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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Holmia Livförstikring AB, 01·g nr 516401-6510 (Holmia l.iv), avger
hiirmed årsredovisning för räkenskaps~1ret 20I(>-01-01 - 2016- 12-3 I.

Verksamhet
Holmia Liv har under 201(> bedrivit livförsäkringsverksamhet i Sverige. Verksamheten består främst i ett
samarbete med Coclan Forsikring A/S svenska filial, Trygg-Hansa Försäkring filial, för att täcka clödsl"allsrisken i
filialens stora bestånd av sjuk- och olycksfallsl'örs~ik1·ingar. I dagsliiget bedrivs i11gen !Orsäkringsform med inslag
av sparande utan enbart försiik1·ing avseende dödsfolls1·isk.
Bolaget har koncession att meddela direkt och indirekt livfifrsäkring dlir utbetalning iir beroende av en e;:ller flera
personers liv och tilläggsförsiikring till sådan försäkring. Ansvarigheten rör dödsfallsrisk uppgår endast till 12
månader.
All verksamhet för Holmia Liv hanteras av Trygg-llansa Försäkring tilial och regleras genom gällande
outsourcingavtal mel Ian parterna.
Bolagets verkstiillande direktör iir anställd i Holmia Liv.

Ägarstruktur
Holmia Liv är ett helägt dotterbol<ig till Codan Forsikring A/S. Codan Forsikring A/S är ett helägt dotterbolag till
Codan A/S, Köpenhamn, som i sin tur är ett dotterbolag under RSA lnsuranee Group plc, London (RSA). RSA
upprättar koncernredovisning enligt IFRS, såsom den antagits för tillämpning inom EU. Holmia Liv följer så
kallad lagbegränsad I FRS vid upprättande av årsredovisning.

Årets resultat och bolagets utveckling
2016 har varit elt i'ir då Holmia Liv har haft en biittre tillväxt än förvänlal medan lönsamheten har varit något
sämre. Holmia Liv fortsätter dock med en fin lönsam tillväxt och en stark solvensposition. Under 2016 har

111oderbolaget Codan Forsikring A/S fortsatt transformationen 111ot en mer digital, kundfokuserad och effektiv
organisation samt lyckats i111ple111entera flera storn l'ödindringar som ko111mer att påverka 1-lolmia Liv positivt.
En av de största förändringarna under 2016 var byte av lTs främsta outsourcingpartner och fortsatt utveckling av
flera nyckelsystern (bland annat imple111cntation av ett nytt CRM-systern). Utöver detta har Codan Forsikring
A/S etablerat nya partnerskap som kommer all ha en positiv p:1verkan på 1-lolmia Livs tillväxt under de
kom111ande åren.
Den privata Iivförsäkringsverksamheten fmtsätter med en positiv ut veck Iing i til Iväxt medan lönsamheten har
försämrats ni\got. Den fina tillvä ,~ten är l'i·ä111st i110111 vuxensegmentet där bolaget fortsfitler att utveckla
IOrsäljningen. Försämringen i lönsnmhet beror på en negativ utveckling under senaste kvartalen främst ino111
vuxensegmenten. Alla produkter lortsiitter diiremot med en lin lönsa111hel. Gruppavtalen har haft en väldigt bra
tillväxt som friimst drivs av en bra förnyelscgrnd i början av [iret. Lönsa111hete11 under 2016 har påverkats av ett
par stora skador.
I bö1:jan av 2016 rekryterades ansvariga inom lyra nyckelonm'idcn inom 1-lolmia Liv; aktuarie, internrevision,
co111pliance och risk management. Genom dessa rekryteringar har l-lol111ia Liv di1·ekt kontroll över dess<1
funktioner. Finansinspektionens loreskri n och allmänna r[1d, FFFS 2015: 12, har under året implementerats.
1-lolmia Liv redovisar ett resultat före skatt p[1 67.632 (78.616) KSEK och efter skatt på 66.570 (77.547) l(SEK.
Resultatet från försäkringsrörelscn har under 201(1 minskat i jäml'örelse med föregi\ende år vilket i sin tur
bidragit till en högre totalkostnadsprocenl på 54,0 jämfört 111ed •17.2 föregående ål". Orsaken är kostnadsökningar
till följd av förändringar i bolagets kostnadsallokeringsmodcll. ~
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Livförsäkringsrörelsen
Premier
Bolagets totala premievolym ökade under verksamhetsåret främst som en följd av en ökning inom Trygg-Hansa
Försäkring filials individuella affär avseende privata försäkringar. Holmia Liv erbjuder kompletterande
dödsfallsförsäkring till dessa produkter.
Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick för år 2016 till 158.226 (145.124) KSEK. Efter avdrag för
erlagda premier för avgiven återförsäkring på -268 (-381) KSEK uppgick premieinkomsten för egen räkning till
157.958 (144.743) KSEK.

Färsäkringsersiittningar
Bolagets skadekostnadsprocent för verksamhetsåret hlev 42,8 (38,2) vilket grundar sig på förändringar i bolagets
kostnadsal lokeringsmodel I.
Försäkringsersättningar för egen räkning på -67.599 (-55.328) KSEK består dels av utbetalda ersättningar med
-64.977 (-45 . 135) KSEK och dels av förändringcir i avsättningar för oreglerade skador med -2.622 (-10.193)
KSEK.
Dr~ftskostnader

Driftskostnaderna i livförsäkringsrörelsen uppgick till -17.632 (-12 .953) KSEK, vilket i relation till premieinkomsten motsvarar 11,2 (8, 9) procent. Kundtjänst, skadereglering, administration , försäljning och IT -system
hanteras av Trygg-Hansa Försäkring filial enligt avtal. Den rapporterade nivån för 2016 anses vara i linje med
den övergripande strategin från den tidigare mode Ilen från 2015 och 2014. Resultatet 2015 påverkades
signifikant av organisatoriska förändringar då allokeringen till Hol111ia Liv inte konverterades till den nya
strukturen i den grad som var förväntad. På grund av detta, jämförs 2016 års resultat med både 2014 och 2015
och i det perspektivet är resultatet för 2016 på jämförbara nivåer.
Bolagets totalkostnadsprocent för verksamhetsåret blev 54,0 (4 7.2) vilket är ett fortsatt gott utfall.

Tekniskt resultat
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 67.632 (78.616) KSEK.
Resultatutvecklingen för Holmia Livs produkter följer ofta Trygg-Hansa Försäkring filials premieutveckling
inom sjuk - och olycksfall eftersom livprodukterna ingår som en viktig del i Trygg-Hansa Försäkring filials
samlade kunderbjudande . Huvuddelen av resultatet kommer från individuell försäkring. Gruppförsäkring bidrar
med en mindre del av resultatet, dock är det fortsatt positivt. Under 2016 har bolaget fortsatt med kontinuerlig
uppföljning av cornpliance-, riskaptit- och produktutvecklingsfrågor för att säkra både lönsamheten,
kontrollfunktionen och konkurrenskraften gentemot marknaden.

Kapitalavlwst11i11g
Intäkterna från kapitalförvaltningen uppgick till 2 .917 (4 .912) KSEI<., efter avdrag för kostnader på -441 (-420)
KSEK, orealiserade förluster på 0 (-3.057) KSEK och orealiserade vinster på 170 (0) KSEK. Den totala
kapitalavkastningen uppgick till 3.088 (1.855) KSEK. Se nedan under rubrik "Placeringstillgångar" för
ytterligare kommentarer.

Balcmsriilming oclt .finansiell stiil111i11g
Balansomslutningen uppgick till 495.009 (417.674) KSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till 75.524
(82.239) KSEK, en försämring som främst beror på högre utbetalningar för skador och driftskostnader.
Företagsledningens bedömning är att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar inte har haft någon effekt
på bolagets skuldtäckningstillgångar och finansiella rapporter 2016. ~
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Utde/11i11g.fiir 2016
Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2016. Se kommentar under 'Törs lag til I vinstdisposition'". Förslaget
behandlas på årsstämman den 27 apri I 2017.

Placeri11gsti/lgå11gar
Svenska räntor föll allmänt under 2016. Riksbanken s[inkte sin styrrlinta med 0.15 procentenheter till -0,50 % i
februari och utökade även sina köp av statsobligationer i andrahamlsmarknadcn. Räntan på en statsobligation
med en löptid på två år handlades ned med ungefär 0,3 procentenheter till -0,65 procent vid årets slut. Räntorna
på 5- och JO-åriga statsobligationer föll [innu något mer och avslutade året på -0,20 respektive 0,50 procent.
Bostadsobligationer handlades starkt under 2016 och r~intorna på dess<l föll generellt ännu mer än
statsobligationsräntorna. Fallet i marknmlsräntor har bidragit till en positiv värdeföriindring lor Holmia Livs
obl igationsportfolj.
Direkt<lvkastningen under 2016 uppgick till 2.890 l<.SEI<. motsvarande en procentuell avkastning p21 0,(J procent,
vilket är lägre än fö1· 20 l 5 (4.239 l<.SEK, l,l procent). r'öriindrade marknadsränlor har medfört orealiserade
vinster på obligationsportloljcn motsvarande 198 KSEl<.jä1nlort med förluster motsvarn11de- 2.474 l<.SEI<. 2015.
Holmia Liv har en konservativ placeringsstrategi med IHimst obligationer med hög krcditviirdighel. Andelen
statsobligationer minskade under 2016 något till lormån för boslmlsobligationer och övriga svenska emittenter.
Av obligationsportfoljen utgör statsobligationer 22 (26) procent, bostadsobligationer 58 (53) procent och övriga
obligationer (svenska kommuner och övriga svenska emittenter) 15 (l 5) procent samt utländska låntagare 5 (6)
procent.

Totaln·kastning för Holmia Liv
KSEK
Dirc l..-tavkasi:ni.ng
Värdeförändringar

2016
2.890
198
3.088

2015
4329

-2.474
1.855

Obligationer
Portföljen består huvudsakligen av obligationer med AAA raling.
SEB Asset Management förvaltar 1-Jolmia Livs placeringstillgångar. Förvaltningen sker
investeringsriktlinjer som fastställs av styrelsen.

enlighet med de

Risk och osäkerhctsfaktorer
1-lolmia Liv utsätts för olika typer av risker, varav de mest väsentliga är försäkringsrisker, finansiella risker samt
operationella risker. Försiikringsrisker omfattar främst teckningsrisk, skaderisk, reservsättningsrisk och
återförsäkringsrisk . De finansiella riskerna består av friimst marknadsrisker och påverkan av ränteförändringar,
framför allt i obligationsportföljer, och i viss mån de lorsäkringstekniska avsättningarna. De operationella
riskerna omfattar brister på grund av otillräckliga och felhanterade processer samt mänskliga eller systematiska
fel. Bolagets hantering av dessa risker beskrivs nedan samt på en mer detaljerad nivå i Not 2. Holmia Liv är ett
livfö1·säkringsbolag, och omfattas därmed av reglerrn:i 0111 pcnningtvföt och terroristfinansie1 ing. En särskild
riskutvärcle1·ing görs regelbundet för alt bedöma riskerna för att bolaget utnyttjas i detta syfte, vilket beskrivs i
bolagets policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ris l\h:111tcri11g i I lol111in Li v
Holmia Livs överordnade strategi och riktlinjer beslutas av bolagets styrelse. Styrelsen beslutar inom vilka ramar
(t.ex. limiter) bolaget ska arbeta. Uppföljning alt bolaget håller sig inom dessa ramar sker kontinuerligt och
åten-apporteras till styrelsen tillsammans med en värdering av bolagets mate1·iella risker (riskprolilen). Se Not 2
tor vidare information om Holmia Livs riskhanlCJ"ing.
1-lolmia Liv har i sin verksamhet infört åtgärder och kontroller för att säkerstiilla en effektiv riskhantering. De
mest materiella riskerna för Holmia Liv är presenterade nedan: ~i
4

