1.500
108.681

2.113

3.252

-16.099
-13.986

-7.044
-3.792

Den IOpande verksamheten
Premieinbetalningar
Premieutbetalningar till aterfi:irslikrare
Skadeutbetalningar
Driftsutgifter
Ovriga in-och utbetalningar
Betald skatt

Kassaflode fran den IOpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Direktavkastning
Investering i:
-finansiella Eiaceringstillgangar

Kassaflode fran investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

-60.000
-60.000

Utbetald utdelning

Kassaflode frau finansierinasverksamheten
23 Arets kassaflode
Likvida medel vid arets bOrjan
Arets kassaflOde

Likvida medel vid arets slut

85.486

44.889

54.741
85.486
140.227

9.852
44.889
54.741
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RESULTATANALYS
Direktforsakring av svenska risker

KSEK
Premieinkomster f.e.r.
Premieinkomst (fOre avgiven aterforsakring)
Premier fOr av!1jiven aterforsakrins

Kapitalavkastning, intakter
Forsakringsersattningar f.e.r.
Utbetalda forsakringsersattningar
Fore avgiven aterforslikring
Forandring i avsattning for oreglerade skador f.e.r.
Fore avsiven aterforsakrins

Forandring i andra forslikringstekniska avsattningar f.e.r.
Livforslikringsavsattning
Fore avgiven aterforslikring
Aterforslikrares andel

Driftskostnader
Kapitalavkastning, kostnader
Orealiserade forluster placerinsstillsausar
Livforsakringsrorelsens tekniska resultat
Forsiikringstekniska avsattningar fdre
avgiven aterforsakring
LivfOrslikringsavsattning
A vsattning fOr oreglerade skador

Aterforsakrares andel av
Forsakringstekniska avsattningar
LivfOrsakringsavsattning

Individuell
tradition ell
livforsiikring

Gruppliv- och
tjanstegrupplivfdrsakring

Totalt

167.119
-432
166.687

55.471
-81
55.390

222.590
-513
222.077

1.314

116

1.430

-47.780

-41.697

-89.477

4.143
-43.637

336
-41.361

4.479
-84.998

-5.088
28
-5.060

163
5
168

-4.925
33
-4.892

-15.583
-390
-968
102.363

-5.881
-34
-86
8.312

-21.464
-424
-1.054
110.675

76.508
13.753
90.261

2.957
5.048
8.005

79.465
18.801
98.266

103

34
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Foretagsinformation
Denna iirsredovisning for Holmia Livforsakring AB avges per 31 december 2018. Holmia Liv lir ett svenskt
aktiebolag med sate och huvudkontor i Stockholm och organisationsnumret lir 516401-6510. Holmia Liv
bedriver livforslikringsverksarnhet.
Arsredovisningen har godklints for utfiirdande av styrelsen och verkstlillande direktoren den 14 mars 2019.
Resultat- och balansrlikning blir foremfil for faststlillelse pa iirsstlimman den 14. mars 2019.

Overensstiimmelse med normgivning och lag
Arsredovisningshandlingar har upprlittats enligt lagen om iirsredovisning i forsakringsbolag (ARFL) samt i
enlighet rned Finansinspektionens foreskrifter och allmlinna rii.d FFFS 2015: 12 rned tillliggsforfattningar. Vidare
tilllimpas Riidet for finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Holmia Liv tilllimpar s.k. lagbegrlinsad
IFRS och med detta avses intemationella redovisningsstandarder som har antagits for tilllirnpning med de
begrlinsningar som foljer av RFR 2 och FFFS 2015: 12 rned tillliggsforfattningar. Detta inneblir att samtliga av
EU godklinda IFRS och uttalanden tilllimpas sa langt delta lir rnojligt inorn rarnen for svensk lag och med hlinsyn
till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Koncernredovisning
Holrnia Liv lir ett helligt dotterbolag till Codan Forsikring A/S. Codan Forsikring A/S lir ett helligt dotterbolag till
Codan A/S, Kopenhamn, sorn i sin tur lir ett dotterbolag under RSA Insurance Group pie, London (RSA). RSA
upprlittar koncemredovisning enligt IFRS, sadan den antagits for tilllimpning inom EU. Holmia Liv foljer s.k.
lagbegrlinsad IFRS vid upprlittande av iirsredovisning.

Viirderingsgrunder tilliimpade vid uppriittandet av de finansiella rapporterna
Att upprlitta de finansiella rapportema i enlighet med s.k. lagbegrlinsad IFRS krliver att bolagets ledning gor
bedornningar och uppskattningar samt antaganden som paverkar tillarnpningen av redovisningsprincipema och
de redovisade beloppen av tillgangar, skulder, intlikter och kostnader. Uppskattningama och antagandena lir
baserade pa historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under riidande forhfillanden synes vara
rirnliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden anvlinds sedan for att bedoma de redovisade vlirdena
pa tillgii.ngar och skulder som inte annars framgiir tydligt fran andra klillor. Verkliga utfall kan avvika friin dessa
uppskattningar och bedomningar. Se vidare Not 21.
Uppskattningar och antaganden ses over regelbundet. Andringar av uppskattningar redovisas i den period
lindringen gors om lindringen endast piiverkat denna period, eller i den period lindringen gors och framtida
perioder om lindringen paverkar bii.de aktuell period och frarntida perioder. Bedornningar gjorda av foretagsledningen som har en betydande inverkan pa de finansiella rapportema och gjorda uppskattningar som kan
medfora vlisentligajusteringar i pafoljande iirs finansiella rapporterbeskrivs nlirmare i Not 21.
Tillgii.ngar och skulder lir redovisade till historiska anskaffningsvlirden, forutom vissa finansiella tillgangar och
skulder sorn vlirderas till verkligt vlirde. Finansiella tillgii.ngar och skulder som vlirderas till verkligt vlirde bestiir
av finansiella tillgiingar klassificerade som finansiella tillgangar vlirderade till verkligt vlirde via resultatet.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tilllimpats konsekvent pa samtliga perioder som presenteras i de
finansiella rapportema, orn inte annat frarngiir nedan.

Nya och iindrade IFRS och tolkningar med tilliimpning under 2018
Nya lindrade standarder och tolkningar sorn trlitt i kraft och gliller for rlikenskapsiiret 2018 har inte
haft nagon vlisentlig inverkan pa iirsredovisningen for 2018.
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Foretagsledningens bedomning iir att ovriga nya och iindrade standarder och tolkningar inte har haft
effekt pa finansiella rapporter 2018.

Nya och iindrade standarder och tolkningar som iinnu ej triitt i kraft
International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut foljande nya och iindrade standarder
vilka iinnu ej triitt ikraft och som har bedomts kunna paverka Holmia Livs framtida redovisning:

Standarder

Skall tilliimpas for riikenskapsar
som borjar:

IFRS 17 Forsiikringskontrak.t
IFRS 9 Finansiella instrument och efterfoljande iindringar i IFRS 9

1 januari 2022 eller senare

IFRS 16 Leases

1januari2019 eller senare

IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 17 Forsiikringskontrakt
IASB publicerade den 18 maj 2017 den nya standarden IFRS 17 som erslitter den gamla standarden IFRS 4 om
forslikringskontrakt. IFRS 17 kommer att trlida i kraft fran och med 2022.
Denna tidsplan fOrvlintas ligga i linje med det senasle datumet for Lilllimpning av IFRS 9 Finansiella instrument
som tillats av tillligget till IFRS 4 Forslikringskontrakt. Tillligget ger foretag som huvudsakligen bedriver
forsiikringsverksamhet mojligheten att senarelligga overgangen till IFRS 9 till 1 januari 2022.
Holmia Liv anvlindar sig av mojligheten till samordning i enlighet med tilliigget till IFRS 4 och diirmed senare
tilliimpning av IFRS 9.

IFRS 16 Leases
I januari 2016 implementerade IASB IFRS 16 Leases for att ersiitta den nuvarande standarden IAS 17
Leasingavtal. IFRS 16 kommer att vara giillande fran och med den I januari 2019 men fOrtida tilllimpning
kommer att vara tillaten .
For leasetagaren innebiir IFRS 16 att begreppen finansiell respektive operationell leasing forsvinner och ersiitts
av en modell dlir tillgangar och skulder rnr alla leasingavtal dlir anlingen leasingperioden overs tiger 12 manader
eller den leasade tillgangen inte lir av mindre vlirde, ska redovisas i balansrakningen.
Holmia Liv forvlintar sig for tillflillet inte att IFRS 16 kommer att fa nagon vlisentlig paverkan pa de finansiella
rapportema.

Utliindsk valuta
Transaktioner i utliindsk valuta
Transak.tioner i utliindsk valuta omrliknas till den funktionella valutan till den valutakurs som foreligger pa
transak.tionsdagen. Den funktionella valutan iir svenska kronor och vid vlirdering av tillgiingar och skulder i
utlandsk valuta anvands balansdagens stlingningskurser. Valutakursforlindringar redovisas i resultatrlikningen
netto pa raden Kapitalavkastning, intlikter eller Kapitalavkastning, kostnader. Monetiira poster rliknas om till
balansdagens kurs och icke-monetiira till historisk anskaffningskurs.

