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Ställningstaganden i fastställandet av ORSA-rapporten 2022
Styrelsen fastställer vid sitt möte 2022-03-09 föreliggande rapport avseende S:t Erik Försäkrings AB:s
(bolaget) egna risk- och solvensbedömning (ORSA) för 2022 och gör därmed också följande
ställningstaganden:
1. att

Bolaget bedöms välkapitaliserat även under negativ utveckling av försäkringsrörelsen
och i omvärlden i övrigt

2. att

Analysen föranleder inget behov av ändringar i bolagets riskaptit eller riskprofil

3. att

Bolagets riskhanteringssystem bedöms lämpligt och effektivt för att identifiera,
utvärdera och hantera bolagets riskexponeringar

4. att

Standardformelns bedöms lämplig för beräkning av kapitalkrav då den väl avspeglar
riskerna i bolagets affär, inget ytterligare kapitalbehov är nödvändigt utöver det som
resulterar från formeln

5. att

Bolaget bedöms välkapitaliserat även under negativ utveckling därav bedöms att det
inte finns något behov av att ändra fastställda toleransnivåer om kapitalmål
(Solvensbehov).
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Sammanfattning
S:t Erik Försäkring har till uppgift att se till att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar
och verksamheter ägda av Stockholms stad och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning.
Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra
riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. Bolaget har därför en
begränsad men stabil kundgrupp vilket gör att den framtida finansiella statusen och kapitalbasen
förväntas utvecklas stabilt.
Resultatet av denna egna risk- och solvensbedömning (ORSA) för 2022 visar att standardformeln kan
anses vara lämplig och i synnerhet för skadeförsäkringsrisker något konservativ för att beräkna
bolagets kapitalkrav. Bolagets riskhanteringssystem bedöms också lämpligt för att hantera bolagets
risker.
Föreliggande ORSA är baserad på utfallet per 2021-12-31 och budget för perioden 2022–2025.
Verksamheten kommer enligt plan inte genomgå några större förändringar under perioden,
riskprofilen kommer tillika vara oförändrad.
S:t Erik Försäkring hade per 2021-12-31 en solvenskapitalkvot (SCR-kvot) om 310 procent.
Enligt S:t Erik Försäkrings riktlinjer får inte SCR-kvoten understiga 150 procent och den ska tillika
alltid överstiga lagkravet på 100 procent. Om SCR-kvoten går under 150 procent ska styrelsen besluta
om åtgärder för att återställa SCR-kvoten till minst 150 procent inom ett år. I analysen har bolagets
ställning under perioden till och med 2025 enligt budget undersökts. Utöver bolagets förväntade
utveckling i basscenariot har även två negativa scenarier och ett ”extrem”-scenario analyserats. I de
negativa scenarierna faller SCR-kvoten men stannar över den interna limiten om 150 procent.
Extrem-scenariot visar på vilka omständigheter som förväntas krävas för att bolagets solvens ska
äventyras, även i detta scenario är det först vid utgången av 2025 som analyser visar på en SCR-kvot
under den interna limiten och regelverkskravet. Vid en sådan utveckling bedöms åtgärder för att
kunna återställa bolagets kapitalisering kunna vidtas i god ordning, exempelvis genom något höjda
premier, intensifierat skadeförebyggande arbete eller förändringar i återförsäkringsprogrammen.
Slutsatsen är därmed att bolaget är välkapitaliserat och väl rustat att möta riskerna i verksamheten
även under en negativ utveckling.
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1 Inledning
ORSA är en central process i ledningens och styrelsens utvärdering av S:t Erik Försäkrings AB (bolaget
eller S:t Erik Försäkring) risker och kapitalisering. ORSA knyter ihop regelverken kring kapitalkrav,
företagsstyrning och rapportering till en enda process, som ska mynna ut i en rapport med
kvantitativa och kvalitativa slutsatser.
Analysen och slutsatserna ska omfatta beroenden och samspel mellan solvenskapital,