HOLM IA LIV ÅRSRl:DOVISNIN() 2016

Försiikdn!rnrisk<::r
Holrnia Livs försäkringsriske1· ornfatlar:
• Teckningsrisk och risk vid fastställande av premie, dvs. risken att p1·emie11 som tas ut inte är tillriicklig för i:\tt
läcka framtida kostnader
• Motpartsrisk, vilket även kan benämnas kreditrisk (se avsnitt 0111 kreditrisk nedan)
• Reservsättningsrisk, dvs. risken att försäkringstekniska reserver inte iir tillräckliga för alt täcka inträffade
skador
Finansiella risker
Finansiella risker består av marknadsrisker, kreditrisker och \ikvic\itetsrisker. Den mest väsentliga av dessa risker
är marknadsrisker eftersom investeringar i placeringstillgångar utgör en viktig del i bolagets verksamhet.
Marknadsrisken är risken för rörelser på finansmarknaderna som påverkar marknaclsviirdct av til\g[rngar samt
kapitalavkastningen och därmed resu\tntct och kapitalbasen.
Huvuddelen nv Holrnia Livs investeringar ä1· i svenska statsobligationer och svenska bostadsobligalioner. Den
stora majoritete11 av obligationerna är likvida och kan med kort varse\ sii\jas till en kurs nära marknadspris.
Ränterisk
Förändringar i räntenivåer tillhör c\e viktigaste faktorerna niir det gäller I lolrnia Livs finansiella risker. Om
1·äntenivåerna sjunker så ök<ir vilrdcl på bol21gels obligationsportfolj. I dagsläget diskonteras inte
försäkringstekniska avsättningar i \-lolrnia Liv på grund av deras korta löptid. Föriindringar i räntenivåer har
alltså effekt på tillgångar men inte på skulder. En av målsättningarna i placcringsriktlinjerna är att säkerställa en
effektiv matchning av risker mellan tillgångs- och skuldsidan.
R ill kt~r rör rälll.:sk i\l n 1d (S pread ri sk)
Risken för alt värdet på obligationer med viss kreditrisk minskar p{1 grund av att den så kallade "spreaden"
(riinteski\lnaden) ökar kallas spread risk. Delta kan exempel vis orsakas av att placerare på marknaden försöker
undvika kreditrisk i obligationer. I lolmia Liv iir utsatt fö1· denna risk genom placeringar i bostadsob\igationcr.
Risken är dock begränsad eftersom bolagets i1rnehav utgörs av bostadsobligationer med hu vudsakligen AAA
rating. Ho\rnia Liv har ochå en mindre exponering mot företagsob\igationer där innehaven ska ha minst Bl:31:3
rating.

Li kvid itetsrisk
Huvuddelen av Ho\mia Livs investeringar tir placerade i likvida noterade obligationer som kan säljas med kort
varsel niira rnarknadspris. Skulle behov uppstå kan en kreditJ'aci\itet erhållas från koncernens huvudbanker mot
bakgrund av bolagets raling.
Kreditrisk
Kreditrisk är risken för en förlust om en motpart inte kan uppfylla sina 8taganden.
l-lolmia Livs investeringsportfölj består huvudsakligen av AAA-klassade svenska stats- och bostadsobligationer
där kreditrisken anses vara låg. Dessutom har bolaget innehav i företagsob\igationer. För företagsobligationer
gäller att kreditbetyget minst m~1ste vara 1:3813. l-lolrnia Livs motpartsrelaterade kreditrisker anses också vara
låga.
Opcrn 1.io11ell :-1 ri skL: r
Operationella risker inkluderar förluster (ekonomiska eller ansecnc\cmiissiga) på grund av olil\riickliga eller
bristfälliga interna processer, manuell hantering och IT-system eller li·å n externa händelser.
llolrnia Liv hanterar löpande operationella risker i sin verksamhet. Kva1·talsvis rnpporteras materiella risker till
styrelsen.

Medarbetare
Med anledning av alt 1-\o\mia Livs ve1·ksamhel har oulsourcats till Codan Forsikrings svenska tilial, Trygg-1-\ansa
Försäkring filial, finns ytterligare information om medarbetare och kompetensutveckling i Codan Forsikrings
årsredovisning.
1-~olt~ia ~iv h3.r anst~l\t fy~:a nya medarbetare i nyckel li.1n ~~ n cr: reservaktuarie, cornpliance, internrevision och
nskh1nkt1on for att sakerstal\a kraven 1Solvensdirekt1vel. \ ' \
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Kapital
Solvens Il är ett regelverk för försäkringsmarknaden baserat på ett EU-direktiv med syfte att stärka sambandet
mellan ett försäkringsbolags risker och solvenskrav. Regelverket för Solvens Il trädde i kraft 1 januari 2016.
Regelverket är omfattande och ger ett förbättrat konsumentskydd genom ökade krav på styrning och kontroll
men bidrar även till en enad europeisk försäkringsmarknad. De nya reglerna ställer krav på att försäkringsföretag
ska ha tillräckligt med kapital i förhållande till sina risker för att kunna leva upp till åtagandena gentemot sina
försäkringstagare.
Holmia Livs moderbolag Codan Forsikring A/S startade under 2009 ett Solvens I I-projekt. Arbetet inom
projektet skedde i samverkan med RSA-gruppen. Under 2016 har Holmia Liv rapporterat Dag 1- och kvartalsvis
rapportering enligt Solvens Il till Finansinspektionen. Den årsvisa rapporteringen för 2016 skall rapporteras för
första gången i maj 2017.
På grund av sin relativt begränsade storlek och verbamhet har Holmia Liv valt att använda standardformel för
beräkning av solvenskapitalkravet enligt Solvens Il. De övriga försäkringsbolagen inom Codangruppen ansökte
och fick godkännande om att från och med 1 januari 2016 tillämpa en intern modell för beräkning av
solvenskapitalluavet.
Kapitalbas för täckning av solvenskapitalkravet består av primärkapital och av tilläggskapital som godkänts av
Finansinspektionen. l primärkapitalet ingår den positiva skillnaden mellan tillgångar och skulder, inklusive
försäkringstekniska avsättningar, och efterställda skulder. Tillgångar och skulder värderas enligt gällande regler.
Holmia Livs kapitalbas består av Nivå I-kapital utan begränsningar, dvs. poster som täcker förluster helt och är
fu IIt efterstäl Ida.
Per den 31 december 2016 är total medräkningsbar kapitalbas 415 .792 KSEK medan solvenskapitalkravet är
176.254 KSEIC Minimumkapitalkravet uppgick i sin tur till 78.211 KSEK

Förväntningar inför 2017
Holmia Liv förväntas under 2017 att fortsätta att utvecklas positivt med fokus på lönsam tillväxt där Holmia Liv
kommer att v(bw Inom gruppavtal. Någon prognos gällande den förväntade utvecklingen på räntemarknaden

'"''°''""j.'
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FEMÅRSÖVERSIKT
2016

2015

2014

2013

2012

Resultat
Premieinkomst, f.e.r
Kapitalavkastning netto
Försäkringsersättningar, f.e.r
Driftskos tnader, f.e .r
Livförsäkringsrörels ens teknis ka re sultat
Årets resultat

157.958
3.088
-6 7.599
- I7.632
67.632
66.570

144.743
1.855
-55.328
-1 2.953
78.616
77.547

140.410
9.833
-48.221
-19.865
76.983
73.229

166.347
5.307
-75.754
-25.858
65.493
63.697

160.595
9.581
-72.692
-22.931
69.445
65.105

Ekonomisk st.:jllning
Placerings tillgångar till verkligt värd e
Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r

466.770
96.967

386.241
86. 177

350.225
76.273

362. 125
73.525

347.020
67.776

Konsolidering s kapital efter föreslagen utd elning

398.()42

331.473

253.926

255.697

292.000

Kapitalbas 3 l. 4 l
- varav primärkapital
- varav tilläggs kapital

415.792
415.792

348.791
348.791

331.473

253.926

255.697

292.000

110.681

108.258

117.589

109.669

42,8
11,2
54,0

38,2
8,9
47,2

34,3
14,1
48,5

45,5
15,5
61,1

45,3
14,3
59,4

Il

0,6

1,1

1,7

2,2

2,6

l

0.7

0,5

2,4

1,4

2,2

KSEK

Minimikapitalkrav "

4

l

So Jven skapita lkra v3 i. 4 l
Kapitalbas efter föreslage n utdelning
Erforderlig solvensmarginal

78.211

75.251

176.254

174.449

5l

si

Nyckeltal 2 l
Skadekostnadsprocent, f.e.r. %
Driftkos tnad s procent, f.e.r. %
Totalkostnads procent, f.e .r. %
Nyckeltal, kapitalförv.dtningen
Direktavkastningsprocent, %
Totala vkastnin gsErocent, %

Il

1

Beräkn in g i enlighet med Finansinspektionen s rores krifteroch allmänna råd (FFFS 2015:12).

21

Förvaltningskostnadsprocent anges inte då bolaget ej bedriver någon kapitalförvaltning för kunders räkning utan
enbart tillhandahåller försäkringar med död sfallsrisk.
3
4

l

Från och med januari 2016 ska solvens relaterade upply snin gar enligt Solvens Il lämnas i års redovisningen.

l

Jämförelsetal från 2015 i enlighet med den Dag I-rapportering so munderåret i11rappo1tera ts till Finansinspektionen.

ol Beräknad enligt Solvens I som upphörde gälla I januari 2016. ~
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande medel. Belopp angivna i SEK:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

256.472.394
66.569.601
323.041.995

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet disponeras enligt följande:
323.041.995

till ny räkning balanseras

A,,,}y )f.
Styrelseledamot

Vår

revi ~i

Styre/sele l11111ut och Verkställande direktär

nsberättelse har avgivits den .2t) april 2017

8

llOLMIA LIV ÅRSREDOVISNING 2016

RESULTATRAKNING
Not

KSEK

2016

2015

158.226
-268
157.958

145.124
-381
144.743

3.358

5.332

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGRÖRELSE
3

Premieinkomster f'.e.r.

Premieinkomst (före avgiven återförsiikrin g)
Premier för av!! iven återförsäk1in~

4

Kapitalavkastning, intäkter

5

Orealiserade vin ster på placcrin gstillgån gm

170

Förs lik rings ers iittni ngar t'.e.r.

6

Utbetalda försäkringsers iittn ingar före avgiven återförsäkring
Förändrin g i avsättning för oreglerade skador före avg iven återförsiikring

Förändring i ancb·a försäkringstekniska

m~ättningar

-45.135
-10.193
-55.328

-8.168
-14
-8.182

289
JO
299

-17.632

-12.953

-441

-420

t:c.r.