F orsiikringsavtal
Verksamhet som redovisas som forslikringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Sarntliga Holmia Livs forslikringsavtal
iir livforsiikring avseende dOdsfallsrisk med utbetalning som engangsbelopp. Alla dessa kontrak.t iir
forslikringsavtal enligt IFRS 4. Holmia Liv tecknar inte tjiinstepensionsforslikring. Alla forslikringskontrakt
redovisas och varderas i resultat- och balansrlikning i enlighet med sin ekonomiska innebord och inte efter sin
juridiska form i de fall dessa skiljer sig at. Sasom fOrsakringsavtal redovisas de kontrakt som overfor betydande
forslikringsri sk fran forsiikrings1agaren till Holmia Liv och diir Holmia Liv gar med pii att kompensera
fOrslikringstagaren eller annan form iinstagare om en fOrutbestamd forsiikrad handelse skulle inlraffa. ~
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Premieinkomst

Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien for direkt forsiikring som inbetalts eller kan tillgodoforas
bolaget for forsiikringsavtal diir forsiikringsperioden pabOrjats fore riikenskapsarets utgang.

Forsiikringstekniska avsiittningar
Forsiikringstekniska avsiittningar utgors av Livforsiikringsavsiittning och Avsiittning for oreglerade skador.
Avsattningarna motsvarar forpliktelsema enligt ingangna forsiikringsavtal.
Forsiikringsavtalen avser dodsfallsrisk. Ansvarigheten for di:idsfallsrisk uppgar endast till 12 manader.
Livforsiikringsavsiittning

Utgors i balansriikningen framst av periodiserad premieinkomst. For Holmia Livs dOdsfallsforsiikringar
motsvarar livforsiikringsavsiittningen summan av ej intjiinade premier.
Avsiittning for oreglerade skador

Bolaget anviinder flera statistiska metoder for att beriikna den skadekostnad som bolaget ska ersiitta
forsiikringstagaren. Vanligast iir Chain-ladder och Bomhuetter-Ferguson metodema. Chain-ladder-metoden kan
baseras pa olika typer av data sasom utbetalningar, skadekostnad eller antal skador. Historiska
skadeutvecklingsfaktorer och ett urval av estimat av framtida utvecklingsfaktorer analyseras. Urvalet av
utvecklingsfaktorer appliceras diirefter pa den hittills kiinda kostnaden for skador for respektive skadear (som
iinnu ej iir fullt utvecklat) som ska uppskattas. Pa sa siitt far man fram en skattning for den forviintade
skadekostnaden for varje skadear. Chain-ladder metodiken iir liimpad for forsiikringsportfoljer som har en
relativt stabil utveckling sasom Holrnia Livs produkter.
Tiden till slutreglering av skador iir kort, diskontering av reserver gors diirfor inte.
Avsiittningen for intriiffade men iinnu inte inrapporterade skador (IBNR) omfattar kostnader for intriiffade men
iinnu okiinda skador. Beloppet iir en uppskattning baserad pa historiska erfarenheter och skadeutfall, och
framriiknat med vedertagna aktuariella metoder.
I resultatriikningen redovisas periodens foriindring i oreglerade skador.
F orlustprovning

Foretagets tilliimpade redovisnings- och viirderingsprinciper for balanspostema innebiir automatiskt en provning
av att avsiittningama iir tillriickliga med avseende pa forviintade framtida kassafloden.

F orsiikringsersiittningar
Foriindring av forsiikringstekniska avsiittningar for forsiikringsavtal redovisas over resultatriikning under
respektive rubrik. Som utbetald forsiikringsersiittning redovisas utbetalningar till forsiikringstagare under
riikenskapsaret pa grund av forsiikringsavtal eller intriiffade forsiikringsskador, oberoende av niir skadan intriiffat.

Driftskostnader
Samtliga driftskostnader fordelas i resultatriikningen efter funktionema anskaffning, skadereglering och
administration, provisioner och vinstandelar i avgiven aterforsiikring, kapitalavkastning kostnader samt i vissa
fall ovriga tekniska kostnader.

A vgiven aterfijrsiikring
Som premie for avgiven aterforsiikring redovisas belopp som betalats ut under riikenskapsaret eller belopp som
tagits upp som en skuld till de bolag med vilka Holmia Liv tecknat aterforsiikring enligt ingangna
aterforsiikringsavtal, inklusive portfoljpremier. Premierna periodiseras sa att kostnaden fordelas till den period
som aterforsiikringsskyddet avser.
Aterforsiikrares andel av forsiikringstekniska avsiittningar motsvarar aterforsiikrares ansvar for forsiikringstekniska avsiittningar enligt ingangna avtal. Holrnia Liv bedomer nedskrivningsbehovet for tillgangar avseende
aterforsiikringsavtal varje arsbokslut/kvartal. Orn viirdet pa fordran mot aterforsiikringsbolaget bedoms vara liigre

16

HL-14032019-6.1

V
~

HOLMIA LIV ARSREDOVISNING 2018

iin redovisat viirde pa tillgangen sa skrivs tillgangen ned till motsvarande viirde och nedskrivningen kostnadsfors
i resultatriikningen.

Redovisning av kapitalavkastning
Kapitalavkastning, intiikter
Posten Kapitalavkastning, intiikter avser avkastning pa placeringstillgangar och omfattar riinteintiikter, aterforda
nedskrivningar och realisationsvinster (netto).
Kapitalavkastning, kostnader
Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader for placeringstillgangar. Posten omfattar kapitalforvaltningskostnader, riintekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsforluster (netto).
Realiserade och orealiserade viirdeforiindringar
Holmia Livs placeringstillgangar viirderas till verkligt viirde diir realisationsvinsten lir den positiva skillnaden
mellan forsiiljningspris och anskaffningsviirde. For riintebiirande viirdepapper iir anskaffningsviirdet det upplupna
anskaffningsviirdet och for ovriga placeringstillgangar det historiska anskaffningsviirdet.
Vid forsliljning av placeringstillgangar fOrs tidigare orealiserade viirdefOriindringar som justeringspost under
posterna Orealiserade vinster pa placeringstillgangar respektive Orealiserade fOrluster pa placeringstillgangar.
Orealiserade vinster och forluster redovisas netto per tillgangsslag.

Skatter
Inkomstskatt
Inkomstskatter utgors av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultatriikningen utom da
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhOrande skatteeffekt redovisas i eget
kapital.
Aktuell skatt iir skatt som ska betalas eller erhiillas avseende aktuellt ar, med tilliimpning av de skattesatser som
iir beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hOr iiven justering av aktuell skatt hiinforlig till
tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beriiknas enligt balansriikningsmetoden med utgiingspunkt i temporiira skillnader mellan
redovisade och skattemlissiga viirden pa tillgangar och skulder. Viirderingen av uppskjuten skatt baserar sig pa
hur underliggande tillgangar eller skulder forviintas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beriiknas
med tilliimpning av de skattesatser och skatteregler som lir beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporiira skillnader och underskottsavdrag redovisas endast
i den man det iir sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Viirdet pa uppskjutna skattefordringar reduceras
nlir det inte liingre bedoms sannolikt att de kan utnyttjas. Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer
vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som nlir utdelningen redovisas som en skuld.
Avkastningsskatt
I Sverige betalar livfOrsiikringsbolag avkastningsskatt. A vkastningsskatten baseras pa en beriiknad avkastning pa
nettotillgangarna. Avkastningsskatten beriiknas arligen och redovisas som en skattekostnad.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansriikningen inkluderar pa tillgangssidan rlintebiirande viirdepapper.
Forvlirv och avyttring av finansiella tillgangar redovisas pa affiirsdagen, som utgor den dag da Holmia Liv
forbinder sig att forviirva eller avyttra tillgangen.
En finansiell tillgang tas bort fran rapport over finansiell stiillning niir riittighetema i avtalet realiseras, forfaller
eller bolaget forlorar kontrollen over dem. Detsamma giiller for de! av en finansiell tillgang. En finansiell skuld
tas bort fran rapport over finansiell stlillning nlir fOrpliktelsen i avtalet fullgors eller pa annal siitt utsllicks.
Detsamrna giiller for del av en finansiell skuld.
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En finansiell tillgang och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport over finansiell
stfillning endast nlir det foreligger en legal rlitt att kvitta beloppen samt att det foreligger avsikt att reglera
postema med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgiingen och reglera skulden.

Klassificering och viirdering
Finansiella instrument som inte lir derivat redovisas initialt till anskaffningsvlirde motsvarande instrumentets
verkliga vlirde med tillligg for transaktionskostnader for alla finansiella instrument forutom avseende de som
tillhor kategorin finansiell tillgiing som redovisas till verkligt vlirde via resultatrlikningen, vilka redovisas till
verkligt vlirde exklusive transaktionskostnader.
Ett finansiellt instrument klassificeras vid forsta redovisningen utifran i vilket syfte instrumentet fOrvlirvades.
Klassificeringen avgor hur det finansiella instrumentet vlirderas efter forsta redovisningstillfii.llet sasom beskrivs
nedan.