kapitalanskaffning och förvaltning samt ordningen för beslutsfattande och affärsplanering. Det ska
hela tiden finnas hållbara bedömningar av risk och motsvarande kapitalbehov som en grund för
beslut.
I processen ska bolaget bedöma sitt totala kapitalbehov och att riskhanteringssystemet är effektivt.
Processen innefattar både kvalitativ och kvantitativ analys. En central del i den kvantitativa analysen
och i kvantifieringen av kapitalbehovet är prognoserna för bolagets framtida finansiella ställning
under både den förväntade utvecklingen och olika alternativa (stressade) mer negativa scenarier.
Bolaget har antagit en policy för den egna risk och solvensbedömningen (ORSA). Enligt denna policy
ska en skriftlig rapport innehållande utvärdering av nuvarande och framtida risker och kapitalkrav
fastställas minst årligen till styrelsen. ORSA rapporten bereds av bolagets funktion för riskhantering
efter samarbete med bolagets verkställande ledning, ekonomifunktionen och aktuariefunktionen.
Den presenteras därefter för styrelsen vid ett protokollfört styrelsesammanträde. Det åligger
styrelsen att fastställa bolagets ORSA-rapport och driva utvecklingen av processer och metodik kring
arbetet med ORSA.
Det är vidare styrelsen i samråd med bolagets verkställande ledning som ska se till att den integreras
i planeringen och som en naturlig del i den löpande verksamheten.
Rapporten är gjord i enlighet med bolagets policy för ORSA och Solvens II-regelverkets bestämmelser
och riktlinjer för ORSA. Rapporten ska beskriva alla risker i verksamheten inklusive de risker som
förväntas enligt affärsstrategi och tidshorisont. Riskerna bedöms utifrån bolagets affärsmodell och
specificeras i kvantitativa eller kvalitativa termer.
I processen ingår att göra en bedömning av hur antaganden för SCR beräkningarna förhåller sig till
bolagets identifierade och analyserade risker. Resultatet av ORSA processen är en del av bolagets
affärsmodell och dess system för intern styrning och kontroll.
Inom S:t Erik Försäkring slutförs den årliga ORSA-processen som huvudregel under det första
kvartalet och baseras på bolagets ställning vid det närmast föregående årsbokslutet varvid bolagets
affärsplan samt budget för det innevarande året samt treårsbudget för de närmaste följande tre åren
ligger till grund för prognoserna.
Bolagets riskprofil är i allt väsentligt oförändrad från föregående (och tidigare) år. De scenarier som
utvärderas i rapporten har fastställts av styrelsen 2021-10-01.
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2 Om bolaget
Verksamhet
S:t Erik Försäkring är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som i sin tur ägs av
Stockholms stad. Stockholms Stadshus AB är ett sammanhållande bolag för flertalet av Stadens
aktiebolag. Sammantaget omfattar koncernen Stockholms Stadshus AB 16 dotterbolag.
S:t Erik Försäkring har till uppgift att se till att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar
och verksamheter ägda av Stockholms stad och närstående bolag. Bolaget ska förmedla
försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaden och förbättra riskhanteringen för samtliga
berörda enheter inom kommunkoncernen (d.v.s. Stockholms Stad med förvaltningar och bolag).
Bolaget har som mål att vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för att tillgodose
försäkringsbehovet hos stadens förvaltningar och bolag.
Bolaget tecknar endast skadeförsäkringar gentemot kommunkoncernen och är därmed ett renodlat
skadecaptive. Premievolymen för 2022 är enligt budget 137 600 tkr brutto varav 46 126 tkr avgår
som premier för avgiven återförsäkring och 91 474 tkr kvarstår för egen räkning. Bolaget tecknar
försäkringar inom egendom, ansvar samt olycksfall för stadens elever. Tecknade försäkringar i S:t Erik
Försäkrings egen bok ingår i följande försäkringsgrenar (”Lines of Business”, LoB) enligt
Försäkringsrörelselagen:
•
•
•

Olycksfall
Egendom
Ansvar

(LoB 2)
(LoB 7)
(LoB 8):