Livförsäk1ingsavsättning fi.ire av given återförsiikring
Livförsäkrings avs ättning återförsäkrares andel

7, 20 Driftskostnader
8

-64.977
-2.622
-67.599

Kap itab vkas t.1 rn1g. kostnader

9, 10 Orcaliscrncle förluster på placeringstillgå n;:rnr

II

-3.057

Livförsäkr ings rörelsens tekniska resultat

67.632

78.616

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

67.632

78.616

Resultat före skatt

67.632

78.616

Skatt pä årets resultat

-1.062

-1.069

Årets resultat

66.570

77.547

20Hi

2015

66.570
66.570

77.547
77.547

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT
Not

KSEK

Arets res u lta t
Årets totalresultat
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BALANSRÄKNING
Not

l<SEK

2016

2015

466.770

386.241

54

68

5.833

7.102

9.852
5.932
15.784

12.458
5.925
18.383

6.568

5.881

495.009

417.675

60.000
15.000
256.472
66.570
398.042

60.000
15.000
178.926
77.547
331.473

72.065
24.902
96.967

63.898
22.279
86.177

TILLGÅNGAR
Placeringsti Il gångar
Andra finansiella placeringstillgångar
12
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Återförsäkrares andel av Förslikringstckniska a~ättningar
Livförsäkringsa vsättning
Fordringar
13 Övriga fordringar

Andra tillgångar
Kassa och bank
11 Aktuell skattefordran

Förutbctalda kostnader och upplupna intiikter
14 Upplupna räntor
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCl-I SKULDER
F.get kapital
19 Aktiekapital
Reservfond
Balanserat resultat
Arets resultat

Försäkringstekniska a~littningar (före 11vgiven återförsäkring)
15 Livförsäkrings avsättning
16 Avsättnin g för oreglerade skador

Skulder
17 Övri a skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

25
495.009

417.675

10
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FORANDRING I EGET KAP ITAL
Bundet eget kapital
l<SEK

Ak tick11p ilal Rcscrvlbnd

Fritt egel kapital
Balanserat
A1-ets
Summa
resultal eget kapital
resultat

Eget kapital vid ingången :w 2015
Vinstd is eos ilion
Summa förmögenhets IOrändringar rcclo v isade cl irekt
mot eget kapital. exkl transaktioner med iigerc
Arets rcsullat *)
Summa förmögenhets förändringar,
exkl transaktioner med ägare
lJtdeln in ~
Eget kapital vid slutet av2015

60.000

15.000

180.697
73.229

60.000

15.000

253.926

Eget kapital vid ingången av 2016
Vinstdisposition
Summa ll5rmögcnhetsföriindringar redovisade direkt
mot eget kapital. exkl transaktioner med Hgerc
Arets resultat *l
Summa förmögenhetsförlindringar,
exkl transaktioner med ägare
Utdelning
Eget kapital 'ids lutet av 2016
*)Arets rcsullat övcrensstiimmer med årets totaln:sultat

73.229
-73.229

77.547
253.926
-75.000
178.926

77.547

15.000

178.926
77.547

77.547
-77.547

15.000

256.473

60.000

15.000

60.000

15.000

60.000

60.000

77.547

328.926

328.926
77.547
406.473
-75.000
331.473

331.473

66.570

331.473
66.570

60.000

15.000

256.473

66.570

398.043

60.000

15.000

256.473

66.570

398.043

~
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KASSAFLÖDESANALYS
Not KSEK
Den löpande verksamheten
Premie in beta In ingar
l'remiculbclalningar lill i1l1:1förstikrnrc
SkadeulbeLaln ingar
Driftsutgiller
Övriga in-och ulbi:talningar
Betald s kalt
T<assatfödc fnln den löpande Ycrksamhetcn
lnvcs tcringswrksmnheten
Dircklavkustning
Investering i:
-tinansi\:lla placeringsLillg ån~a1·
l(assatliide från invcsteringsverksamhctcn

2016

2015

158.226
-268
-64.977
-17.632
1.244
-1.069
75.52-1

145.124
-381
-45.137
-12.953
-659
-3.754
82.240

2.203

4.699

-80.331
-78.128

-38.489
-33.7')0

Finans ilTings verksamheten
UtbeLald uldeln in "
Kassaflöde från tinansicringswrksamhctcn

24 Arets kassatliidc
Likvida medel vid årets bii1ja11
Arcls kassallöde
Lilnida medel vid arets slut

-75.000
-75.000
-2.60-1

-26.550

12.457
-2.604
'J.852

39.007
-26.550
12.458

~
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RESULTATANALYS
Direktförsäkring av svenska risker

KSEK
Premieinkomster fc.r.
Premieinkomst (före avgiven åtcrl"i5rsiikring)
Premier för avgiven f1terförsiikri11 g

Gruppliv- och
tjiins tegrupplivförsäkring

lnc6viduell
traditionell
lhförsäkring

Totalt

144.779
-268
144.511

13.447
0
13.447

158.226
-268
157.958

3.033
154

325
16

3.358
170

-58.642

-6.335

-64.977

-1.209
-59.851

-l .413
-7.748

-2.622
-67.599

-4.546
- 14
-4.560

-3.622

-8.168
-14
-8.182

Drifts kostnad er
Kapitalavkastning. kostnader
Orealiserade förluster placeringstillgån gar

-16.132
-398

-1.500
-42

()

()

Livförsäkrings rörelsens tekniska resultat

66.757

876

-17.632
-441
0
67.632

65.948
21.651
87.599

6.118
3.251
9.369

72.065
24.902
96.967

54

0

Kapitalavkastning. intäkter
Orealiserade vinster placerings tillgångar
Försäkringsersättningar fa:.r.
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återlbrsäk1ing
Föränd1ing i avsättning för oreglerade skador fe.r.
Före av given åte1torsiikri11 g

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r.
Livförsäkrings avsiittn ing
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

()

-3.622

Forsäkringstekniska a~ättningar före
mgivcn återförsäkring

Livförsiik1ingsavsätt11 ing
Avsättning för 11rcJ1, k 1111h: skador

Återförsäkrares andel av
Försäkringstekniska a~ättningar

Livförsäkrings avsättning

54 \ {

13

1101 Ml/\ LIV /\RSRl-:l)OVISNING 2016

Not l Rcdovisningsprincipcr
F;; retagsit!f(nw ati011
Denna årsredovisning för Holmia Li vförsä kring Al3 avges per 31 december 2016. 1-lolmia Liv iir ett svenskt
aktiebolag med säte i Stockholm ot:h huvudkontor i Stockholm och organisationsnumrct ~ir 516401-6510.
1-lolmia Liv bedriver livförsäk1·ingsverksamhct.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdand e av styrelsen och vcrkstiillande direktören den 27 april 2017.
Resultat- och balansriikning blir föremål för fostställelse på årsstämman den 27 april 2017.

Övere11sstäm111e/se med 11or111giv11illg och lag
Årsredovisningshandlingar har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försiikringsbolag (ÅRFL) samt i
enlighet med Finansinspcktione11s föreskrifter och allmänna 1·<'\d FFFS 2015:12 med till iiggsförfotlningar. Vidare
tillämpas Rådet för linansiell rapporterings rcko111111cnclation RFR 2. llolmia Liv tillämpar s.k. lagbegränsad
IFRS och med detta avses internationella rcdovisningsstandardcr som har <mt<1gits l'ör tillämpning med de
begränsningar som följer av lffR 2 och FFFS 2015:12 med till:iggsförlattningar. Detta innebär att samtliga av
EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas s{1 långt dc.:tta iir möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn
till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Ko11cemredovi.rning
Hol mia Liv är ett helägt dotterbolag ti 11 Codan Fo1 sikring A/S . Codan Fors i kring A/S är ett helägt dotterbolag ti Il
Codan A/S, J<.öpenhamn, som i sin tur är ett dotterbolag unde1· RSA lnsurance Group plc, London (RSA). RSA
upprättar koncernredovisning enligt IFRS , sådan den antagits i'ör tillämpning inom EU. 1-lolmia Li v följer s.k.
lagbegränsad IFRS vid upprällande av årsredovisning.

Viirderi11gsgru11der tillämpade vid uppriitta11det av de.fi11a11siella rapportema
Att upp1·ätta de finansiella rapporterna i enlighet med s.k. laghcgri:insad IFRS häver att bolagets ledning gör
bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tilltimpningen av rcdovisningsprineiperna och
de redovisade beloppen av ti Il gångar, skulder, inUiktcr och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är
baserade på historiska erfarenheter och elt antal andra faklorer som under rådande förhållanden synes vara
rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan lör alt bedöma de redovisade värdena
på tillgångar och skulder som inte annms framgår tydligt rrån andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Se vidare Not 21.
Uppskatt ning<lr och antaganden ses över rege lbundet. Ändringar av uppskattnin ga1· redo visas i den period
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period , eller i den period ändringen görs och lh1111tida
perioder om ändringen påverkar b8de aktuell period och framtida perioder. f3edö11111ingar gjorda av företagsledningen som har en betyd ande inverkan p[1 de finansiella rapporterna och gjorda uppskaltninga1· som kan
medföra väsentliga justeringar i påföljande års linansiclla rapporter beskrivs närmare i Not 21.
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaifoingsviirden , förutom vissa finansiella tillgångar och
skulder som vä rderas till verkligt värde. Finansiella tillgr111ga1· och skulder som vä1·deras till verkligt värde består
av finansiella tillgångar klassificerade som fin ansiella tillgångar vörderndc till verkligt värde via resultatet.
De nedan angivna redovisningswincipcrna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de
finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan.

Nya och ii11drade IFRS och tolk11i11gar 111ed tilliimp11i11g under 2016
Nya ändrade standarder och tolkningar som tri:itt i kraft och giiller för
haft någon väsentlig inverkan på denna [irsredovisning 2016.

r~\kenskapsåret

2016 har inte

Företagsleclningens bedömning är att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar inte har hall
någon effekt på bolagets skuldtäckningsti IIgångar och 1inansicl la rapp orter 2016. ~
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Nya och (;ndrade standarder och tolkningar som ii1111u eJ triitt i kraft
lnternational Accounting Standards Board (IASB) har givit ul följande nya och ändrade standarder
vilka ännu ej trätt ikraft och som har bedömts kunna påverka Hol mia Livs framtida redovisning:

Standarder

Skall tillämpas för riikenskapsår
som börjar:

IFRS
I FRS
IFRS
IFRS

1 januari 2018 eller senare
I januari 2017 eller senare
1 januari 2019 eller senare

17 Försäkringskontrakt*
9 Finansiella instrument och efterföljande ändringar i I FRS 9
15 Intäkter från avtal med kunder
16 Leases *

* Ännu ej antagen av EU
IFRS 9 Finansiella instrnment och IFRS 17 Försiikringskontrakt
IASB räknar för närvarande med att publicera IFRS 17 Försäkringskontrakt under första halvan av 2017 och all
tillämpning av den nya standarden kommer att vara gällande från och med 2021.

Denna tidsplan förväntas ligga i linje med det senaste datumet för tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument
som tillåts av tillägget till IFRS 4 Försäkringskontrakt. Tillägget (som ännu inte har antagits av EU) ger företag
som huvudsakligen bedriver försäkringsverksamhet möjligheten att senarelägga övergången till lFRS 9 till I
januari 2021.
Holmia Liv planerar att använda sig av möjligheten till samordning i enlighet med tillägget till IFRS 4 och
därmed senare tillämpning av IFRS 9.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder \räder i kraft den 1 januari 2018. Intäkter som kommer från
försäkringsavtal och finansiella instrument faller utanför ramen för IFRS 15.

Holmia Liv levererar inte några andra tjänster än försiikringstjänster till sina kunder och därför bedöms inte
standarden få någon effekt på bolaget .
IFRS 16 Leases
I januari 2016 implementerade IASB IFRS 16 Leases för att ersätta den nuvarande standarden 1AS 17
Leasingavtal. IFRS 16 kommer att vara gällande från och med den I _januari 2019 men förtida tillämpning
kommer att vara ti Ilåten.