Finansiella tillgangar viirderade till verkligt viirde via resultatriikningen
Denna kategori bestar av tva undergrupper: finansiella tillgiingar som innehas for handel och andra finansiella
tillgangar som Holmia Liv initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s.k Fair Value Option).
Finansiella instrument i denna kategori vlirderas lopande till verkligt vlirde med vlirdeforlindringar redovisade i
resultatrlikningen.
Holmia Liv bar som princip att hlinfora samtliga placeringstillgangar som lir finansiella instrument till kategorin
Finansiella tillgiingar vlirderade till verkligt vlirde via resultatrlikningen da Holmia Liv lopande utvlirderar
kapitalforvaltningens verksamhet pa basis av verkliga vlirden.

Beriikning av verkligt viirde
Verkligt vlirde lir det belopp till vilket en tillgang skulle kunna overlatas eller skuld regleras mellan kunniga
parter som lir oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomfora. Foljande
sammanfattar de metoder och antaganden som frlimst anvlints for att faststfilla verkligt vlirde pa finansiella
instrument.

Finansiella instrument noterade pa en aktiv marknad
For finansiella instrument som lir noterade pa en aktiv marknad bestlims verkligt vlirde med utgiingspunkt friin
tillgiingens noterade kopkurs pa balansdagen utan tillligg for transaktionskostnader (t ex courtage) vid
anskaffningstillfiillet. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat pa en aktiv marknad om noterade priser
med llitthet finns tillglingliga pa en bOrs, hos en handlare, mliklare, branschorganisation, foretag som tillhandahaller aktuell prisinfonnation eller tillsynsmyndighet, och dessa priser representerar faktiska och regelbundet
fOrekommande marknadstransaktioner pa affii.rsmlissiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid
en avyttring beaktas inte. For finansiella skulder bestlims verkligt vlirde utifran noterad sliljkurs. Sadana
instrument aterfinns pa balansposten Obligationer och andra rlinteblirande vlirdepapper.

Riintebiirande viirdepapper
Verkligt vlirde for finansiella instrument som inte lir derivatinstrument berliknas baserat pa framtida kassafloden
av kapitalbelopp och rlinta diskonterade till aktuella marknadsrlintor pa balansdagen. I de fall dlir diskonterade
kassafloden har anvlints, berliknas framtida kassafloden pa den av foretagsledningen blista bedomningen. Den
diskonteringsrlinta som anvlints lir marknadsbaserad rlinta pa liknande instrument pa balansdagen. Da andra
vlirderingsmodeller bar anvlints lir indata baserade pa marknadsrelaterade data pa balansdagen.

Nedskrivningar av finansiella instrument
Yid varje rapporttillfiille utvlirderar Holmia Liv om det finns objektiva belligg som tyder pa att en finansiell
tillgiing eller grupp av tillgangar lir i behov av nedskrivning till foljd av att en eller flera hlindelser
(forlusthlindelser) intrliffat efter det att tillgangen redovisas for forsta giingen och att dessa forlusthlindelser har
en inverkan pa de uppskattade framtida kassaflOdena friin tillgiingen eller gruppen med tillgangar. Orn det finns
objektiva bevis som tyder pa att ett nedskrivningsbehov kan finnas sa betraktas dessa tillgangar som oslikra. ~
Objektiva bevis utgors av observerbara forhallanden som intrliffat och som har en negativ inverkan pa
mojligheten att atervinna anskaffningsvlirdet.
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Ateiforing av nedskrivningar
En nedskrivning aterfors om det biide finns bevis pa au nedskrivningsbehovet inte langre foreligger och det har
skett en forandring i de antaganden som liig till grund for berakningen av det nedskrivna beloppet.

A vsiittningar
En avsattning skiljer sig fran andra skulder genom att det rader ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets
storlek for att reglera avsattningen. En avsattning redovisas i balansrakningen nar bolaget har en befintlig
juridisk eller informell forpliktelse som en foljd av en intraffad handelse, och det ar troligt att ett utflOde av
ekonomiska resurser kommer att kravas for att reglera forpliktelsen samt en tillforlitlig uppskattning av beloppet
kan goras. Da effekten av nar i tiden betalning sker 1ir vasentlig, beraknas avsattningar genom diskontering av
det forvantade framtida kassaflOdet till en rantesats fore skatt som aterspeglar aktuella marknadsbedomningar av
pengars tidsvarde och, om det ar tillampligt, de risker som ar fOrknippade med skulden.

Kassaflodesanalys
Kassaflodesanalysen ar upprattad enligt direkt metod. Det redovisade kassaflodet omfattar endast transaktioner
som medfor in- eller utbetalningar.

Not 2 Upplysningar om risker
Riskhantering och kontroll
FOr Holmia Liv ar det viktigt att risker hanteras pa ett kontrollerat satt. Detta staller krav pa en strukturerad
riskhantering. Riskhanteringen omfattar alla omstandigheter som kan paverka bolagets framtida verksamhet och
utveckling.
Holmia Livs administration ar utlagd till Codan Forsikring A/S svenska filial, Trygg-Hansa FOrsakring filial.
Detta innebar att Holmia Livs ledning hanterar bolagets risker och kontroller genom Trygg-Hansa Forsakring
filials organisation.
I enlighet med krav i Solvensdirektivet har Holmia Liv anstallt medarbetare i fyra nyckelfunktioner: aktuariatet,
regelefterlevnad, intemrevision och riskfunktion.

Det 1ir styrelsens ansvar att sakerhetsstalla att bolaget ar solvent, med hansyn tagen till konsolideringsbehov,
likviditet, finansiell stfillning och god affiirssed.
Styrelsen har det yttersta ansvaret for riskstyrningen och den intema kontrollen samt att utforma ramar och
styrdokument avseende riskhantering och riskkontroll. Bolagets riskhantering ska vara vfil implementerad i
verksamheten och styrelsen for Holmia Liv ska godkanna riskstrategin och riskaptiten.
Sedan ett antal ar arbetar Holmia Liv enligt en Iikartad process for att identifiera, mata, hantera, overvaka, och
rapportera risker.
Holmia Liv har etablerat en modell med tre forsvarslinjer. Den operativa verksamheten utgor den forsta
fOrsvarslinjen. Riskfunktionen och funktionen for regelefterlevnad utgor den andra forsvarslinjen, och
Intemrevision utgor den tredje forsvarslinjen.
Riskfunktionen och funktionen for regelefterlevnad sakerstaller att relevant information om risker diskuteras och
utvarderas av ledningen i Holmia Liv. Pa sa satt kan Jedningen analysera bolagets riskexponering. En av
Riskfunktionens huvuduppgifter ar att sarnla in, utmana och kontrollera den riskbedomning som gors i forsta
forsvarslinjen. Dessutom bevakar Riskfunktionen utvecklingen av bolagets system for riskhantering i
organisationen och utvecklar forslag till stymingen av risk via riskstrategi och riskaptit som beslutas av
styrelsen. Funktionen for regelefterlevnad ska ocksa utgora ett stod for att sakra att verksamheten drivs enligt (\'
gallande regler och for att overvaka regelefterlevnaden.
x~
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Intemrevisionen genomfor lOpande oberoende utvlirdering av riskstyrningen. Det sker i enlighet med
Intemrevisions arsplan och ska slikerstalla att kontrollema lir lindamfilsenliga. Intemrevision rapporterar
kvartalsvis till styrelsen.