Övriga försäkringar som kommunkoncernen har behov av, exempelvis för motorkasko, upphandlas
av bolaget för försäkringstagarnas räkning men tas inte upp i egen bok. Bolaget ska också arbeta för
att sänka stadens skadekostnader genom att stödja det skadeförebyggande arbetet i stadens
förvaltningar och bolag med fokus på försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om
skydd mot olyckor. Ett centralt verktyg i att uppfylla bolagets uppgift och mål är bolagets
[försäkrings]riskhanteringsprocess enligt följande modell:
1. Identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms
stads kommunkoncern
2. Stimulera till att förebygga och begränsa skador
3. Erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar
4. Ha samlad kunskap om kommunkoncernens incidenter och skador genom analyser och
uppföljning
I bolagets uppgifter ingår att upprätthålla kommunkoncernens incidenthanteringssystem. Bolagets
verksamhet ska enligt direktiv från ägaren bedrivas effektivt och i förväntan ha ett resultat efter
finansnetto om 1 000 tkr årligen.
Bolaget arbetar med återförsäkring för att begränsa sitt eget risktagande. S:t Erik Försäkring har lagt
ut skadehanteringen på uppdragsavtal vilket innebär att administrationen kring skadehanteringen
kan hållas till ett minimum.
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Operativ organisation
Bolaget har sju anställda utöver vd. S:t Erik Försäkrings verksamhet bedrivs operativt i nära
samarbete med det av Stockholms Stadshus helägda tjänstepensionsinstitutet S:t Erik Livförsäkring
AB, med vilket man delar vd och lokal. Bolagets ekonomi-, juridik- och IT-funktioner är gemensamma
med S:t Erik Livförsäkring.
Bolaget har viss verksamhet utlagd på uppdragsavtal, både till enheter inom kommunkoncernen och
till andra externa uppdragstagare. Externa uppdragstagare bedriver tre av S:t Erik Försäkrings av
regelverken definierade centrala funktioner vilka är funktionen för riskhantering, funktionen för
regelefterlevnad samt internrevisionen. Bolagets aktuariefunktion upprätthålls genom uppdragsavtal
med Nordic Actuary. Skaderegleringen är utlagd till externa uppdragstagare.

Organisation för riskhanteringsarbete
Utöver det arbete som bedrivs löpande i den operativa verksamheten för att identifiera, värdera och
hantera risker har bolaget i sitt riskhanteringssystem ytterligare tydliggjort ett ansvar för styrelse, vd
och de centrala funktionerna. Se Figur 1 för en översikt och beskrivningar av respektive ansvar
nedan.