För leasetagaren innebär IFRS 16 att begreppen finansiell respektive operationell leasing försvinner och ersätts
av en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal där antingen leasingperioden överstiger 12 månader
eller den leasade tillgången inte är av mindre värde, ska redovisas i balansräkningen
Holmia Liv håller för närvarande på att utvärdera effekterna som IFRS 16 kommer att ha på de finansiella
rapporterna. Företaget förväntC1r sig inte att IFRS 16 kommer att få någon väsentlig påverkan på de finansiella
rapporterna.

Utlä1ulslc valuta
Transaktioner i utländsk l'a/uta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på
transaktionsdagen. Den funktionella valutan är svenska kronor och vid värdering av tillgångar och skulder i
utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen
netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. Monetära poster räknas om till
balansdagens kurs och icke-monetära till historisk anskaffhingskurs. ~
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Fiirsiikringsavtal
Verksamhet som redovisas som försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Samtliga 1-\olmia Livs försiikringsavtal
är livförsäkring avseende dödsfalls1·isk med utbetalning som engångsbelopp. Alla dessa kontrakt är
försäkringsavtal enligt lFRS 4. 1-lolmia Liv tecknar inte tjänstepensionsförsäkring. Alla försäkringskontrakt
redovisas och värderas i resultat- och balansräkning i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte etter sin
juridiska form i de fall dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande
försäkringsrisk från IOrsäkringstagaren till Holmia Liv och där Holmia Liv går med på att kompensera
försäkringstagaren eller annan förrnfmstagare om en fö1 utbeslämd försäkrad händelse skulle inträffa.
Pre111iei 11ko111.1·1

Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbctalts eller kan tillgodoföras
bolaget för försäk1·ingsavtal där försäkringsperioden påbörjats lore räkenskapsårets utgång.

Färsiikringstekniska avsiitt11i11gar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Livförsiikringsavsättning och Avsättning för oreglerade skador.
Avsättningarna motsvarar förpliktelserna en Iigt ingångna försäkringsavtal.
Försäkringsavtalen avser dödsfollsrisk. Ansvarigheten för dödsfollsrisk uppgår endast till 12 månader.
Livförsiikri11gsavsi.i1111i11g

Utgö1·s i balansräkningen !Himst av periodiserad premieinkomst. För Holmia Livs dödsfallsförsäkringar
motsvarar livförsäkri11gsavsättningen summan av ej intjänade premie1·.
A l'Siiltning för oreg/emde skador

Bolaget använder flera statistiska metoder för all beräkna den skadekostnad som bolaget ska ersätta
försäkringstagaren. Vanligast är Chain-ladder och 13ornhucllcr-Ferguson metoderna. Chain-ladcler-metoden kan
baseras på olika typer av data såsom utbetalningar, skadekostnad eller antal skador. Historiska
skadeutvecklingsfaktorer och ett urval av estimat av framtida ut vecklingsfaktorer analyseras. Urvalet av
utveck\ingsfaktorer appliceras diirefler på den hittills kända kostnaden för skador för respektive skadeår (som
ännu ej är fullt utvecklat) som ska uppskattas. På så sätt far man fram en skattning för den förväntade
skadekostnaden för varje skadeår. Chain-\adder metodiken är lämpad för försäkringsportföljer som har en
relativt stabil utveckling såsom Holmia Livs produkter.
Tiden till slutreglering av skador är kort, diskontering av reserver görs därför inte.
Avsättningen för inträffade men iinnu inte inrapporterade skador (lBNR) omfattar kostnader för inträffade men
ännu okända skador. Beloppet är en uppskattning baserad på historiska erfarenheter och skadeutfall, och
framräknat med vedertagna aktuariella metoder.
I resultaträkningen redovisas periodens ifaä11dring i oreglerade skador.
Fiir/11slprii 1'11i11g

Företagets tillämpade redovisnings- och viit'deringsprinciper för balansposterna innebär automatiskt en prövning
av att avsättningarna iir tillräckliga med avseende på förväntade framtida kassaflöden .

Fiirsäkri11gsersätt11i11gar
Föriindring av försäkringstekniska avsättningar tor försäkringsavtal redovisas över resultaträkning under
respektive rubrik. Som utbetald försäkringsersättning redovisas utbetalningar till försäkringstagare under
räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträflade försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.

Dr(ftskost11ader
Samt\ iga clriHskostnader fördelas i resultaträkningen efter funktionerna anskaffoing, skadereglering och
administration, provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring, kapitalavkastning kostnader samt i vissa
fall övriga tekniska kostnader.
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Avgiven åte1:fifrsäkring
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som
tagits upp som en skuld till de bolag med vilka 1-lolmia Liv tecknat återförsäkring enligt ingångna
återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna pcriodiseras så att kostnaden fördelas till den period
som återförsäkringsskyclclet avser.
Återförsäkrnres andel av försäkringstekniskä avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna avtal. Holmia Liv bedömer ncclskrivningsbehovet fö1· tillgångar avseende
i\terförsäkringsavtal va1je årsbokslut/kvartal. Om värdel på lorclran mol föerförsäkringsbolaget bedöms vara lägre
än redovisat värde på tillgången så skrivs tillgången ned till motsvarande värde och nedskrivningen kostnadsförs
i resultaträkningen.

Redovisning av lrnpitalavlrnstning
Kapitala1'kastni11g. intäkter

Posten J(apitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar ränteintäkter, återförda
nedskrivningar och realisationsvinster (netto).
Kapitala1'kast11ing, kostnader

Under Kapitalavkastning, kostnade1· redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster (netto).
Realiserade ocl! orealiserade 1·iirdefiiriindri11gur

Holmia Livs placeringstillgångar värderas till verkligt värde där realisationsvinsten är elen positiva skillnaden
rnellan försäljningspris och anskafti1ingsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärclet det upplupna
anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska anska!Tl1ingsvärdet.
Vid försäljning av place1·ingstillgångar förs tidigare orealisernde värdeförändringar som justeringspost under
posterna Orealiserade vinster på placeringstillgånga1· respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar.
Orealiserade vinster och förluster redovisas netto per tillgångsslag.

Slwtter
/11kom.1·tskatt

lnkornstskattcr utgörs av aktuell skatt och uppskjute11 skatt. Inkomstskatter redovisas i resullaträkningen utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget
kapital.
Aktuell skatt ä1· skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör iiven justering av aktuell skatt hänförlig till
tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansriikningsrnetodcn med utgångspunkt i temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Vä1·deringen av uppskjuten skatt baserar sig på
hur underliggande tillgångar eller skLilcler förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och unde1·skottsavdrag redovisas endast
i den mån det är sannolikt all dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan ulnyltj as. Eventuellt tillkommancle inkomstskatt som uppkommer
vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.
A 1>/wst11ingsslwtt

I Sverige betalar livförsäkringsbolag avkastningsskatt. Avkastningsskatten baseras på en beriiknad avkastning på
nettotillgångarna. Avkastningsskatten beräknas årligen och redovisas som en skattekostnad. ~
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Fimmsiella instrnment
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan räntebärande viirdepapper.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på arnil'sdagen, som utgör den dag då Holmia Liv
förbinder sig att förvärva eller avyllr<t tillgången.
En finansiell tillgång tas bort från rapport över finrn1siell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller
eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld
tas bort från rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Detsamma gäller för del av en tinansiell skuld .
En finansiell tillgång och en 1inansicll skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport över tinansiell
ställning endast när det föreligger en legal rätt alt kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt alt reglera
posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Klassificering och l'ärdering
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffoingsvärde motsvarande instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla linansiella instrument förutom avseende de som
tillhör kategorin finansiell tillg[mg som redovisas lill verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till
verkligt värde exklusive transaktionskostnader.
Ett tlt1ansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades.
Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas eller första redovisningstillfället såsom beskrivs
nedan.
Finansiella tillgångar l'iirderade till l'erkligl 1·iirde 1•ia resul1atriik11i11gen
Denna kategori består av två unde1·gruppcr: finansiella ti llgi'mgar som innehas för handel och andra tinansiel la
tillgångar som Holmia Liv initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s.k Fair Value Option).
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt viirde med värdeföriindringar redovisade i
resultaträkningen.
Holmia Liv har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument till kategorin
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 1·esultaträkningen då Holmia Liv löpande utvärderar
kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga viirden.
Beriik11i11g m• l'erk/igl l'iirde
Verkligt värde är del belopp till vilket en tillgång skulle kunna överli'itas eller skuld regleras mellan kunniga
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att trnnsaktionen genomföra. Följande
sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på finansiella
instrument.
Finansiella i11s/rume11111u/erade på en ukti1• 111ark11ad
För finansiella instrument som är noterade pi\ en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid
anskaffningstillfällel. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser
med lätthet finns tillgängliga p;'1 en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation , röretag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet, och dessa priser representerar faktiska och regelbundet
förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid
en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterad säljkurs. Sådana
instrument återlinns på balansposten Obligationer och andra räntebärande värdepapper.
Rä111ebiim11de l'iirdqiapper
Verk! igt värde för ti nansiel la instrument som inte är deri vati nstru ment beräknas baserat på framtida kassaflöden
av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuella marknadsräntor på balansdagen . I de fall där diskonterade
kassaAöclen hm använts, beräknas fl·amtida kassallöden på den av företagsledningen bästa bedömningen. Den
cliskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liktiande instrument på balansdagen. Då andra
värderingsrnodeller har använts är indata baserade på marknadsrelaterade data på balansdagen. ~
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Nedskri1•11i11gar m•finansieffa i11stmme111

Vid vatje rapporttillfälle utvärderar Holmia Liv om det finns objekliva belägg som tyder µå att en finansiell
tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser
(förlusthändelser) inträffat efler det all lillgången redovisas för lorsta gången och att dessa förlusthlindelser har
en inverkan på de uppskattade rramtida kassaflödena från lillgången eller gruppen med tillgångar. Om det finns
objektiva bevis som tyder på att ett nedskrivningsbehov kan llnnas sä betraktas dessa tillgångar som osäkra.
Objektiva bevis utgörs av observerbara föl'\1ållanden som intrMTat och som har en negativ inverkan på
möjligheten att återvinna anskaftiiingsvärdet.
Ate1.fiiri11g a1 • 11edskriv11i11gar

En nedskrivning återförs 0111 det både tinns bevis på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har
skett en förändring i de antaganden so111 låg till grund fö1· beräkningen av det nedskrivna beloppet.

A vsiittn i 11 ga r
En avsättning skilje1· sig från andra skulder genom atl det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets
storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget ha1· en befintlig
juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av
ekono111iska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen sa111t en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Då effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av
det förv~intade fra111tida kassaflödet ti Il en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbcdömningar av
pengars tidsvärde och , om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Ka ssa.fWdesa 11 aly.,,
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar.

Not 2 Upplysningar om risker
Risklwntering och kontroll
För 1-lolmia Liv som livförsäkringsbolag och ett bolag som ålar sig risk, är det viktigt att risker hanteras på ett
kontrollerat sätt. Det ställer krav pi\ en struktu1uad riskhantering. Riskhanteringen omfattar alla omständigheter
som kan påverka bolagets fra111ticla verksamhet och utveckling.
1-iolmia Livs administration är utlagt till bolagets moderbolag Coclan Forsikring A/S (som hiidaneller benämns
som Codan). Detta innebär att l-lolmia Livs ledning hanterar bolagets risker och kontroller genom Codans
organisation.
Från och med jamrnri 2016 har l-lolmia Liv anställt fyra nya medarbetare i nyckel funktioner: rescrvering,
compliance, i11termevision och 1·iskfunktion för att säkerställa krav i Solvensdirektivet.
Det är styrelsens ansvar att säkerhctsställa att bolaget är solvent, med hänsyn tagen till konsolideringsbehov,
likviditet, finansiell ställning och god affärssed.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskstyrningen och interna kontrollen samt att utforma ramar och
styrdoku111ent avseende riskhantering och riskkontroll. Bolagets riskhantering ska vara väl implementerad i
verksamheten och styrelsen för 1-lolmia Liv ska godkänna riskstrategin och riskaptit.
Sedan ett antal år arbetar Holmia Liv enligt en enhetlig process för att identifiera, värdera, hanlera, följa upp,
övervaka, och rapportera risker.
l-lolmia Liv har elablerat en modell med tre föt'svarslinjer. Den operativa verksamheten utgör det första
försvarslinjen. Riskfunktionen och Co111plianceavclelni11ge11 utgör den andra försvarslinjen, och Internrevision
utgör den tredje försvarslinjen.