Risker i verksamheten
Forsakringsrisk
Styrdokumentet for underwriting, som lir faststlilld av styrelsen, beskriver de risker som bolaget lir villiga att
acceptera. Delta styrdokument beskriver riskaptiten och teckningslimiter som styrelsen tillskriver de risker som
blivit utvlirderade, prissatta och tecknade av bolagets underwriters.
Holmia Livs prisslittning lir en av de viktigaste faktorema for att kunna leverera varaktig lonsamhet. For att
underllitta for verksamheten att efterleva styrdokumentet for underwriting, finns ett ramverk for underwriting
som beskriver vilka grupper och typer av risk som bolaget onskar teckna, hur dessa ska prisslittas samt vilket
kapital som kan utslittas for risk. Fokus for bolagets underwriting lir att slikerstlilla att premieslittningen lir
tillrlicklig for att tlicka skador och driftskostnader samt for att tlicka en marginal som kan ge varaktig avkastning
till bolagets ligare. For att nil dessa mfil, arbetar bolaget huvudsakligen med urval av risker, kvalitet i risker samt
med en disciplinerad prisslittning. Premieslittningen for majoriteten av kunder baseras pa tariffer och riskfaktorer
som rliknas fram av prisslittningsaktuarier. Premieslittningen for stora foretagskunder baseras pa dess historiska
verksamhet och avkastning. Samtliga underwriters har individuella ramar for underwriting som reglerar deras
befogenheter.
Hantering av produktportfoljer har outsourcats till Trygg-Hansa Forslikring filial. Portfoljhantering lir en viktig
de! av riskhanteringen som ger en overblick over verksamhetens underwriting och slikerstliller att det finns en
tydlig strategi for bade enskilda forslikringsklasser och pa en aggregerad nivii. over hela bolaget. Varje
portfoljansvarig granskar och kommunicerar en arlig "Portfolio Strategy Statement" for respektive portfolj
vilken innehii.ller inriktningen for portfoljen, slitter en tydlig riskaptit for underwriting samt slitter finansiella mill
for det kommande aret. Som en del av bolagets riskhantering ansvarar den portfoljansvarige for regelbundna
bedomningar och kvartalsvisa jlimforelser mot vissa nyckeltal. Dessa bedomningar rapporteras till styrelsen via
funktionen for forslikringsrisk och lir ett slitt att folja upp utvecklingen av portfOljen, belysa relevanta omrii.den
och planera for riskreducerande ii.tglirder.
En vlildiversifierad portfOlj av avtal lir en annan viktig faktor for hantering av forslikringsrisker. En arlig
affiirsplan faststlills av styrelsen. Planen anger operativa mill for varje afflirsomrii.de. Afflirsplanen implementeras
i organisationen genom Portfolio Strategy Statements och forslikringstekniska riktlinjer till foretagets
underwriters.
Styrelsen faststliller vidare ett ramverk for aktuariemas oversyn av priser och for berlikning av tariffer i sina
Forslikringstekniska riktlinjer. For att slikerstlilla att tariffema lir uppdaterade finns det strukturerade
prisslittningsprocesser inom affiirsomradena Privat och Foretag som bevakar att tarifferna lir utformade i enlighet
med riktlinjer och affiirsplanen. Det finns en strukturerad dialog och ett ifrii.gaslittande mellan de som lir
ansvariga for prisslittning och portfoljansvariga i syfte att slikerstlilla ett tydligt samband mellan portfoljstrategi
och prisslittning. Mojligheten att lindra villkor i ett avtal regleras via ramverket for Delegated Authority. Alla
forslikringsavtal lir villkorade, med en inbyggd rlittighet for forslikringsbolaget att avboja fornyelse eller lindra
villkor och forutslittningar vid fomyelse. Undantag hanteras genom "Executive Licence Extensions" eller
"Special High Risk Licences".
Holmia Liv ser lOpande over de tecknade forslikringsriskema och vlirderar dem i forhfillande till styrdokumenten
for tecknings-, ii.terforslikrings- och kapitalrisk.

Koncentration av risker i forsdkringsverksamheten
Styrdokumentet for Aterforslikring anger vilket ii.terforslikringsskydd som ska kopas for att skydda bolagets
balansrlikning.
For att slikerstlilla en korrekt nivii. pa bolagets forslikringsrisker och pa kapitalbasen, har bolaget ett strukturerat
program fOr ii.terfOrslikring i syfta att skydda verksamheten mot enskilda storskador samt mot katastrofhlindelser. ~
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I cke-katastrofrisker
I de fall Holmia Liv beslutar att teckna individuella risker som overstiger 10 MSEK iir ett "excess of loss"
aterforsiikringsavtal tillgiingligt hos extema aterforsiikrare.

Katastrofrisker
Holmia Liv bar tecknat en gemensam aterfOrsiikring, dels med andra bolag i Codan-gruppen, dels med bolag
inom RSA-gruppen, fOr att tiicka dodsfallskatastrofer av plOtslig och ofOrutsedd karaktiir, exempelvis vid
tsunami och farjeolyckor. Under 2018 bade koncemen ett sjiilvbehiill pa 100 MDKK per hiindelse. Holmia Livs
sjiilvbehall reduceras ytterligare ner till 20 MSEK per hiindelse genom ett aterforsiikringskontrakt med TryggHansa Forsiikring filial.
AterfOrsiikringsavtalen iir fOrknippade med en viss kreditrisk, som beskrivs mer i detalj under avsnittet om
finansiella risker nedan. Aterforsiikramas kreditviirdighet ses over regelbundet fOr att siikerstiilla de existerande
aterforsiikringsskydden och rapporteras till styrelsen kvartalsvis.

Reservsiittningsrisker
Reservsiittningsrisken, det vill saga risken fOr att de fOrsiikringstekniska avsiittningama inte riicker fOr att reglera
intriiffade skador, hanteras friimst genom utvecklade aktuariella metoder och noggrann kontinuerlig uppfOljning
av anmiilda skador.
Dessa beriikningar utfOrs i kvartalsvis under iiret diir relevant information hiimtas in fran skadeavdelningen samt
affarsenhetema. Skadeutvecklingen och reservnivaema granskas lopande och utgor dokumentationsunderlag fOr
reservrapporteringen. En reservkommitte gemensam for Codan-gruppen fOljer reservernas utveckling.
Reservkommitten som !eds av CFO fOr Codan iir radgivande och hillier mOten minst en gang i kvartalet. Den
ansvarige aktuarien for Holmia Liv rapporterar kvartalsvis till Holmia Livs styrelse om reservemas utveckling.
Hela processen fOr reservsiittning grundas pa styrdokumenten Forsiikringstekniska riktlinjer, beriikningsunderlag
samt kompletterande reserverings styrdokument.
Dokumentationsunderlag for att faststiilla avsiittningarna fOr att tiicka framtida risker utgiir fran Holmia Livs
erfarenhet fran tidigare och liknande skadeutfall. En viktig del iir ocksa den kunskap och erfarenhet som hiimtas
in fran skadeavdelningen samt den information om tecknad affar som affarsenheterna bar. Generellt anviinder
Holmia Liv sig av statistiska metoder och analyser for att bestiimma det sannolika utfallet av de framtida
skadeutbetalningarna.
Dessa metoder och analyser paverkas av den osiikerhet som finns vid uppskattning av framtida betalningar med
hiinsyn till storleken samt tidpunkten fOr betalningen.

Finansiella risker
Marknadsrisker och placeringsstrategi
Syftet med bolagets placeringsstrategi iir att maximera avkastning efter skatt, skydda forsiikringstagarnas
intressen av betalningar samt uppfylla lagar och regler i Sverige. Styrelsen faststiiller iirligen placeringsriktlinjer
(investment styrdokument). Genom regelbunden uppfoljning och kontroll, forsiikrar sig bolaget om:
• Regelefterlevnad
o Se till att tillgangamas fOrdelning och placering moter lagkrav
o Se till att full overensstiimmelse rader med placeringsriktlinjer som utfardas av styrelsen
o Se till att portfoljen hiiller sig inom riskstyrdokument
• Effektivitet
o Siikerstiilla att fOrfallostrukturen pa avsiittningarna ska paverka placeringsportfoljens struktur
o Siikerstiilla att regler for forvaltningen iir pa plats
o Siikerstiilla att kostnadema fOr fOrvaltning iir under kontroll ~
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Forvaltning av placeringstillgangar
Holmia Liv har valt att Higga forvaltningen av placeringstillgangama extemt. De extema forvaltama lir godkanda
av styrelsen och deras mandat regleras av Holmia Livs placeringsriktlinjer, som utfiirdas av styrelsen.
Holmia Livs placeringsriktlinjer anger kriterier ftir att begrlinsa och kontrollera risk for enskilda investeringar
och for koncentration av risker. Investeringskommitten foljer upp efterlevnad av investeringsstrategin.
Kommitten lir radgivande, rapporterar till VD och har moten minst en gang per kvartal samt nlir det lir pakallat
av slirskilda omstlindigheter. I riktlinjema har styrelsen faststlillt minsta och hOgsta limiter fOr respektive
tillgangsslags andel av den totala placeringsportfoljen. Rapporteringen for arsskiftet visade att samtliga limiter i
Placeringsriktlinjema var uppfyllda.