Figur 1: Översikt över organisation för riskhanteringssystemet

2.3.1 Styrelsen
Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets verksamhet, inklusive riskhanteringssystemet. Styrelsen ska
årligen fastställa de mål och strategier som ska gälla för verksamheten.
Styrelsens uppdrag regleras av bland annat bolagsordningen, styrelsens arbetsordning,
aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen. Styrelsen utser vd och ansvarig för internrevisionen
samt fastställer flertalet interna styrdokument. Styrelsen har inte några kommittéer och hanterar
själv i sin helhet de uppgifter som tillkommer ett revisionsutskott.
2.3.2 Vd
Vd svarar för att verksamheten i bolaget bedrivs i enlighet med ägarens och styrelsens fastställda
instruktioner samt gällande regler i övrigt för verksamheten. Vd svarar också för att verksamheten
bedrivs inom de riskmandat styrelsen fastslagit i sina policydokument för respektive riskgrupp eller
undergrupp. Vd utser ansvariga för bolagets riskhanteringsfunktion, aktuariefunktion och funktion
för regelefterlevnad.
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Vd:s uppdrag regleras i styrdokument och andra beslut fastställda av styrelsen.
2.3.3 Funktionen för regelefterlevnad
Funktionen för regelefterlevnad ska identifiera och bedöma brister i regelefterlevnad, t.ex. vid
framtagandet av nya produkter och tjänster, samt löpande informera om detta till styrelsen, vd och
funktionen för riskhantering. Funktionens uppdrag regleras av en riktlinje och en arbetsplan vilka
båda är fastställda av styrelsen.
2.3.4 Funktionen för riskhantering
Riskhanteringsfunktionen ska verka självständigt och i syfte att kontrollera och informera styrelsen,
verkställande direktören och övriga om försäkringsbolagets risker, exempelvis i samband med
affärshändelser, tagna positioner samt utnyttjade limiter i anslutning till affärsbeslut.
Riskhanteringsfunktionen ska ge en allsidig och saklig bild av bolagets samtliga risker och ska
analysera riskutvecklingen. Det innebär att funktionen ska analysera, sammanställa och rapportera
bolagets samlade riskbild. I funktionens ansvar ingår även att övervaka effektiviteten i
riskhanteringssystemet, och om behov upptäcks föreslå förändringar i bolagets riktlinjer och
processer på området. Funktionens uppdrag regleras i en riktlinje för riskhantering, en instruktion för
funktionen och en arbetsplan vilka samtliga är fastställda av styrelsen.
2.3.5 Aktuariefunktionen
Kontrollen av bolagets försäkringsrisker som är av statistisk natur ska utföras och rapporteras
fortlöpande av aktuariefunktionen. Funktionens uppdrag regleras av de försäkringstekniska
riktlinjerna och av instruktionen för aktuariefunktionen vilka båda fastställs av styrelsen.
Aktuariefunktionen lämnar information till styrelse, vd, verksamheten och riskhanteringsfunktionen.
2.3.6 Internrevisionen
Internrevisionen tillsätts av styrelsen och har i uppdrag att granska den operativa verksamheten i
bolaget. Därutöver inbegriper uppdraget granskning av den interna kontrollen, riskhanterings- samt
regelefterlevnadsfunktionen.
För att säkerställa att internrevisionen verkligen är oberoende gentemot de delar av den operativa
verksamheten som den är satt att granska, ska ansvarig för granskningsfunktionen rapportera direkt
till styrelsen. Funktionens uppdrag regleras av en riktlinje och en arbetsplan, vilka båda är fastställda
av styrelsen.

Riskstyrning
Bolagets riskhanteringssystem är en integrerad del av företagsstyrningssystemet. Syftet med
bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets väsentliga risker blir löpande
identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att uppnå bolagets
fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet genom att skydda
bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och förtroende.
Centrala styrdokument inom riskstyrningen är utfärdade av styrelsen och inbegriper bland andra
försäkringstekniska riktlinjer, riktlinjer för riskhantering, instruktion för riskhanteringsfunktionen
samt en policy för egen risk- och solvensbedömning (ORSA). De fyra centrala funktionerna, enligt
ovan, bistår i enlighet med externa regelverk och interna riktlinjer styrelse och vd i
riskhanteringsarbetet, inom respektive funktions ansvarsområde och utifrån olika perspektiv.
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I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp riskerna i de fyra huvudgrupperna försäkringsrisker,
finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av bolagets process för
riskidentifiering och riskhantering. För försäkringsrisker och finansiella risker finns kvantitativa
risktoleranser fastställda som följs löpande, operativa risker och affärsrisker analyseras kvalitativt
minst årligen. Styrelsen har även fastställt en övergripande samlad risktolerans i form av att bolagets
solvenskapitalkvot enligt Solvens II-regelverket inte ska understiga 150 procent. Solvenskapitalkravet
beräknas härvid enligt regelverkets standardformel.
För försäkringsrisker mäts riskexponering för enskilda riskgrupper (i princip affärsgrenar) som
skillnaden mellan självbehållsnivå och aktuariell riskpremie. För hela försärsäkringsrörelsen adderas
riskexponeringen per riskgrupp men minskas med effekten av att de enskilda riskgrupperna i någon
mån är okorrelerade. Styrelsen har fastställt begränsningar för riskexponeringen, vilka ej får
överskridas utan särskilt godkännande av styrelsen:
•
•

per enskild riskgrupp till 15 % av solvenskapitalet
för hela rörelsen till 20 % av solvenskapitalet