~1;:;,':~'.~~o~~n ,,7,:;;,,;,~,'";" I;~·,~~~:",'.::' n~;n ,;'';,~;"::::',,::~;:;~~,:';',:,:::~;~·::~~;~,~~n ,;'.;::~~'°~'~~ ::~rn~0 o~: ~
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RiskfL111ktion ens huvuduppgifler är att samla in, utm ana och kontrollera den riskbedömning som görs i första
försvarslinjen. Dessutom bevakar Riskfunktionen utvecklingen av bolagets systern för riskhantering i
organisationen och utvecklar förslag till styrningen av risk via ris kstrntegi och riskaptit som beslutas av
styrelsen. Cornplianceavdelningen ska också utgörn ett stöd för att säkra att verksa111heten drivs enligt gällande
regler och för att övervaka regelefterlevnaden.
Det sker en kontinuerlig uppföljning av risker för fel i den finansiella rapporteringen. Arbetet utförs baserat på
ett ramverk för finansi ell kontroll so111 omfattar de viktigaste processerna som li gger bakom den finansiella
rapporteringen och är uppbyggt för att undvika väsentliga fel i rapporteringen.
Internrevisionen genomför löpande oberoe nd e ut värdering av riskstyrningen. Det sker i enlighet med
Internrevisions årsplan och ska säkerställa att kon trollerna är ändamålsenliga. Internrevision rapporterar
kvartalsvis till styrelsen.

Risker i verksa111lzete11
Försäkri ngsrisk

Underwriting Policy, som är fastställd av styrelsen, beskriver risker som bolaget är villiga att acceptera. Detta
styrdoku111ent beskriver riskaptiten och teckningslimiter som styrelsen allokerar till de olika risker so111 blivit
utvärderade prissatta och teck nade av bolagets underwriters. Exempelvis anger policyn att följande
l'örsäkringsrisker ligger utanför bolagets risk aptit alternativt kräver godkännande av styrelsen: politiska risker,
flyg och rymd försäkring, kärnkraft och finansi ella produkter.
Holmia Livs prissättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna leverera uthållig lönsamh et. För att
underl ätta för verksamheten att efterfölja Underwriting Policyn , finns ett ramverk för underwriting som
beskriver vilka grupper och typer av risk som bolaget önskar att teckna, hur dessa ska prissättas samt vilket
kapital so111 kan utsättas för risk. Fokus för bolagets underwriting är att säkerställa att premiesättningen är
ti Ilräck lig för att täcka skador och driftskostnader samt för att täcka en margina I som kan ge en ut hål Iig
avkastning till bolagets ägare. För att nå dessa mål, arbetar bolaget hu vudsak ligen med urval av risker, kvalitet i
risker samt en disciplinerad prissättning. Premiesättningen för majoriteten av kunder baseras på tariffer och
riskfaktorer som räknas fram av prissättningsaktua rier. Premiesättningen för stora företagskunder baseras på dess
historiska verksamhet och avkast ning. Samtliga umlerwriters har individuella ramar för underwriting som
1·eglerar deras befogenheter.
Hantering av produktportföljer har outsourcats till Coclan. Portföljhantering iir en viktig del av riskhanteringen
som ger en överblick över verksamhetens und erwritin g och säkerställer att det tinns en tydlig strategi för både
enskilda försäkringsklasser och på en aggregcracl ni vå över hela bol aget. Va1je portföljansvarig granskar och
kommunicerar en årlig Portfolio Strategi Statement för respektive portfölj vilken innehåller inriktningen på
portföljen, sätter en tydlig riskaptit för underw1·iting samt sätter finansiella mål för kommande året. Som en del
av bolagets riskhantering ansvara r den portföljansvarige för regelbundn a bedömningar och kvartalsvisa
jämförelser mot vissa nyckeltal. Dessa bedömningar rapporteras till styrelsen via funktionen för försäkringsrisk
och är ett sätt att följa upp ut vecklingen av portföljen, belysa relevanta områden och pl anera för riskred ucerande
åtgärder.
En välcliversifierad portfölj av kontrakt är en annan viktig fak tor för hantering av försäkringsrisker. En årlig
affärsplan fastställs av styrelsen. Plan en anger operativa mål för varje affä rsområde. Affärsplanen impl ementeras
i organisationen genom Portfolio Strategy Statements och försäkringstekniska riktlinj er till företagets
unclerwriters.
Styrelsen fastställer vidare ett ramvc1·k för aktuariernas översyn av priser och för beräkning av tariffer i sina
Försäk ringstekniska riktlinjer. För at t säkerställa att tarifferna är uppdaterade finns det strukturerade
prissättningsprocesser inom affä rsområdena Privat och Företag som bevakar att tarifferna är utformade i enlighet
med riktlinjer och affärsplanen. Det finns en strukturerad dialog och ifrågasättande mellan de som är ansvariga
för prissättning och portföljansvariga i syfte att säkerställa ett tydligt sa111band mellan portföljstrategi och
prissättning. Möjligheten att ändra villkor i ett kontrakt regleras via ramverket för Delegated Authority. Alla
försäkringsavtal är villkorade, med en inbyggd rättighet för försäkringsbolaget att avböja förnyelse eller ändra
villkor och förutsättningar vid förnyelse. Undantag hanteras genom Executive Licence Extensions eller Special
1-ligh Risk Licence. \ \
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Holmia Liv ser löpande över de tecknade försäkringsriskerna och värderar dem förhållande till tecknings-,
återförsäkrings- och kapitalpolicys.

Koncentration

ai ·

risker i.försäkringsverksamheten

Policyn för Åter rörsiih. ring anger vilket återförsäkringsskydd som ska köpas för att skydda bolagets
balansräkning.
Försäkringsrisken är koncentrerad till Sverige.
För att säkerställa en riktig nivå på bolagets försäkringsrisker och på kapitalbasen, har bolaget ett strukturerat
program för återförsäkring för att skydda verksamheten mot enskilda storskador samt mot katastrofhändelser.

Icke-katastrofi·isker
Ifall Holmia Liv beslutar att teckna individuella risker som överstiger 10 MSEK så är ett "excess of loss"
återförsäkrings avtal tillgängligt hos externa återförsäkrare.

Storm och katastr()f'risker
Holmia Liv har tecknat en gemensam återförsäkring, dels med andra bolag i Codan-gruppen, dels med bolag
inom RSA-gruppen, för att täcka händelser som olycksfall- och dödsfallskatastrofer av plötslig och oförutsedd
karaktär, exempelvis vid tsunami och fä1jeolyckor. Under 2016 hade koncernen ett självbehåll på 100 MDKK
(motsvarande 128 MSEK) per händelse. 1-lolmia Livs självbehåll reducerades ytterligare ner till 20 MSEK per
händelse genom ett återförsäkringskontrakt med Trygg-Hansa Försäkring filial.
Återförsäkringsavtalen är förknippade med en viss kreditrisk, som beskrivs mer i detalj under avsnittet om
finansiella risker nedan. Återförsäkrarnas kreditvärdighet ses över regelbundet för att säkerställa de beslutade
återförsäkringsskydden och rapporteras till styrelsen kvartalsvis.

Reservsättningsrisker
Reservsättningsrisken, det vill säga risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte räcker för att reglera
inträffade skador, hanteras främst genom utvecklade aktuariella metoder och noggrann kontinuerlig Llppföljning
av anmälda skador.
Dessa beräkningar utförs i kvartalsvis under året där relevant information hämtas in från skadeavdelningen samt
affårsenheterna. Skadeutvecklingen och reservnivåerna granskas löpande och utgör dokumentationsunderlag för
reserv-rapporteringen. En Reservkommitte gemensam for Codan gruppen följer reservernas utveckling.
Reservkommitten som leds av CFO är rådgivande och håller möten minst en gång i kvartalet. Aktuarien för
Holmia Liv rapporterar kvartalsvis till l-lolmia Livs styrelse om reservernas utveckling. Hela processen för
reservsättning grundas på styrdokumenten Försäkringstekniska riktlinjer, beräkningsunderlag samt
kompletterande reserveringspolicy.
Dokumentationsunderlag för att fastställa avsättningarna för att täcka framtida risker utgår från Holmia Livs
erfarenhet från tidigare och liknande skadeutfall. En viktig del är också den kunskap och erfarenhet som hämtas
in från skadeavdelningen samt den information om tecknad affär som affårsenheterna har. Generellt använder
Holmia Liv sig av statistiska metoder och analyser för att bestämma det sannolika utfallet av de framtida
skadeutbetalningarna.
Dessa metoder och analyser påverkas av den osäkerhet som finns vid uppskattning av framtida betalningar med
hänsyn till storleken samt tidpunkten för betalningen.

Finansiella risker
Marknadsrisker och placeringsstrategi
Syftet med bolagets placeringsstrategi är att maximera avkastning efter skatt, skydda försäkringstagarnas ~
intressen av betalningar samt uppfylla lagar och regler i Sverige. Styrelsen fastställer årligen placeringsriktlinjer \~
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(lnvestment Policy) som också tar sikte på att bolaget alltid kan uppfylla kraven på skuldtäckning. Genom
regelbunden uppföljning och kontroll, försäkrar sig bolaget om:
• Regelellerlevnad
o Se till att tillgångarnas fördelning och placering möter lagkrav
o Se till att full överensstämmelse råder med placeringsriktlinjer som utfärdas av styrelsen
o Se till att portföljen häller sig inom riskpolicyn
• Effektivitet
o Säkerställa att förfallostrukturen på avsättningarna ska påverka placeringsportföljens struktur
o Säkerställa att regler för förvaltningen är på plats
o Säkerställa att kostnaderna för förvaltning är under kontroll

Förvaltning av placeringstillgångar
Holmia Liv har valt att lägga förvaltningen av placeringstillgångarna externt. De externa förvaltarna är godkända
av styrelsen och deras mandat regleras av Holmia Livs placeringsriktlinjer, som utfärdas av styrelsen.
Holmia Livs placeringsriktlinjer anger kriterier för att begränsa och kontrollera risk för enskilda investeringar
och för koncentration av risker. lnvesteringskommitten följer upp e~erlevnad av investeringsstrategin.
Kommitten är rådgivande, rappotierar till VD och har möten minst en gång per kvartal samt när det är påkallat
av särskilda omständigheter. I riktlinjerna har styrelsen fastställt minsta och högsta limiter för respektive
tillgångsslags andel av den totala placeringsportföljen. Rapporteringen för årsskiftet visade att samtliga lirniter i
Placeringsriktlinjerna var uppfyllda.
Styrelsen har fastställt Skuldtäckningspolicy, vilken också påverkar bolagets placeringsstrategi. Lagens krav på
skuldtäckning ska alltid vara uppfyllda. Utöver det har styrelsen en internt önskvärd skuldtäckningsgrad på 110
procent vilken har uppfyllts under 2016.