Likviditets- och riinterisk
Huvuddelen av Holmia Livs investeringar lir placerade i likvida noterade obligationer. Bolagets
placeringsriktlinjer lir konservativa med en stor del placeringar i statsobligationer och papper med hog rating.
Skulle behov uppsta kan en kreditfacilitet fas fran koncemens huvudbanker mot bakgrund av koncemens rating.
Overvakning av Holmia Livs kortfristiga likviditet sker kontinuerligt genom cash management via manatlig
likviditetsrapportering som inkluderar en oversikt av risksituationen i fOrhfillande till marknads- och kreditrisker.
Uingsiktig likviditetshantering sker bland annat genom Asset- & Liability Management (ALM). FOrlindringar i
rlintenivaer lir en av riskfaktorerna nlir det gliller bolagets finansiella risker. En vlisentlig de! i Holrnia Livs
riskhantering lir att ha en portfOlj av fastforrlintade vlirdepapper. Ranterisken i skuldema lir liten eftersom de
forslikringstekniska avslittningarna har kort loptid och ingen diskontering gors.
Bolaget lir exponerat for rlinterisk genom att marknadsvlirdet lir fasforrlintade tillgangar sjunker da
marknadsrlintan stiger. Denna risk begrlinsas i bolaget genom att genomsnittlig duration i obligationsportfOljen
lir ea 1,5 3.r.
Bolagets exponering avseende fastforrlintade finansiella tillgangar och olika skulder framgar av tabellen nedan:

2018
Rantebindningstider f"Or
lillgangar och skulder
Riinteexponering
Tillgangar

KSEI<

Obligationer och andra
rantebarande vardepapper

Langre an Langre an Langre an
Hiigst 1 ar men 3 ar men 5 ar men
1 ar hiigst 3 ar hOgst 5 aniigst 10 or

127.567
127.567

326.088
326.088

Liingre
lln 10 ar Utan ranta

Totalt

487.158
487.158

33.503
33.503

Skulder
98.266
2.470
100.736

Fiirsiikringstekniska avsiiCCningar
6vrfga skulder

2017
Riinlebindningslider f"Or
lillgangar och skulder
Ranteexponering
Tillgiingar

KSEI<

98.266
2.470
100.736

Langre an Langre an Langre an
Hiigst 1 ar men 3 ar men 5 ar men
1 ar hogst 3 ar hiigst 5ar1iigst 10 ar

Langre
an 10 ar Utan riinta

Totalt

Obligationer och andra

ramebarande vardepapper

122.257
122.257

235.164
235.164

111.725
111.725

2.966
2.966

472.112
472.112

Skulder
Ftirsiikringstekniska avsiiccningar
Ovriga skulder

97.680
I l.079
108.759

97.680
11.079
108.759
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Valutarisk
Valutarisk uppstar niir Lillgangar och skulder i samma utliindska valuta inte overensstiimmer storleksmiissigt.
Holmia Livs nettoexponering for valutarisk ar marginell med hiinsyn till att bolagets placeringar och
forsiikringstekniska skulder bestar av svenska kronor.

Kreditrisk
Holmia Liv har ett styrdokument for saviil direkta fOrsiikringstillgodohavanden som f6r fordringar pa
aterforsakrare. For att reducera kreditrisken ingas aterforsiikringsavtal enbart med utvalda och solida
aterforsiikrare. Kreditrisk hos aterforsakrare foljs upp ltipande. Normalt kravs ett kreditbetyg pa minst A(Standard & Poor's) eller motsvarande for att en aterforsiikrare ska kunna anlitas.
Detta minimikrav framgar av styrelsens riktlinjer och styrdokumenten for aterforsakring. Rapportering till
styrelsen sker kvartalsvis for att fOlja och utvardera exponeringen i aterforsiikringen.

Placeringstillgangarnas kreditrisk
Holmia Liv investerar i portfolj som bestar huvudsakligen statsobligationer och bostadsobligationer med
kreditbetyget AAA. Foretagsobligationer med liigre kreditbetyg inkluderas i investeringsportfoljen i mindre
omfattning, dock aldrig med ett kreditbetyg liigre an BBB. Dessa investeringar gors for att oka avkastningen och
skapa en mer diversifierad portfolj. Kreditspreadrisken begriinsas genom innehav med god kreditrating samt
strategin med att hc'illa manga obligationer till forfall.
Holmia Livs kredilriskexponering, baserad pa S&P ratings, framgar av tabellen nedan:
KSEK

Maximal kreditriskexponerlng

2018
487.158
362
4.345
4.356
496.221

2017
472.112
364
3.990
5.460
481.926

Ingen
rating

Totalt

S.239

362
4.345
4.356
9.063

25.921
57.705
54.313
29.576
305.592
14.051
362
4.345
4.356
496.221

BBB

lngen
rating

Totall

364
3.990
5.460
9.814

27.217
77.622
48.335
42.412
276.526
364
3.990
5.460
.J81.926

Obligationer och andra rlinlebiirande viirdepapper
Ovriga fordringar
Aktuell skattefordran
Upplupnn riimor

KSEK

Kreditkvalitet pa klasser av linansiella tillgangar

AA

~

A

BB

BBB

2018
Obligationer och andra rlintebiirande viirdepapper
Statsobligationer (nationell niva)
Statsobligationer (regional niva)
Obligationcr (lokala myndigheter)

25.921
57.705
20.318

Fiiretagsobligati~ner

lagstiftning
Utllind,ka liintagare
Ovriga fordringar
Aktuell skallefordran
Upplupna riintor

33.995
5.241

19.096

5.239

305.592
14.051

409.536

Kreditkvalitet pa klasser av linansiella tillgiingar

53.287

19.096

KSEK

AAA

AA

A

BB

2017
Obligationer och andra rlintebiirande viirdepapper
Statsobligationer (nationell niva)
Statsobligationer (regional niva)
Obligationer (lokala myndigheter)
Fiiretagsobligationer
Siikerstiillda obligalioner som omfalla.< av siirskild
Ovriga fordringar
Aktuell skattefordran
Upplupnn r!i.ntar

27.217
59.141
20.544

18.481
27.791
17.800

19.260

5.352

276.526

383.428

64.072

19.26Q

5.352
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Operativ risk
Opcrativ ri. k
Operativ risk, risken for forlust (ekonomisk eller anseendemiissig) till foljd av bristfiilliga eller fallerade
processer eller system, personer eller externa hiindelser (forviintade eller oforviintade).
Holmia Liv fokuserar pa att uppriitthli.lla en god intern kontroll genom att skriva tydliga avtal med Trygg-Hansa
Forsiikring filial om iindamalsenliga rutiner och instruktioner, samt klart definierade ansvars- och arbetsomrli.den.
IT-stod med maskinella avstiimningar, kontroller och behorighetssystem samt intern information och
rapporteringsprocess ska finnas for att tillgodose ledningens krav pa information om bolagets riskexponering.
Ansvaret for bantering av risker Jigger hos riskiigaren inom respektive affarsverksamhet hos Trygg-Hansa
Forsiikring filial och med Holmia Livs styrelse. Det iir riskiigarens ansvar att utviirdera och rapportera till
Enterprise Risk Management enheten om storlek, typ av risk samt relaterade kontroller tillsammans med
underlag for dennes bedomning och avviigning mot riskaptit.

Andra risker
Foretaget star ocksa infor strategiska, ryktesmiissiga och framviixande (emerging risks) risker. Strategiska risker
iir risker som uppstli.r vid strategiska beslut och planering, och som kan paverka foretagets verksamhet och
kapital negativt. Ryktesmiissig risk iir risken for att foretagets varumiirke forsiimras genom negativ/dalig
publicitet, medan framviixande risker iir de risker som foretaget kan stiillas infor under en tidsperiod som
overstiger den normala planeringshorisonten. Framviixande risker kan till exempel relatera till teknisk
utveckling, medicinska framsteg och klimatforiindringar. Framviixande risker identifieras i samarbete med varje
affarsfunktion med input fran branschspecifika rapporter och undersokningar.

Compliancerisker
Compliancerisk iir risken for att lagar, forordningar och interna regler samt god sed eller god branschstandard
avseende den tillstandspliktiga verksamheten inte foljs. Bristande regelefterlevnad kan leda till okade operativa
risker, risker for legala sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska forluster eller ryktesforluster.
Holmia Liv uppriitthilller en god intern kontroll genom iindamalsenliga rutiner och instruktioner, och klart
definierade ansvars- och arbetsomraden for de anstiillda. For att siikerstiilla regelefterlevnaden bar en ansvarig
for funktionen for regelefterlevnad utsetts.
Ansvaret for att hantera compliancerisker Jigger hos riskiigaren inom respektive affiirsverksamhet. Det iir
riskiigarens ansvar att utviirdera och hantera risken med stOd av den ansvarige fOr funktionen fOr
regelefterlevnad. Den ansvarige for funktionen for regelefterlevnad rapporterar compliancerisker kvartalsvis till
styrelse och VD.

Kiinslighetsanalys
Holmia Liv anviinder sig av ett antal metoder for att bedoma kiinslighet niir det giiller olika riskers paverkan pa
bolagets resultat och finansiella stiillning. Tabellen nedan visar indikationer pa bur faktorer kan paverka bolagets
resultat och diirmed eget kapital.
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Kiinslighetsanalys

KSEK

2018
Brultopremier
Driftskostnader
Forsakringstekniska avsattningar, netto
Forsakringsersattningar•

+l-1%
+I- 1%

2018

Rilnteupp- och nedgang 1%-enhet

2017

Fiiriindrin1 Exponerlng Exponering

Statsobligationer
Foretagsobligationer
Sakerstallda obligationer som omfattas av sarskild lagstiftning

2017

Fiirlindrin1Exponering Exponering
+I- 1%
2.226
2.085
+l-1%
-215
-272

I%
1%
1%

-2.198
-491
-5.420

981
-850

976
-856

2018

2017

Fiirlindrin1Exponering Exponerlng

-2.750
-1.565
-4.631

-1 %

2.269
509
5.597

-1 %

-1 %

2.852
1.640
4.795

En av den storsta fiirsakringsrisken for bolaget ar dOdsfallsrisk. Ansvarigheten for dOdsfallsrisk uppgar endast till 12 manader.
*Eftersom Holmia Livs ftirsakringsportftilj bes tar till 100% av dOdsfallsrisk galler att en 1% ftirandring av dOdligheten under 2018 hade okat
ftirsakringsersattningar med 850 KSEK, vilket inneblir att dodsfallsrisken lir relativt begrlinsad.