Ett centralt verktyg i hantering och begränsning av riskexponeringen, och riskkoncentrationer i
allmänhet, från försäkringsrisker är bolagets återförsäkringsprogram som tecknas separat per grupp
av försäkringsrisker med ett antal olika återförsäkringsföretag.
För finansiella risker består i bolagets indelning av likviditetsrisk, motpartsrisker och marknadsrisker.
Bolaget tillåter ingen valutarisk annat än eventuella oväsentliga leverantörsskulder i utländsk valuta.
Samtliga försäkringskontrakt, inklusive avgiven återförsäkring, är uttryckta i och regleras i svenska
kronor, tillika ska samtliga tillgångar placeras i svenska kronor.
Bolagets marknadsrisker består endast av ränterisker, eftersom placeringarna uteslutande sker på
koncernkonto hos Stockholms stad (dessa placeringar behandlas under motpartsrisker). Ränterisken
är strukturellt begränsad genom att bolagets affär är övervägande kortsvansad. Ränterisker
accepteras upp till den nivå som resulterar från försäkringsskulden givet att placeringstillgångarna
löper till rörlig ränta.
Likviditetsrisker begränsas genom att bolagets finansiella tillgångar ska vara omedelbart tillgängliga
utan bindningstid och genom avtalsvillkoren i återförsäkringen.
Motpartsrisker från avgiven återförsäkring begränsas genom att återförsäkrare för att få teckna avtal
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s skala, eller motsvarande klassificering hos
andra kreditvärderingsinstitut. Om extern rating saknas ska motpartens solvenskvot överstiga 175
procent. S:t Erik Försäkring ska också i upphandlingen eftersträva att placera återförsäkringen hos
flera olika återförsäkringsgivare för att sprida motpartsrisken. För egendomsprogrammet placeras
alltid det första lagret fördelat över minst fem motparter.
Motpartsrisker från derivat får ej förekomma. Motpartsrisker från kreditrisk i finansiella tillgångar
begränsas genom att dessa placeras endast på koncernkonto hos Stockholms stad. Motpartsrisker i
försäkringsrörelsen i övrigt hålls begränsade genom att premier tas in i förskott och att bolagets
klientmedel hos de motparter som utför skadereglering hålls begränsade.
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Koncentrationsrisker inom finansiella tillgångar förekommer och accepteras genom att dessa endast
placeras hos Stockholms stad. Koncentrationsrisker inom försäkringsrörelsen styrs genom val av
självbehåll respektive riskurval av och fördelning mellan återförsäkringsmotparter.
Riskerna och efterlevnaden av styrelsens limiter följs upp och återrapporteras periodiskt i
riskhanteringsfunktionens riskrapport till styrelsen.
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3 Finansiell ställning, riskprofil och riskhantering
I detta avsnitt beskrivs bolagets ställning och riskprofil samt hur riskerna hanteras. I delavsnittet 3.1
ges en översiktlig kvalitativ beskrivning av kapitalkravet och riskexponeringen, följt av en historisk
översikt över bolagets ställning i 3.2. I delavsnitt i 3.3 redogörs för kapitalkravet totalt och per
riskkategori enligt standardformeln i relation till kapitalbasen, och i efterföljande avsnitt redogörs för
respektive riskgrupp var för sig enligt bolagets indelning.
Standardformelns lämplighet för att beräkna kapitalkravet utvärderas i nästa avsnitt, det vill säga
avsnitt 4.