likviditets- och ränterisk
Huvuddelen av Holmia Livs investeringar är placerade i likvida noterade obligationer. Bolagets
placeringsriktlinjer är konservativa med en stor del placeringar i statsobligationer och papper med hög rating.
Skulle behov uppstå kan en kreditfacilitet fås från koncernens huvudbanker mot bakgrund av koncernens rating.
Övervakning av Holmia Livs kortrristiga likviditet sker kontinuerligt genom cash management via månatlig
likviditetsrapportering som inkluderar en översikt av risksituationen i förhållande till marknads- och kreditrisker.
Långsiktig likviditetshantering sker bland annat genom Assct- & Liability Management (ALM). Förändringar i
räntenivåer är en av riskfaktorerna när det gäller bolagets finansiella risker. En väsentlig del i Holmia Livs
riskhantering är att ha en portfölj av fastförräntade värdepapper. Ränterisken i skulderna är liten ettersom de
försäkringstekniska avsättningarna har kort löptid och ingen diskontering görs.
Bolaget är exponerat för ränterisk genom att marknadsvärdet är fasförräntade tillgångar sjunker då
marknaclsräntan stiger. Denna risk begränsas i bolaget genom att genomsnittlig duration i obligationsportföljen
är ca 2 år.
Bolagets exponering avseende fastförräntade finansiella tillgångar och olika skulder framgår av tabellen nedan :
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2016
Riintebinch1ingstider för
tillgångar och skulder
Räntccxponcri ng
Tillgångar
Obligationer och andra
räntebiirande viird op111)pc r

l<SEI<

Skulder
Förnäkringstekniska avsiiltningar
Övri 'as kulcler

2015
Räntebinch1ingstider för
tillgångar och skulder
Riintecx~ncri ng
Tillgångar
Obligatione1· och andra
1äntehäia11cle värd cp;1ppur

l<S El<

Skulder
Försäkrings tekniska avsättningar
Öv1i a skulder

Längre iin l.iingre iin Liingre iin
llögst
I år men
3 år men
5 år men
I i\r högst 3 ilr högst 5 i\r hÖ!!St I 0 ill'

Längre
iin 10 år Utan räntn

124.519
124.519

197.189
197.189

92.941

4.026

96.967

92 941

4.026

96.967

llögst
I år

145.062
145.062

Totalt

466.770
466.770

Längre iin Längre iin Längre än
I ar men
3 ilr men
5 i'\r men
högst 3 år hÖ!!St 5 år hö1?st I 0 år

57.602
57.602

247.091
247.0lJI

82 771
25
82.796

3.406

70 983
70.983

Längre
lin I 0 år Utan riinttt

10.565
10.565

Totalt

386.241
386.241

86. 177
25
86.202

3.406

Valutarisk
Valutarisk uppstår när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt.
Holmia Livs nettoexponering för valutarisk är marginell med hänsyn till att bolagets placeringar och
försäkringstekniska skulder består av svenska kronor.

K1·editrisk
Holmia Liv har en policy för såväl direkta försäkringstillgodohavanden som för fordringar på återförsäkrare. För
att reducera kreditrisken ingås återförsäkringsavtal enbart med utvalda och solida återförsäkrare. Kreditrisk hos
återförsäkrare följs upp löpande. Normalt krävs ett kreditbetyg på minst A- (Standard & Poor) eller motsvarande
för att en återförsäkrare ska kunna anlitas.
Detta minimikrav framgår av styrelsens riktlinjer och policyn för återförsäkring. Rapportering till styrelsen sker
kvartalsvis för att följa och utvärdera exponeringen i återförsäkringen

Placeri11gstillgå11garnas kreditrisk
Holrnia Liv investerar i portfölj som består huvudsakligen statsobligationer och bostadsobligationer med
kreditbetyget AAA. Företagsobligationer med lägre kreditbetyg inkluderas i investeringsportföljen i mindre
omfattning, dock aldrig med ett kreditbetyg lägre än BBB . Dessa investeringar görs för att öka avkastningen och
skapa en mer diversifierad portfölj . Kreditspreadrisken begränsas genom innehav med god kreditrating samt
strategin med att hålla många obligationer till förfall.
Holmia Livs kreditriskexponering, baserad på S&P ratings, framgår av tabellen nedan:

~
I
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Maximal kreclitriskex~nering
Obligationc1 och <mdra räntebiiiandc värdepapper
Övriga fordringar

2016
466.770
5.833
5 932

l<S El<

Aktuell skattel01clran

6.568
485.103

U1212lupna 1iintor

2015
386.241
7.102
5.925
5.881
405.149

Krcditkv.ilitct på klasser avfinm1siclla till gängar KSEI<

AAA
2016
Obligationer' och andra riintebärande
värdepapper
Svenska sluten
Svenska bostads institut
Övriga svenska emillentcr
Utfändska lföl!agare
Övriga fol'd1 ingnr
Aktuell skattcfo1clrnn
UEEiupna räntor

AA

103.066
271.926
47.809

BB

8 375

BBB

~
rating

20.547

l<reclitk v.llitet på klasser av linans iella tillgfö1gar

KS El<

AAA

AA

10414

4632

8.375

0

10.414

5 833
5.932
6 568
22.965

~

BB

BJrn

Ingen
rating

Totalt

7.102
5.925
5.881
18.908

134.899
202.999
23.807
24.536
7.102
5.925
5.881
405.149

134.899
202.999
6,681
24.536

15.093

2 033

UpElupna räntor
337 .898

31.217

Totalt

103.066
271.926
71.230
20.547
5.833
5.932
6.568
485.102

20.547

422.801

2015
Obligationer och andra riintcbärandc
värdepapper
Svenska staten
Svenska bostads ins Lit ut
Övriga svenska cmillenter
Utländska låntagare
Övriga lördringar
A ktucll skattefordran

A

2.033

0

15.093

Operationella risker
Operationella risker inkluderar förluster (ekonomiska eller anseendemässiga) från otillräckliga eller bristfälliga
interna processer, manuell hantering och IT system eller från externa händelser.
Holmia Liv fokuserar på att upprätthålla en god intern kontroll genom att skriva tydliga avtal med Codan om
ändamålsenliga rutiner och instruktioner, samt klart definierade ansvars- och arbetsområden. IT-stöd med
maskinella avstämningar, kontroller och behörighetssystern samt intern information och rapporteringsprocess ska
finnas för att tillgodose ledningens krav på information 0111 bolagets riskexponering.
Ansvaret för hantering av risker ligger hos riskägaren inom respektive affärsverksamhet hos Coclan . Det är
riskägmens ansvar att utvärdera och rapportera till Enterprise Risk Management om storlek, typ av risk samt
kontroller tillsammans med underlag för dennes bedömning och avvägning mot riskaptit. Som ett led i detta
riskarbete rapporterades det under Ql 2016 en risk rörande den finansiella rapporteringen. Risken har utvärderats
och bedömts som liten då det inte rört sig om sådana fel i rapporteringen som har en materiell effekt och inte
heller någon ekonomisk förlust inträffat. Planer samt kontroller har utarbetats och implementerats för att undvika
framtida fel rapportering. Bolaget har informerat Finansinspektionen om bristerna. Finansinspektionen har inte
tilldelat bolaget några böter eller andra sanktioner på grund av det inträffade.

Framväxande (emerging) risker
Framväxande risker identifieras i samarbete med vaije affärsfunktion med input från branschspecifika rapporter
och undersökningar. ~

24

HOLMIA LIV ÅRSREDOVISNING 2016

Compliancerisker
Compliancerisk är risken för att lagar, förordningar och interna regler samt god sed eller god branschstandard
avseende den tillståndspliktiga verksamheten inte följs. Bristande regelefterlevnad kan leda till ökade
operationella risker, risker för legala sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster.
Holmia Liv upprätthåller en god intern kontroll genom ändamålsenliga rutiner och instruktioner, och klart
definierade ansvars- och arbetsområden för de anställda. För att säkerställa regeletlerlevnaden har Regulatory
Risk & Compliance avdelningen inrättats.
Ansvaret för att hantera compliancerisker ligger hos riskägaren inom respektive affärsverksamhet. Det är
riskägarens ansvar att utvärdera och hantera risken med stöd av Regulatory Risk & Compliance avdelningen.
Regulatory Risk & Compliance rapporterar compliancerisker kvartalsvis till styrelse och VD.

Kiinslighetsanalys
Holmia Liv använder sig av ett antal metoder för att bedöma känslighet när det gäller olika riskers påverkan på
bolagets resultat och finansiella ställning. Tabellen nedan visar indikationer på hur faktorer kan påverka bolagets
resultat och därmed eget kapital.
2016

l(äns lighctsanalys
Bruttopremier
Drifts kos lnader
Försäkringstekniska <1vsällningar. nclto
Förs fi krings ers Mt n ingar*
Ersättnings procent
f'örändring i nmrknacls1änta**
Kredits prcad risk**

2015

Förändring Exponering Exponering
1%
1.582
1.451
1%
176
130
970
862
1%
1%
676
553
1.107
I proccntpunkl
1.352

Krcclitsprcaclökning 100%

3.013
5.632

En av elen störs ta ltirs äkringsris kcn !lir bolaget är diids li11ls risk. A nsvrn ighctcn !lir diicls l~ills risk uppgi\r en cl as t lill 12 milnadcr
*Elkrso111 l-lohnia Livs lli1siikringsportfölj bcslt11 till IOO% av dödsl"c1llsriskgiillcratt en 1% lliriindring av dödlighckn undcr
2016 hade ökat llirsäkringscrsättn ingar med 676 KSl.K v il kel inncbiir att döds liills risken iir relativt begriinsad.

** Tralikljus rapport är utgången i 2016.

Kapital och solvens
Holmia Liv beräknar och följer upp både externa och interna kapitalkrav. I externa kapitalkrav ingår redovisat
eget kapital och solvenskapital enligt Finansinspektionens regler. I interna kapitalkrav ingår definierade kapital
tröskelvärdena.
Enligt Solvens Il, är kapital skillnaden mellan relevanta tillgångar och relevanta skulder. Vad som är en relevant
tillgång respektive skuld bestäms utifrån gällande regler. Kapitalbas för täckning av solvenskapitalkravet består
av primärkapital och av tilläggskapital som godkänts av Finansinspektionen.
Styrelsen har fastställt två varningsnivåer, gul och röd, för flera av kapitalkraven. Om gul eller röd nivå nås
måste styrelsen omedelbart underrättas och om röd nivå nås måste dessutom åtgärder vidtas omedelbart. Den
gula nivån är till för att varna bolagets företagsledning och ge tillräckligt med tid för att initiera den
beredskapsplan som satts upp för att säkerställa att den röda nivån inte uppnås. Den gula nivån fastställs utifrån
en samlad riskvärdering. Den röda nivån fastställs på så sätt att den är avsedd att ge företagsledningen tillräckligt
med tid för att undvika solvenskapitalkravet underskrids. ~
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Den av styrelsen fastställda skulcltäckningsinstruktionen föreskriver en önskvärd minsta skuldtäckningsmarginal.
Därutöver görs en månadsvis beräkning av rimlig skuldtäckningsmarginal med beaktande av riskerna kring
aktuell försäkringsteknisk avsättning.
1-lolmia Liv har en process för att löpande följa ovanstående kapitalmått. Som ett redskap i denna process
används Capita! Scorecard som rapporteras till styrelsen och till en rådgivande Capital Management-kommitte.
Kapitalkraven är för närvarande med marginal uppfyllda för samtliga kategorier av kapital.