Kapital och solvens
Holmia Liv beriiknar och fOljer upp bade externa och interna kapitalkrav. I externa kapitalkrav ingiir redovisat
eget kapital och solvenskapital enligt Finansinspektionens regler. I intema kapitalkrav ingiir definierade
kapitaltroskelviirdena.
Enligt Solvens II, iir kapital skillnaden mellan relevanta tillgiingar och relevanta skulder. Vad som iir en relevant
tillgang respektive skuld bestiims utifran giillande regler. For kapitalgrundlaget iir det for niirvarande eget kapital
och obeskattade reserver.
Styrelsen har faststiillt tva vamingsnivaer, gul och rod, for kapitalkraven. Orn gul eller rod niva nas miiste
styrelsen omedelbart underriittas och om rod niva mls maste dessutom atgiirder vidtas omedelbart. Den gula
nivan iir till for att vama bolagets foretagsledning och ge tillriickligt med tid for att initiera den beredskapsplan
som satts upp for att siikerstiilla att den roda niviin inte uppniis. Den gula nivan faststiills utifran en samlad
riskviirdering. Den roda niviin faststiills pa sa siitt att den iir avsedd att ge foretagsledningen tillriickligt med tid
for att undvika solvenskapitalkravet underskrids.
Holmia Liv har en process for att IOpande folja ovanstaende kapitalmatt. Som ett redskap i denna process
anviinds Capital Scorecard som rapporteras till styrelsen och till en riidgivande Capital Management-kommitte.
Kapitalkraven iir for niirvarande med marginal uppfyllda for samtliga kategorier av kapital.

NOT 3 Premieinkomst (fore avgiven aterfOrsakring)
KSEK
Premieinkomst per geografiskt omriide
Direktforsiikring i Sverige

Individuell
2018
2017

Grupp
2018
2017

Summa
2018
2017

167.119 155.919 55.471 52.615 222.590 208.534
167.119 155.919 55.471 52.615 222.590 208.534

Samtliga premier utgor periodiska premier.
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NOT 4 Kapitalavkastning, intakter
KSEK

2018

2017

1.430
1.430

2.500
40
2.540

0

120
5
125

1.430

2.665

Riinteintiikter
Obligationer och andra ranteblirande vardepapper
Ovrisa ranteintakter

Realisationsvinst, netto
Rantebarande vardeEa12~r
Kursvinster, netto

NOT 5 Utbetalda forsakringsersattningar fore avgiven aterforsakring
KSEK
Utbetalda ersattningar
Skaderegleringskostnader

2018

2017

-81.726
-7.751

-76.889
-10.353

-89.477

-87.242

2018

2017

-3.810
-17.654

-7.854
-19.300

-21.464

-27.154

-7.751
-312
-21.464

-10.352
-358
-27.154

-29.527

-37.864

NOT 6 Driftskostnader
KSEK
Anskaffningskostnader
Administrationskostnader

Specijikation av totala driftskostnader:
Skaderegleringskostnader
Kapitalforvaltningskostnader
Driftskostnader enlist ovan

~

26

HL-14032019-6.1

HOLMIA LIV ARSREDOVISNING 2018

NOT 7 Kapitalavkastning, kostnader
KSEK

2018

2017

Kapitalforvaltningskostnader
Bankavgifter
Rantekostnader
Ovriga rantekostnader

-312
-19

-358
-17

-90
-421

-24
-399

Realisationsforlust, netto
KursfOduster, netto

-4
-4

-425

-399

2018

2017

-1.054
-1.054

-1.823
-1.823

Tillgangar som bestiimts
tillhora kategorin Lanefordringar

Summa

NOT 8 Orealiserade forluster pa placeringstillgangar
KSEK
Andra tinansiella placeringstillgangar
Obligationer och andra rantebiirande vardepapper

NOT 9 Nettovinst/-fOrlust per kategori av finansiella instrument
KSEK
Nettovinst eller nettofdrlust per kategori av tinansiella instrument
Finansiella tillgangar viirderade verkligt viirde via resultatriikningen
2018
Finansiella tillgangar

Obligationer och andra rantebiirande viirdepapper *)

-1.054

-1054

Summa tillgangar

-1.054

-1.054

2017
Finansiella tillgangar

Tillgangar som bestiimts
tillhora kategorin Lanefordringar

Summa

Obligationer och andra rantebarande vardepapper *)

-1. 701

-1701

Summa tillgangar

-1.701

-1.701
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NOT 10 Skatt pa arets resultat
KSEK
Aktuell skattekostnad
Inkomstskatt
Avkastningsskatt
Justerins av skattekostnad tidisare iir

Totalt redovisad skattekostnad
A vstiimning av effektiv skatt
Resultat fore skatt
Avsar resultat i avkastninssbeskattad verksamhet
Summa resultat i inkomstbeskattad verksamhet

Skatt enligt gfillande skattesats, 22,0%
Deklarationsmassiga justeringar
Beriiknad inkomstskatt
Avkastningsskatt
Justerinl:j avseende tidisare iir
Redovisad skattekostnad
Skattefordringar
Fordran hanfOrlig till inkomstskatt Ea arets resultat
Sununa

2018

2017

-1.846
-803
-49
-2.698

-2.278
-726
-473
-3.477

-2.698

-3.477

110.675
-102.363
8.312

93.611
-83.255
10.356

-1.829
-17
-1.846
-803
-49
-2.698

-2.278
-2.278
-726
-473
-3.477

4.345
4.345

3.990
3.990

r
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NOT 11 Obligationer och andra rantebarande vardepapper
KSEK

Statsobligationer
Statsobligationer (nationell niva)
Statsobligationer (regional niva)
Obligationer (lokala myndigheter)
Summa Statsobligationer
Foretagsobligationer
Foretagsobligationer
Slikerstlillda obligationer som omfattas av slirskild lagstiftning
Utllindska Iantagare
Summa Foretagsobligationer
Summa Obligationer och andra riintebiirande viirdepapper

2018

2017

Bokfiirt viirde

Bokfort viirde

25.921
57.705
54.313
137.939

27.217
77.622
48.335
153.174

29.576

42.412

305.592

276.526

14.051
349.219
487.158

318.938
472.112

Upplupet
anskatTningsviirde

Upplupet
anskatTningsviirde

Statsobligationer
Statsobligationer (nationell niva)
Statsobligationer (regional niva)
Obligationer (lokala myndigheter)
Summa Statsobligationer

25.637
57.542
54.214
137.393

26.729
77.232
48.259
152.220

Foretagsobligationer
Foretagsobligationer
Sakerstfillda obligationer som omfattas av slirskild lagstiftning
Utllindska Iantagare
Summa Foretagsobligationer
Summa Obligationer och andra riintebiirande viirdepapper

29.414
304.769
13.976
348.159
485.552

42.229
275.003
317.232
469.452

(

29

HL-14032019-6.1

HOLMIA LN AASREDOVISNING 2018

NOT 11 Obligationer och andra rantebarande vardepapper (fortsattning)
2018

Finansiella tillgangar
Obligationer och andra
riinteblirande vlirdepapper
Summa Tillgangar

KSEK
Tillgangar som tillhiir
kategorin viirderade till
verkligt viirde via
resultatrakningen

Summa
redovis at
viirde

Verkligt
varde

Anskaffningsviirde

487.158
487.158

487.158
487.158

485.552
485.552

Innehav
Ovriga
Skulder som tillhiir kategorin
varderade till verkligt viirde fiir handels· finansiell
iindamlll a skulder
via resultatriikningen
2.470
2.470

Summa
redovisat
viirde
2.470
2.470

Verkligt
viirde
2.470
2.470

Summa
redovisat
viirde

Verkligt
viirde

Anskaffningsviirde

472.112
472.112

472.112
472.112

469.452
469.452

Ovriga
finansiell
a skulder
11.079
11.079

Summa
redovisat
viirde
11.079
11.079

Verkligt
viirde
11.079
11.079

Lanefordringar

487.158
487.158

2018

Finansiella skulder
Ovriga skulder
Summa skulder

2017

Finansiella tillgangar
Obligationer och andra
riintebiirande viirdepapper
Summa tillgangar

KSEK
Tillgangar som tillhiir
kategorin viirderade till
verkligt viirde via
resultatriikningen

Lanefordringar

472.112
472.112

2017

Finansiella skulder
Ovriga skulder
Summa skulder

Innehav
Skulder som tillhiir kategorin
viirderade till verkligt viirde fOr handels·
iindamal
via resultatriikningen