Allmänt om kapitalkravet och riskexponeringen
Solvenskapitalkravet (SCR) enligt Solvens II-reglerna beräknas enligt modellen som den övre gränsen
med 99,5% sannolikhet för förlusterna på ett års sikt, d.v.s. den förlust som inträffar (eller
överträffas) endast ett år av 200. En kapitalbas som precis täcker SCR ger en solvenskvot på 100
procent vilket också (givet modellen) innebär att bolaget har tillräckligt med kapital för att kunna
möta sina åtaganden på ett års sikt med 99,5% sannolikhet.
Bolaget beräknar SCR enligt den standardformel som är definierad i regelverket. Standardformeln
innebär att varje post i eller utanför balansräkningen som innebär en riskexponering stressas enligt
fördefinierade parametrar för varje typ av riskfaktor som ingår i modellen. Resultatet från varje
enskild stressfaktor sammanläggs sedan efter fördefinierade korrelationsfaktorer utifrån antaganden
om hur stor eller liten sannolikheten är att förluster från olika faktorer inträffar samtidigt.
Bolaget ska också möta ett minimikapitalkrav (MCR) som beräknas enligt en enklare modell och som
ska motsvara förluster som understiger de som inträffar med 85% sannolikhet på ett års sikt, d.v.s.
förluster överstigande MCR inträffar cirka ett år av sex. Minimikapitalkravet ska uppgå till mellan 25%
och 45% av SCR, dock minst ett tröskelbelopp. För S:t Erik Försäkring per 2021-12-31 uppgår MCR
just till tröskelbeloppet.
Riskprofilen för S:t Erik Försäkring innefattar enligt bolaget indelning huvudgrupperna
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker bolaget är
exponerat för ingår i nämnda risker.
Den största risken är försäkringsrisker vilka omfattas av standardformelns kategori för
teckningsrisker.
Efter försäkringsrisker är de finansiella riskerna mest betydande. Inom dessa är motpartsrisker från
avgiven återförsäkring störst och enskilt den näst största risken efter försäkringsriskerna.
Motpartsrisker från avgiven återförsäkring omfattas av standardformelns motpartsrisker. Inom
finansiella risker ingår motpartsrisker i de finansiella tillgångarna som bedöms som små till följd av
att dessa endast placerats på koncernkonto i Stockholms stad. Motpartsriskerna i dessa finansiella
tillgångar omfattas av standardformeln men är undantagna från kapitalkrav enligt reglerna för
standardformeln då motparten är en svensk kommun vilket likställs med en exponering mot svenska
staten. Statsexponeringar är som huvudregel undantagna från kapitalkravet.
Inom de finansiella riskerna förekommer även ränterisker från bristande matchning i räntevillkor
mellan tillgångar och skulder samt motpartsrisker inom försäkringsrörelsen från klientmedel hos
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motparter som utför skadereglering respektive från fordringar på försäkringstagare. Dessa risker
omfattas av standardformeln, ränteriskerna ingår i marknadsrisker och de övriga i motpartsrisker.
Riskexponeringen bedöms dock som obetydlig.
Den enda ytterligare finansiella risk som förekommer är likviditetsrisk. Denna risk omfattas ej av
standardformeln men bedöms dels liten och är dels av sådan beskaffenhet att den inte kan täckas av
kapital utan behöver hanteras på annat sätt.
Operativa risker omfattas av standardformeln. Riskexponeringen är inte obetydlig men relativt
begränsad. Affärsrisker omfattas ej av standardformeln men är givet bolagets ställning och inriktning
också relativt begränsade.

Historisk översikt
S:t Erik Försäkring har historiskt haft en stabil intäkts- och driftskostnadsutveckling, där variationerna
varit små. Variationen i resultat som visas beror till största del på variationer i inträffade
skadekostnader, vilka genom bolagets relativt begränsade storlek kan variera betydligt. Se Tabell 1
för ett urval av resultatposter.
Tabell 1: Historiskt resultat

Urval av resultatposter (tkr)
Premieintäkt för egen räkning
Försäkringsersättningar f.e.r.
Driftskostnader
Försäkringsrörelsens tekniska resultat
Årets resultat