NOT 3 Premicinkormt (före avgiven åtc1försäloing)
Grupp

lndil1ducll
Premieinkomst per gcogratiskt omrädc
Direktll\1~fikri11g i Sverroc

Summa

2016

2015

2016

2015

2016

2015

144 779
I H.779

134 542
134.542

13.447
13.447

10.582
10.582

158 226
158.226

145 124
145.124

Samtliga premier utgör periodiska p1emier

NOT 4 Kapitalavkastning, intäkter
KSEK

2016

2015

3.280
51
3.331

4.655
94
4.749

28

583

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebiirandc värdepapper
Övriga ränteintiikter

RealisationS\ins t, netto

Räntebärande viirdepappcr
Kursvinsler. ne!to

28

583

3.358

5.332

2016

2015

NOT 5 Orealiserade vinster på place1ingstillgångar
KSEI\'.
Andra finansiella placerings tillgångar

Obligationer och andra räntebiirandc vlirdcpappcr

NOT 6 Utbetalda

försäkringse1~ättningar före

l\'.SEK

Utbetalda ersättningar
Skadcrc" lerin u skos tnadcr

170
170

avgiven åte1försäkring
2016

2015

-53.923
-11.054
-64.977

-38.352
-6.783
-45.135
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NOT 7 D lifts kostnader
1'5EK

Ans kalfo ings kostn adcr
Ad min istrat ions kos tnaclcr

Spec(fikatio11 f/V totalfl dr(fisko.1·t1111der:
Skaclcrcglerings kos tnacler
Kapitalmrvaltn ings kostnader
Drills kostnader enliot ovan

2016

2015

-9.614
-8.018
-17 .632

-7.214
-5.739
-12.953

-11.053
-421
-17.632
-29.106

-6.783
-401
-12.953
-20.137

I den aclministralionsnvgill som I lolrnia Liv betalar till Ttygg-1 lansa Försäkring lilial, enligt avtal, ingär bi\de
rcvisionsa1vodc och ersättning till VD och andra ansUillda.

NOT 8 Kapitalavkastning, kostnader
1'5EI\

Kap ita lfö rva It n ings kostnader
Räntekostnader
Övriga riintekostnacler

2016

2015

-421

-401

-20
-441

-19
-420

0
-441

-420

2016

2015

Realisations förlust, netto
Räntebärande värdepapper

Kursförluster. netto
()

NOT 9 Orealiserade förtuster på placcringstillgångar
KSEK
Andra finansiella placerings tillgångar
Obligationer och andra riintebiirandc värdepapper

-3 057
-3 057
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NOT 10 Nettovinst/-förfust per kateg0ti av finansiella instrument
KSEK
Nettovinst eller nettoförlust per kategori av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade wrkligt värde 'ia res ultatriikningen

2016
Finansiella tillgångar

Tillgångar som bcstiimts
tillhöra kategorin

Obligationer och andra räntebärande värdepapper*)
Summa tillgånear

2015
Finansiella tillgångar

Tillg:'\ngar som bestämts
tillhöra kategorin

Obligationer och andra räntebärande värdepapper*)
Summa tillgångar

Lånefordringar

Summa

198
198

198
198

Lånefordringar

Summa

-2.474
-2.474

-2.474
-2.474

*)Ränta ing il r

NOT 11 Skatt på fö-ets resultat
l~EK

2016

2015

-683
-379

-581
-488

-1.062

-1.069

-1.062

-1.069

67.632
-64.527
3.105

78.616
-75.975
2.641

-683
-683
-379
-1.062

-581
-581
-488
-1.069

5.932
5.932

5.925
5.925

Aktuell skattekostnad

Inkomstskatt
Av kastn ingss kalt
.lusterin2. av skattekostnad tidigare ilr

Totalt red01·i s ad skattekostnad
A'stämning aveffcktivskatt

Resultat före skatt
Avoår resultat i av kas tn in as beskattad verksamhet
Summa resullal i inkornstbeskaltad verksamhet
Skatt enligt gällande skattesats. 22%
Beräknad inkomsts katt

Av kastn ingss katt
Redovisad s lrnttckostnad
Skattefordringar

Fordran hänförlig till inkomstskall pil i\ rels resu Ila!
Summa

r
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NOT 12 Obligationer och andra räntebärande värdepapper
2016

2015

Bokfört värde

Bokfört värde

103.066
47.809
271.926
23.422
20.547
466.770

100.889
34.010
202.999
23.807
24.536
386.241

Upplupet
anskaffningsvärde

Upplupet
anskaffningsvärde

101.543
47.307
269.802
23.249
20.416
462.317

98.954
33.773
200.855
23.632
24.744
381.958

Verkligt värde

Verkligt värde

Summa

103.066
47.809
271.926
23.422
20.547
466.770

100.889
34.010
202.999
23.807
24.536
386.241

Summa obli2ationer och andra räntebärande värdepapper

466.770

386.241

~ärde

Verkligt värde

KSEK

Noterade

Svenska staten
Svenska kommuner
Svenska bostads institut*
Ovriga svenska emittenler
Utliindska länta!! arc

Noterade

Svenska staten
Svenska kommuner
Svenska bostadsinslitut
Ovriga svenska emittcnter
lJWindska länta!! arc
Summa

Noterade

Svenska staten
Svenska kommuner
Svenska bostads institut
Ovriga svenska e111ittenter
Utländska låntagare

*Stora exponeringar
Verkligt
Emittenterna:

Stads hypotek
Nordea Hypotek
SEB

Swedbank Hypotek

SCBC
Läns försäkringar hypotek

46.690
51.872
40.690
46.961
41.547
44.166
271.926

34.147
34.490
34.464
34.318
32.638
32.942
202.999

~
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NOT 12 Obligationer och andm räntebämndc värtlepapper(fortsättning)
2016

l'inansiella tillgångar
Obligationer och andra riintebuiandc
värdc.:papper
Sumnm 'llllgåugar

K.."iEK
Tillg:lngar som tillhör kategorin
\iirdcradc till wrldigt 'iirde \ia
rcsultatriik ni ngcn

Summa
rcdo\·i sat
\iinle

Ycrldigt
V.irde

466.770
466.770

466~70

462.317
-----462317

Innehav
för
Övriga
hanclcls- finansiella
skulder
iincfami\I

Summa
reclO\isnt
V.irde

Vcrkll g l \iirdc

Snmma
redo\i s at
V.irdc

Verkligt
V.inte

Anskaffnings
V.irdc

Liluefordringar

466.770
466.770

466. 770

Anslrnffnings-

------

2016

l'inansiella skulder
Öv1iga skulder
Summa skulder

2015

finausiella tillgångar
Obligationer och andrn riintebärandc
vä rd epappe1

Skulder som tillhör kategorin
\iirclerade till \crkligt V.irde \ia
res ultatriik ni 11 !.\l' ll

l<SEK
'1111g ångar som tillhör lrntegorin
V.irderncle till \Crkligt \iirde \ia
n •s ul1alr ii1 ni 11° c11

Summa tillgfö1gnr

Li\nefordringar

386.241

386.241

386.241

381.958

386.241

386.241

386.241

381.958

2015

Finansiella skulder
Ovriga skulder
Snmma sknldcr

Skulder som tillhör kategorin
\iirdernde till wrkligt \iinlc \ia
rcs 11ltnl d it 11i ngc 11

Innehav
Öwiga
Sununa
för
handels- li 11nnsiclla
rcdo\·i sat
,:_ir_de_ Verkligt V.ircle
iincL~mi\I
sk 11lder _ _ _

Upplysningar om finansiella tillgångar som \iirderns till \crkligt v'~rde
Värd eringen bas erar sig p~ uppgiller pt1 obsi;1 verbar mmknad.
Nivå I verkligt viirdc bestäms enligt p1isi;rnotcrndc p[1c.:n aktiv 1narknad.
Nivä 2 vc1klig t viird c bestäm; utifrå n cliri;kt eller indirekt 111arknadsdata som inte in giir i niv[1 I
Niv <t 3 verkligt vi\rclc bestiim; utifi{tn dala som inlc är o bscrvcrba1 pil mm knad cn.

2016
Obligat ioner och andra riintc blirande vii1 cl cpappcr

Niv:l I
374.992

Nivå2
83.403

Niv:l 3
8 375

2015
Obligatione r och andra riintcbiirnnclc viird c papper

Nivå I
105.066

Nh,;\ 2

Nivi\3

281 175

Summa

466.770
Summa

386.241

NOT 13 Övliga fordtingar
KSEK

2016

2015

Fordran på moderföretag
Skatter och avg ifter

5.471
362
5.833

6.791
311
7.102

~
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NOT 14 Övliga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
l\SEK

2016

2015

6.568

5.881

6.568

5.881

2016

2015

Ingående balans

63.898

64.187

Årets förändring

8.167

-289

72.065

63.898

2016

2015

Upplupna räntor

NOT 15 Livfön;äkringsavsättning
KSEK

NOT 16 Avsättning för oreglerade skador
KSEK
lnträlfadc och mpporlcrade skador
Ingående balans

11.244

550

Arets förändring

-461

10.694

10.783

11.244

Ingående balans

10.136

10.930

Årets föriindring

2.812

-794

12.948

10.136

Ingående balans

899

606

Årets förändring

271

293

1.170

899

Ingående balans

22.279

12.086

Arets l(irändring

2.622

10.193

24.902

22.279

2016

2015

lntrlllfode men ej rapporterndc skador (113NR)

Avsiittning rör skadcregleringskostnacler

Totalt

NOT 17 övriga skulder
KSEK
Ovriga skulder i\lerl'örsäkrnre

25
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NOT 18 Fö1väntade åte1vinningstidpunkter för tillgångar och skulder
Oberoende av hur tillgiingar och s ku klcr har klass iliccrats i 1m sä upp lyses nedan o 111 vilka bt.:lo pp som llirviintas
återvinnas eller betalas inom tolv mi\nadcr rcspeklive clicr lolv mönadcr räknat li·i'in balansdagen.

2016
Tillgångar

l~Sfä

Placcri ngs ti Il gångar
Andrn linansiclla placeringstillgilngm
Obligationer och andra riintcbiirandc viirclcpappcr

Aterförsäkrares andel av Försiikringstckniska :nsiittningar
Liv mrsiikringsavs iill 11 ing
Fordringar
Övri!.!a fordrin ga r
Andra tillgångar
Kassa och bank
Aktuell skattellirclran
Förutbctalda kostnader och upplupna kostnndcr
Upplupna riinlor

Summa tillgån2ar

2015
Tillgångar
Placerings ti Il gångar
Andra linansil;l\a placcringstillgiingar
Obligationer och andra riintcbiirandc viirdcpappcr

Aterförsiikrares andel m Förslikringstckniska :n-siittningar
Liv Il.i rsäkringsavsii1ln ing
Fordringar
Övriga l(1rdringar
Andra tillg:'\ngar
Kassa och bank
Aktuell skattel(mlran
Förutbctalda kostnader och upplupna kostnader
Upplupna riintor

Summa tillg:"tngnr

Högst I år

Uingre än 1 :'\r

Totalt

124.519
124.519

342.251
342.251

466.770
466.770

54

54

5.833
5.833

5.833
5.833

9.852
5.932
15.784

9.852
5.932
15.784

6.568
6.568

6.568
6.568

152.758

342.251

495.009

1-lögs t I i\r

Liingre iin 1 år

Totalt

57.602
57.602

328.639
328.639

386.241
386.241

68

68

7.102
7.102

7.102
7.102

12.458
5.925
18.383

12.458
5.925
18.383

5.881
5.881

5.881
5.881

89.036

328.639

417.675
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NOT 18 Förväntade återvinnings tidpunkter för tillgångar och skulder (fortsättning)
2016
Skulder

KSEI\

~lö!!s t

I år

Längre lin 1 år

Totalt

Försäkringstekniska msättningar före avgiven återförsäkring

I,iv försHkringsavsät tn ing
Avsättning för oreglerade skador

72.065

72.065
20.876

4.026

24.902

92.941

4.026

96.967

92.941

4.026

96.967

Mögs t I :'\r

Länorc iin 1 år

Totalt

63.898
18.873

3.406

63.898
22.279

82.771

3.406

86.177

Andra msättningar

Skatter
Övrigas kulder

Övri a skulder
Upplupna kostnader och förutbctalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och
IOruthetalda inUikler

Summa avsättningar och skulder

2015
Skulder

KSEK

Försäkringstekniska :nsättningar före avgiven återförsiikring

Liv försHkringsavslittn ing
A vsiiltning ll5r oreglerade skador
Öwiga skulder

Övriga skulder

25

25

25

25

Upplupna kostnader och förutbctalcfa intäkter

Ovriga upplupna koslnader och
l(irutbctalda intiikler

Summa avsättnin~ar och skulder

82.796

3.406

86.202

NOT 19 Aktiekapital
Aktiekapitalet är fördelat på 60.(X)O aktier nied ett kvotvärde motsvarande 1.000 kr per aktie. Antal aktier har inte

t;\\/

förändrats under året.