Upplysningar om finansiella tillgangar som viirderas till verkligt viirde
Viirderingen baserar sig pa uppgifter pa observerbar marknad.
Niva 1 verkligt vlirde bestams enligt priser noterade pa en aktiv marknad.
Niva 2 verkligt viirde bestams utifran direkt eller indirekt marknadsdata som inte ingar i nivil I.
Nivil 3 verkligt varde bestiims utifriln data som inte iir observerbar pa marknaden.
2018
Obligationer och andra riinteblirande viirdepapper

Niva 1
322.344

Niva2
164.814

Niva3

Summa
487.158

2017
Obligationer och andra rantebiirande vardepapper

Niva 1
266.403

Niva 2

Niva3

205.709 - - - -

Summa
472.112 ~
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NOT 12 Ovriga fordringar
KSEK
Skatter och avgifter

2018
362
362

2017
364
364

KSEK

2018

2017

Upplupna rantor

4.356
4.356

5.460
5.460

2018

2017

74.400
5.065
79.465

72.065
2.335
74.400

2018

2017

10.355
1.010
11 .365

10.783
-428
10.355

11.909
-5.164
6.745

12.948
-1.039
11.909

1.016
-325
691

1.170
-154
1.016

23.280
-4.479
18.801

24.901
-1.621
23.280

KSEK

2018

2017

Skuld till koncemforetag

2.470
2.470

11079 \
11.079

NOT 13 Ovriga forutbetalda kostnader och upplupna intakter

NOT 14 Livforsakringsavsattning
KSEK
Ingiiende balans
Arets forandring

NOT 15 Avsattning for oreglerade skador
KSEK
Intraffade och rapporterade skador
Ingiiende balans
Arets forandring

Intraffade men ej rapporterade skador (IBNR)
Ingaende balans
Arets forandrin1;1

Avsattning for skaderegleringskostnader
Ingiiende balans
Arets forandrins

Totalt
Ingaende balans
Arets forandrins

NOT 16 Ovriga skulder
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NOT 17 Forvantade atervinningstidpunkter for tillgangar och skulder
Oberoende av hur tillgangar och skulder har klassificerats i balansriikningen sii upplyses nedan om vilka
belopp som forvlintas atervinnas eller betalas inom tolv manader respektive efter tolv manader rfilmat friin
2018
Tillgangar

KSEK

Placeringstillgangar
Andra finansiella placeringstillgiingar
ObliBjationer och andra rlintebiirande vardeeaeeer

Hogst 1 ar

Langre an 1 ar

Totalt

127.567
127.567

359.591
359.591

487.158
487.158

Aterfiirsakrares andel av Forsakringstekniska avsattningar
Livforslikringsavslittning

137

137

339
362
701

339
362
701

140.227
4.345
144.572

140.227
4.345
144.572

4.356
4.356

4.356
4.356

Fordringar
Fordringar avseende direkt forslikring
OvriBja fordrinBjar
Andra tillgangar
Kassa och bank
Aktuell skattefordran
Forutbetalda kostnader och upplupna kostnader
Ueeluena rlintor

Summa tillgangar

2017
Tillgangar

KSEK

Placeringstillgangar
Andra finansiella placeringstillgiingar
ObliBjationer och andra rlintebiirande vlirdepaeeer

277.333

359.591

636.924

Hogst 1 ar

Langre an 1 ar

Totalt

122.257
122.257

349.855
349.855

472.112
472.112

Aterfiirsakrares andel av Forsakringstekniska avsattningar
Livforslikringsavslittning
Fordringar
Fordringar avseende direkt forslikring
Ovriga fordringar
Andra tillgangar
Kassa och bank
Aktuell skattefordran
Forutbetalda kostnader och upplupna kostnader
Ueeiupna rlintor

104

104

199
364
563

199
364
563

54.741
3.990
58.731

54.741
3.990
58.731

5.460
5.460

i

5.460
5.460 ' \
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NOT 17 Forvantade atervinningstidpunkter for tillgangar och skulder (fortsattning)
2018
Skulder

KSEK

Hogst 1 ar

Liingre an 1 ar

Forsakringstekniska avsattningar .-Ore avgiven aterforsakring
Livforslikringsavslittning
79 .465
Avslittning for oreglerade skador
18.801
98.266
Ovriga skulder
Ovriga skulder
2.470
2.470
Summa avsiittningar och skulder
2017
Skulder

Hogst 1 ar

Forsiikringstekniska avsattningar fOre avgiven aterforsakring
Livforslikringsavslittning
74.400
Avslittning for oreglerade skador
23.280
97.680
Ovriga skulder
Ovriga skulder
11.079

Summa avsattningar och skulder

NOT 18 Aktiekapital

79.465
18.801
98.266
2.470
2.470

100.736

KSEK

108.759

Totalt

100.736

Liingre an 1 ar

Totalt

74.400
23.280
97.680
11.079

108.759

V

Aktiekapitalet lir fordelat pa 60 OOO aktier med ett kvotvlirde motsvarande 1 OOO kr per aktie. Antal aktier
har inte forlindrats under aret.
~
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NOT 19 Personal
ANTAL OCH ERSATTNINGAR, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Medelantal anstallda, antal (andel)
Totalt
varav kvinnor

2018
1,4 (140%)
0,5 (50%)

2017
1,2 (121%)
0,5(51%)

Konsfiirdeling i styrelse och fOretagsledning, antal (andel)
Totalt
varav kvinnor

4
0

4
0

Anstiillda i ledande position, inklusive VD och VVD
varav kvinnor

1
0

0

317
978
740
2.035

388
963
791
2.142

Loner och andra ersattningar (KSEK)
Styrelse
VD
Ovriga anstlillda
Sociala avgifter, varav pensionspremie 295 (302)
Summa

Bolagets VD har en anstiillning motsvarande 30 procent av heltidstjanst (30 procent av heltidstjiinst under
2018). I ovrigt finns 4 anstiillda i bolaget per 31 december 2018.
Administrationen skots av Trygg-Hansa filial vilken debiterar Holmia Liv en administrationsavgift
manadsvis i efterskott enligt avtal.
Nuvarande VD omfattas av en kollektivavtalad tjiinstepensionsplan (FI'P 1) som ger en premieniva om 4,5
procent av utbetald Ion upp till 7 ,5 inkomstbasbelopp och 30 % pa lonedelar overstigande detta.
Arvode till styrelse har ej utgatt.
Upplysningsskyldighet enligt Forsakringsrorelselagen (FRL)
En mer utforlig redogorelse for Holmia Livs ersiittningar aterfinns separat redovisat och publicerat pa Trygg
Hansas hemsida under Finansiell information se www.trygghansa.se.

NOT 20 Viktiga uppskattningar och bedomningar
Styrelsen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningama avseende viktiga redovisningsprinciper,
uppskattningar och kiillor till osiikerhet, samt tilliimpningen av dessa principer och uppskattningar.
Viktiga bedomningar vid tillampning av bolagets redovisningsprinciper
Det ar styrelsens uppfattning att det ej har forelegat nagra behov av viisentliga forandringar vid
tilliimpningen av bolagets redovisningsprinciper. Dessa aterfinns under not 1.
Viktiga kfillor till oslikerhet i uppskattningar
Nedan redogors for viktiga kiillor till osiikerhet i uppskattningar:
Forsiikringstekniska avsiittningar
Forsiikringstekniska avsiittningar ar baserade pa gjorda uppskattningar och antaganden om framtida
skadekostnader vilket medfor att uppskattningarna alltid ar forknippade med osiikerhet. Vid uppskattning
forsiikringstekniska avsiittningar beaktas bland annal, beloppet av obetalda ersiittningar, skadeutveckling,
samt den allmanna ekonomiska utvecklingen.

a~v·
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NOT 21 Upplysningar om narstaende parter
Agare
Codan Forsikring A/S iiger 100 % av aktiema i Holmia Liv och har sfiledes ett bestiimmande inflytande.

Niirstaende parter
Bolagets niirstaende parter utgors av styrelsen samt VD och andra koncernbolag, dessa bolags styrelse och
ledning och ledande medarbetare samt dessa personers farniljemedlemmar. Niirstaende parter omfattar
vidare bolag, vars ovanniirnnda personkrets har viisentliga intressen.
Styrelsen ansvarar for att identifiera och hantera potentiella risker for intressekonflikter inom Holmia Liv.
Man har faststiillt riktlinjer for att hantera intressekonflikter internt i bolaget och externt. Ansvaret for att
overvaka dessa riktlinjer aligger styrelsen.
Det har inte under aret, skett nagra transaktioner med styrelsen, ledningen, ledande befattningshavare,
aktieiigare eller andra niirstaende parter utover vad som sags nedan.
All verksamhet for Holrnia Liv hanteras enligt avtal av Trygg-Hansa filial och ersiittning utgar pa
kostnadsbasis enligt marknadsmiissiga villkor.

Transaktioner med niirstaende parter
Administrationsersiittningen till och fran bolag i koncemen avriiknas pa kostnadsbasis enligt
marknadsmiissiga villkor.
Holmia Liv har ingatt avtal om aterforsiikring med Trygg-Hansa filial.
Mellanhavanden mellan Holmia Liv och Trygg-Hansa filial iir av IOpande karaktiir och regleras regelbundet.
Det forekommer ingen annan li'tngfristig finansiering.
Flodet av premier och skador med svenska kunder sker via avriikningar med Trygg-Hansa filial.
Mellanhavanden likvidregleras regelbundet.
Avseende ersiittningar till ledande befattningshavare, se Not 20.