2021

2020

2019

2018

År
2017

2016

2015

2014

2013

86 961

95 173

98 792

100 646

103 405

98 696

93 714

91 338

81 079

-81 707

-89 751

-57 064

-49 666

-44 752

-33 613

-52 090

-81 315

-68 193

-20 391

-19 097

-20 426

-18 625

-16 968

-20 531

-17 451

-17 776

-16 032

-15 136

-13 675

21 301

32 793

42 336

45 538

23 605

-4 766

-2 870

0

2 437

15 499

25 784

35 900

35 520

10 232

-4

0

Bolagets tillgångar och försäkringsskuld (de försäkringstekniska avsättningarna) uppvisar också små
variationer. Bolagets solvenskvot enligt tidigare regler (Solvens I) under perioden 2010–2015 har
legat på 440 procent eller över, vilket då var väl över bolagets interna limit att den skulle överstiga
150 procent. Under den perioden översteg kvoten det legala minimikravet om 100 procent med
mycket god marginal. Sedan Solvens II infördes har bolagets solvenskapitalkvot överstigit den inom
det regelverket interna limiten om 150 procent och därmed också det legala minimikravet om minst
100 procent. Genom att solvenskapitalkrav och -kapitalbas enligt Solvens II väsentligen överstiger
minimikapitalkravet är minimikapitalkvoten också betydligt högre än solvenskapitalkvoten. Se Tabell
2 för en sammanställning av historiska utfall för kapitaliseringen.
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Tabell 2: Kapitalmått (Solvens II-utfall per 2015 avser inledande rapportering per 2016-01-01)

Ekonomisk ställning (tkr, %)
Balansmått enligt legal redovisning
Placeringstillgångar
Försäkringstekniska avsättningar f.e.r.
Solvensmått enligt Solvens I
Kapitalbas
Solvensmarginal
Solvenskvot
Solvensmått (SCR) enligt Solvens II
Solvenskapitalbas
Solvenskapitalkrav
Solvenskapitalkvot
Solvensmått (MCR) enligt Solvens II
Minimikapitalbas
Minimikapitalkrav
Minimikapitalkvot

2021

2020

2019

2018

År
2017

2016

2015

2014

2013

311 837

303 638

383 962

351 134

316 457

305 655

256 188

277 599

247 415

52 016

23 992

144 441

77 280

63 261

82 642

80 400

81 315

102 634

e.t.
e.t.

e.t.
e.t.

e.t.
e.t.

e.t.
e.t.

e.t.
e.t.

e.t.
e.t.

173 385
34 730

151 005
34 188

155 775
32 560

e.t.

e.t.

e.t.

e.t.

e.t.

e.t.

499%

440%

480%

256 245

307 424

330 786

324 749

280 909

203 742

180 366

e.t.

e.t.

82 717
310%

72 430
424%

96 125
344%

116 918
278%

92 110
305%

109 469
186%

119 702
151%

e.t.
e.t.

e.t.
e.t.

256 245

271 209

282 724

266 291

234 854

203 742

180 366

e.t.

e.t.

36 766

38 351

39 774

38 486

36 044

36 501

34 730

e.t.

e.t.

697%

707%

711%

692%

652%

558%

519%

e.t.

e.t.

Bolagets placeringstillgångar har under perioderna ovan uteslutande placerats hos Stockholms stad, i
form av koncernkonto eller revers.
Förstärkningen av solvenskvoten under perioden från 2016-01-01 till 2017-12-31 är till följd av ökad
kapitalbas och minskade kapitalkrav. Minskningen av kapitalkravet från 2016 till 2017 kan till
betydande del hänföras till att kapitalkravet för motpartsrisker minskat då återförsäkrare utan extern
kreditvärdering (rating) kunnat riskvägas utifrån publicerade solvenskapitalkvoter. Minskningen av
kapitalkravet från 2018 till 2019 beror på beräkningstekniska orsaker vid tillämpningen av en
förenklingsregel snarare än minskade risker.
Ökningen av kapitalbasen under från 2016 till 2017 är till viss del hänförlig till att en kapitalgaranti
godkänts för medräkning, utan denna skulle kapitalbasen uppgå till 282 724 tkr vid utgången av
2019. Se vidare nedan.

Kapitalisering och samlad riskexponering per 2021-12-31
Här redogörs för bolagets kapitalbas och kapitalkrav enligt standardformelns kategorier.
Kapitalkravet beskrivs övergripande och utgör ett mått på bolagets samlade riskexponering.
Bolaget har erhållit en oåterkallelig kapitalgaranti om 200 mkr från Stockholms stadshus, enligt vilken
detta belopp vid anfordran ska tillskjutas i form av inbetalt kapital till S:t Erik Försäkring.
Finansinspektionen har per 2017-04-18 godkänt kapitalgarantin som tilläggskapital i nivå 2.
Godkännandet gäller till och med 2020-12-31, och därmed medräknas inte kapitalgarantin i
kapitalbasen för att täcka solvenskapitalkravet (SCR) sedan år 2021.
Bolagets kapitalbas utförs av beloppet med vilka tillgångarna överstiger skulderna enligt en Solvens
II-värdering, vilket till fullo är klassificerat som nivå 1. En sammanställning av hur detta belopp är
beräknat och jämfört med den legala redovisningen per 2021-12-31 återfinns i Tabell 3.
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Tabell 3: Förenklad balansräkning per 2021-12-31