\""\
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NOT 20 Personal
ANTAL OCH ERSÄ'ITNINGAR, LEOANDEBEFA'ITNINGSHAVARE

2016

2015

1 (100%)
0,6 (60%)

0,2 (1()0%)

Styrelsen
varav k 11innor

3 ( 1()0%)
0 (0°/r,)

3 (]()()%)
0 (0%)

Anställda i ledande position, inklusive VD och VVD
varav k 1•innor

1 (100%)
() (0%)

1 (100%)
0 (0%)

236
818
706

536

Medelantal anställcfa, antal (andel)

Totalt
w1rav k11i1111or

0(0%)

Könsfördelnin g i styrelse och företags ledning, antal (andel)

Löner och andra ersiittninga r (l<S EK)

Styrelse
VD
Övriga anställda
Sociala avgifter, varav pensions premie 302 (131)

1.760

Summa

332
868

Bolagets VD har en anställning motsvarande 20 procent av heltids tjänst (30 procent <1v heltids tjänst under 2015).
I övrigt finns 4 andra anställt1<1 i bolaget per 31december2016.
Administrationen sköts av T1ygg-Hansa Försäkring tllial vilken debiterar Holmia Liv en administrationsavgift
månadsvis i efterskott enligt avtal.
Nuvarande VD omfattas av en kollektivavtalad tjänstepensionsplan (FTP l)sorngeren premienivå 01114,5
procent av utbetald lön upp till 7,5 inkom.-;tbasbelopp och 30'% på lönedelaröverstigande detta.
Arvode till styrelse har ej utgått ,
Upplys ningsskyldighet enligt Försäkrings rörelselagen (FRL):

En mer utförlig redogörelse för Holmia Livs ersättningar återfinns separat redovisat och publicerat på T1ygg
1-lansas Försäkiing filials hemsida under Finansiell information , se www.t1ygghansa.se .

NOT 21 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Styrelsen har diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende viktiga reclovisningsprinciper,
uppskattningar och källor till osäkerhcl, samt tillUmpn ingen av dessa principer och uppskattningar.
Viktiga IJcdömningar vid tillämpning av bolagets rcdmisningsprincipcr
Det är styrelsens uppfotlning atl det ej har llirelcgat nägra beho v av väsentliga lliränclringur vid tilllimpningen av
bolagets reclnvisningsprincipcr. Dessa ätcrlinns under not I.
Viktiga källor till osiikerhet i uppskattningar
Nedan redogörs ICir viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar:

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar är baserade på gjorda uppskattningar och antaganden 0111 fra111ticla
skadekostnadervilket medför att uppskattningarna alltid Ur IZirknippade 111ed osäkerhet. Vid uppskallning av
J(irsäkringstekniska avsättningar beaktas bland annal. beloppet av obetalda ersättningar, skacleutveckling, samt
den allmänna ekonomiska utvecklingen.
f'örsäkringsriskcn ko111111enleras vidare under nol 2.

~
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NOT 22 Upplysningar om närstående paticr
Ägare

Codan Fors ikring A/S äger HJO% av aktierna i Holmia Liv och har således ett bestämmande inflytande.
Närstående parter

Bolagets närstående parter utgörs av styrelsen samt VD och andra koncernbolag, dessa bolags styrelse och
ledning och ledande medarbetare samt dessa personers familjemedlemmar. Närstående parter omfattar vidare
bolag, vars ovannämnda personkrets har väsentliga intressen.
Styrelsen ans varar för att identifiera och hantera potentiella risker för intressekonflikter inom Holmia Liv. Man har
fastställt riktlinjer för att hantera intressekonflikter internt i bolaget och e:>.ternt. Ansvaret för att övervcika dessa
riktlinjer åligger styrelsen.
Det har inte under året, skett några transaktioner med styrelsen, ledningen, ledande befattningshavare,
aktieägare eller andra närstående parter utöver vad som sägs nedan.
All verksamhet för Holmia Liv hanteras enligt avtal med Trygg-Hansa Försäkring filial och ersättning utgår på
kostnads bas is enligt marknadsmässiga villkor.
Transaktioner med närstående parter

Administrationsersättningen till och från bolag i koncernen avräknas på kostnads bas is enligt marknadsmässiga
villkor.
Holmia Liv har ingått avtal om återförsäkring med Trygg-Han sa Försäkring filial.
Mellanhavanden mellan 1-lolmia Liv och Trygg-1-lansa Försäkring filial är av löpande karaktär och regleras
regelbundet. Det förekommer ingen annan långfristig tinans iering.
Flödet av premier och skador med svenska kunder sker via avräkningar med Trygg-Hansa Försäkring tilial.
Mellanhavanden likvidregleras regelbundet.
Avseende ersättningar till ledande befattningshavare, se Not 20.
UpPlvs ningar om transaktioner med niirståenrle parter

KSEK

2016

2015

-29.100

-20.137

158.226
-64.977

145.124
-45.135

5.471

6.791

Codan Fors ikring A/S, via Trygg-Hansa Försäkring filial

Inköp av varor och tjänster:
-enligt samarbetsavtal
Försäljning av varor och tjänster:
- flöde av premier
- flöde av skador
Mellanhavanden:
- fordran
- skLilder
Övrigt:
- Utbetald utdelning

-75.000
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NOT 23 Ställda säkerheter
följande tillg{1ngar är registerförda !lir skuldtäckning av liirsiikringslekniska avsiitlningar. I hiindclsc av
obeslilnd har försiikringstagarna mrm~nsriitl i de rcgislcr!Urda tillgungarna. Under 1·örclsens gång har företaget
riilt alt
tillg.i\ngar in och ut ur registret sil llinge som sa111llig<l l\irsiikrings[1taganden iir skuldliickla enligt
rörs äkrin gs rörelse lagen.
2016
2015
151.778
Obligationer stat och kornmun
167.892
Övriga obligationer. kassa och bank
64.581
72.685
240.577
216.359

mra

Tillgfogar som omfollas av särskild fönnånsriill avseende
Il.i rs iikrings tekniska avs ätt n in gar
Riintcbiirande placeringslillgilngar inklusive upplupen riinta
Avg{tr crforclerliµ panlsiittn in g
l~j erlorderlig pantsfötning

2016

2015

240.577
-%.913
143.664

216.359
-86.109
130.250

NOT 24 Specifikation till kassaflödesanalysen
R1intor och utdelning

F.rl1{11len riinla
Erlagd riinta
Utbetald utdelnin g
Summa räntor och utdelningar

2016

2015

12.855
-21

12.%5
-20
-75.000

12.834

-62.055

r~rhållen och erlagd riinla tillhör investerings verksamheten.
Ov riga in- och ut beta In ingar avser huv udsakligcn likvid reglering av koncernmellanhavanden. Se iiven no L22
Upplysning om niirstilenclc. Med likvida medel avses kassa oc.:h bank molsvarandc posterna som redovisas i
b~ lans rHkn ingen.

NOT 25 Händelser efter balansdagen
Del har eller den 31 dceembcr 2016 inte u ppkommiL hiindclscr sL1111 vliscnt ligt pil verkar bolagets verksamhet cl ler
finansiella stiillning.

NOT 26 Förslag till vinstdisposition
Till årsstiimmans förfogandes U\r enligt balansriikn ingen 323.042 l(SEK, varnv årets vinst u tgiir 66.570 SEK.
Styrelsen och verkstiillanclc direktören föreslår alt beloppet disponeras enligt följande:

KSEK
I ny riikn ing överförs

2016
323.042

_s_u_m_m~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-3_2_3_.0_4_2_ ~
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ALLMANNA UPPLYSNINGAR
Ledning

Styrelse
Johan Isaksson, ordförande
Lars Reinhed, styrelseledamot
Monzaide Anzola, styrelseledamot och verkställande direktör

Revisorer

Av årsstämman valda revisorer
KPMG AB
H11vudansmrig rel'isor
Mårten Asplund

Codan Forsikring A/S (publ), Köpenhamn äger samtliga aktier i Holmia Livförsäkring AB. Codan Forsikring
A/S (publ) är ett dotterbolag till Codan A/S som i sin tur är ett helägt dotterbolag till RSA lnsurance Group plc
(RSA), London.

Adress till bolaget

Holmia Livförsäkring AB
S E-106 26 Stockholm
Sverige
Besöksadress Fleminggatan 18
Telefon 075-243 10 00
Org. nr. 516401-6510
Trygg-Hansa Försäkring filial
www. In ·gglrnns;1.sc

Codan Forsikring A/S
www.codan.dk

RSA lnsurance Group
11· I' 11. rsa g,rou p. l"o m
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Revisionsber8tte se
Till bolagsstämman i Holmia Livförsäkring AB, org . nr 516401-6510

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Holmia Livförsäkring AB för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats I enlighet med lagen om årsredovisning I försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvi sand e bild av Holmia Livförsäkring ABs fina nsiella stäl lning per den 31 december 201 6 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde fö r året enligt lagen om årsredovisning i fö rsäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen .

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige . Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Holmia Livförsäkring AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden .

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
lagen om årsred ovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsred ovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta .

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte Innehå ller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisions berättelse som Innehåller vå ra uttaland en.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kQmmer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på gru nd av oegen tlig heter eller fel
och anses vara väse ntliga om de enskilt eller tillsammans rim ligen
kan förvä ntas påverka de ekonomiska beslut som anv ändare fattar
med grund i årsredovisningen .
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel aktigheter i
årsredovisningen, va re sig dessa beror på oegentlig heter eller
på fel, utformar och utför gran skningsåtgärder bland an nat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalande n. Risken för att Inte upptäcka en väsentl ig fe laktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter ka n innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats ,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten . Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen . Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den . Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen , däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Holmia
Livförsäkring AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vi ~n enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet fö r räkenskapsåret.

V' ·
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Holmia Livförsäkring AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden .

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förs laget Ull dispositioner
beträffa 11de bolagets vinst eller förlust. Vid förstag till ulde lning
Innefattar detta bland a nnat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hä nsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen , medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöm a om någon styre lseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen .

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs·enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisione n. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna . Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation . Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för värt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen .

Stockholm den 28 april 2017
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