Upplysningar om transaktioner med niirstaende parter

KSEK

2018

2017

-29.527

-37.864

222.590
-89.477

208.534
-87.242

2.470

11.079

Codan Forsikring A/S, via Trygg-Hansa Forsiikringsfilial
Inkop av varor och tjiinster:
- enligt samarbetsavtal
Forsiiljning av varor och tjiinster:
- flode av premier
- flode av skador
Mellanhavanden:
-fordran
- skulder
Ovrigt:

~
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NOT 22 Stallda sakerheter
Foljande tillgiingar ii.r inforda i Formiinsrlittsregistret for tlickning av forslikringstekniska avslittningar. I
hlindelse av obestiind bar forslikringstagama formiinsrlitt i de registerforda tillgiingama. Under rorelsens
giing har Holmia Liv rlitt all fora tillgiingar in och ut ur registret sii llinge som samtliga forslikringsiitaganden
ii.r skuldtlickta enligt forslikringsrorelselagen.
KSEK
Forsiikringstagarnas ronnansriitt

Tillgiingar som omfauas av fOrslikri ngstagarnas formansrlilt
Fosak.rjngstek:niska avsiiuningar, netto

Overskott av rcgisterfiirda tillgangar

2018
63 1.740
-56.160
575.580

2017
526.19 1
-62 .280
463.911

2018

2017

11.622
-90

12.711
-23
-60.000
-47.312

NOT 23 Specifikation till kassaflodesanalysen
Rlintor och utdelning
KSEK

Erhii.llen rlinta
Erlagd rlinta
Utbetald utddning
Summa riintor och utdelningar

11.532

Erhii.llen och erlagd rlinta tillhOr investeringsverksamheten.
Ovriga in- och utbetalningar avser huvudsakligen likvidreglering av koncemmellanhavanden. Se liven not 22
Upplysning om nlirstiiende. Med likvida medel avses kassa och bank motsvarande postema som redovisas i

NOT 24 Handelser efter balansdagen
Det har efter den 31 december 2018 inte uppkommit hlindelser som vlisentligt paverkar bolagets verksamhet

NOT 25 Forslag till vinstdisposition
Til iirsstlimmans forfogande star enligt balansrlikningen 461 188 KSEK, varav iirets vinst utgor 107 977
KSEK. Styrelse och verkstlillande direktoren fOreslar att beloppet disponeras enligt fOljande:
KSEK .
Till ligaren utdelas (4 500 per aktie)
I ny rlikning overfors
Summa riintor och utdelningar

2018

2017

270.000
191.188
461.188

353.210
353.210
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Ledning

Styrelse
Johan Isaksson, styrelseordforande
Lars Reinhed, styrelseledamot
Henrik Hvid, styrelseledamot
Monzaide Anzola, styrelseledamot och verkstallande direktor

Revisorer

Av arsstamman valda revisorer
KPMGAB
Huvudansvarig revisor
Marten Asplund

Codan Forsikring NS (publ), Ki:ipenhamn, liger samtliga aktier i Holmia Livforslikring AB. Codan Forsikring
NS (publ) lir ett dotterbolag till Codan NS som i sin tur lir ett helagt dotterbolag till RSA Insurance Group pie
(RSA), London.

Adress till bolaget

Holmia Livforslikring
SE-106 26 Stockholm
Sverige
Besi:iksadress Fleminggatan 18
Telefon 075-243 10 00
Org. nr. 516401-6510
Trygg-Hansa

www.trygghansa.se
Cod an

www.codan.dk
RSA Insurance Group

www.rsagroup.com
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Rev1s1onsoemtte se
Till bolagsstamman i Holmia Livtorsakring AB, org. nr 516401-651 O

Rapport om arsredovisningen
Uttalanden
Vi har uttort en revision av arsredovisningen tor Holmia Livtorsakring AB far ar 2018.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen uppraltats i enlighet med lagen om arsredovisning i torsakringstoretag och ger en i alla vasentliga
avseenden rattvisande bild av Holmia Livtorsakring ABs finansiella stallning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflode tor aret enligt lagen om arsredovisning i forsakringstoretag . Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar.
Vi tillstyrker darfor att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen.
Vara uttalanden i denna rapport om arsredovisningen ar forenliga med innehallet i den komplelterande rapport som har overlamnats till
styrelsen i enlighet med revisorsforordningens (537/2014) artikel 11.

Grund tor uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt dessa standarder
beskrivs narmare i avsniltet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till Holmia Livforsakring AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Delta innefaltar alt, baserat pa var basta kunskap och overtygelse, inga
forbjudna tjanster som avses i revisorsforordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahallits det granskade bolaget eller, i forekommande
fall, dess moderforetag eller dess kontrollerade faretag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund tor vara ultalanden.

Sarskilt betydelsefulla omraden
Vi har faststallt alt det inte finns nagra andra for revisionen sarskilt betydelsefulla omraden som behaver kommuniceras i revisionsberaltelsen.

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar
Det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for alt
arsredovisningen upprattas och alt den ger en rattvisande bild enligt
lagen om arsredovisning i farsakringstoretag. Styrelsen och
verkstallande direktoren ansvarar aven for den interna kontroll som
de bedomer ar nodvandig for att uppralta en arsredovisning som inte
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag.

Vid uppraltandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkstallande direktoren for bedomningen av bolagets formaga alt
fortsalta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om
torhallanden som kan paverka formagan alt fortsalta verksamheten
och alt anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsalt
drift tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direktoren
avser alt likvidera bolaget, upphora med verksamheten eller inte har
nagot realistiskt alternativ till alt gora nagot av delta .

Revisorns ansvar
Vara mal ar alt uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en
hog grad av sakerhet, men ar ingen garanti for alt en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka
en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i arsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedomer vi riskerna tor vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag,
utformar och utfor granskningsatgarder bland annal utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och
andamalsenliga far att utgora en grund for vara uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter
ar hogre an for en vasentlig felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll.
skaffar vi oss en forstaelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse for var revision tor att utforma granskningsatgarder
som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen .
utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens och verkstallande direktorens
uppskaltningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.
drar vi en slutsats om lampligheten i alt styrelsen och verkstallande direktoren anvander antagandet om fortsatt drift vid uppraltandet av
arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig
osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets formaga att fortsatta
verksamheten. Orn vi drar slutsatsen alt det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten
pa upplysningarna i arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar otillrackliga, modifiera
uttalandet om arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for revisionsberaltelsen .
Dock kan framtida handelser eller torhallanden gora att elt bolag inte langre kan fortsatta verksamheten.
utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett salt som ger en rattvisande bild.
Vi maste informera styrelsen om bland annal revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi maste ocksa
~
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie rat~\
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Vi maste ocksa forse styrelsen med ett uttalande om att vi har foljt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer
och andra forhallanden som rimligen kan paverka vart oberoende, samt i tillampliga fall tillhorande motatgarder.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar
Uttalanden
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning for Holmia
Livforsakring AB for ar 2018 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust.
Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och verkstallande
direktoren ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grund for uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar
oberoende i forhallande till Holmia Livforsakring AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner
betraffande bolagets vinst eller forlust. Vid forslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar
forsvarlig med hansyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen av
bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande
bedoma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation ar utformad sa att bokforingen, medelsforvaltningen och
bolagets ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett
betryggande satt.
Verkstallande direktoren ska skota den lopande forvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
atgarder som ar nOdvandiga for att bolagets bokforing ska fullgoras i
overensstammelse med lag och for att medelsforvaltningen ska
skotas pa ett betryggande salt.

Revisorns ansvar
Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhiimta revisionsbevis for att med
en rimli!'.l wad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot
eller verkstallande direktoren i nagot vasentligt avseende:
foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon
forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot
bolaget, eller
pa nagot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen,
forsakringsrorelselagen, lagen om arsredovisning i
forsakringsforetag eller bolagsordningen.
Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller forlust, och darmed vart uttalande om detta, ar att
med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptacka atgarder eller forsummelser som kan foranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner
av bolagets vinst eller forlust inte ar forenligt med aktiebolagslagen .

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander
vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk
installning under hela revisionen. Granskningen av torvaltningen och
forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig
framst pa revisionen av rakenskaperna . Vilka tillkommande
granskningsatgarder som utfors baseras pa var professionella
bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att
vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och
overtradelser skulle ha sarskild betydelse for bolagets situation. Vi
gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for vart uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande om styrelsens
forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
for detta for att kunna bedoma om forslaget ar forenligt med
aktiebolagslagen.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsags till Holmia Livforsakring ABs revisor av bolagsstamman den 13 juni 2018. KPMG AB eller
revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2013.
Stockholm den 22 maj 2019

Auktoriserad revis r
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