Balanspost (tkr)
Tillgångar

Värde enligt
redovisning

Solvens II-värde

Koncernkonto

311 837

311 837

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

167 211

167 865

7 919

7 619

486 968

487 321

225 936

219 881

218 603

e.t.

7 333

e.t.

Andra tillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Försäkringstekniska avsättningar
varav Bästa skattning
varav Riskmarginal
Andra skulder

4 787

3 941

Summa skulder

230 723

223 822

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

256 245

263 499

S:t Eriks Försäkrings kapitalbas, tillgänglig samt medräkningsbar för att täcka SCR respektive MCR,
och beräknad enligt gällande förutsättningar enligt ovan visas i Tabell 4.
Tabell 4: Kapitalbas per 2021-12-31
Kapitalbas (tkr)
Tillgänglig kapitalbas
Nivå 1: Tillgångar minus skulder
Nivå 2: Kapitalgaranti
Summa tillgänglig kapitalbas
Solvenskapitalbas

2021-12-31
256 245
0
256 245

varav Nivå 2 (50% av SCR upp till belopp för kapitalgaranti)

256 245
0

Minimikapitalbas (endast Nivå 1)

256 245

Bolagets solvenskapitalkrav (SCR) beräknas enligt standardformeln. För minimikapitalkravet gäller att
det ska vara minst 25% och högst 45% av SCR, dock aldrig mindre än ett tröskelbelopp för S:t Erik
Försäkring (och andra bolag med samma försäkringsklasser) ska uppgå till 3 700 tusen euro och som
omräknas med av tillsynsmyndigheterna fastställda växelkurser. För bolaget gäller att
minimikapitalkravet uppgår till tröskelbeloppet, de gränsvärden som fastställs från SCR har ingen
påverkan per 2021-12-31. I Tabell 5 visas bolagets kapitalkrav och kapitalkvoter med jämförelse mot
föregående år.
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Tabell 5: Kapitalkrav och -kvoter per 2021-12-31 med jämförelse mot 2020-12-31
Kapitalkrav och kapitalkvoter (tkr)

2021-12-31

2020-12-31

Solvenskapitalkrav per riskmodul
Marknadsrisk

328

2

Motpartsrisk

39 024

29 932

Teckningsrisk för sjukförsäkring

18 060

12 755

Teckningsrisk för skadeförsäkring

43 440

44 553

-24 693

-19 654

76 159

67 588

Diversifiering
Primärt solvenskapitalkrav
Operativ risk

6 558

4 842

Solvenskapitalkrav

82 717

72 430

Solvenskapitalkvot

310%

424%

Solvenskapitalkvot exkl. kapitalgaranti

310%

374%

Linjärt minimikapitalkrav

13 218

12 068

Golv för minimikapitalkrav

36 766

38 351

Minimikapitalkrav

36 766

38 351

Minimikapitalkvot

697%

707%

Minimikapitalkrav

Bolagets SCR utgörs främst av teckningsrisk och motpartsrisk från avgiven återförsäkring. Egendom
och ansvar räknas in i skadeförsäkringsrisk enligt Solvens II, medan olycksfall räknas som
sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring). Marknadsrisken är försumbar och består uteslutande av
ränterisk, genom att valutarisk inte förekommer och att samtliga placeringar är ränteplaceringar mot
Stockholms stad vilka i standardformeln endast ger upphov till ränterisk inom marknadsrisk.
Kreditrisken inom tillgångarna hanteras inom standardformelns kategori för motpartsrisk men ger
där inte upphov till kapitalkrav på grund av tillgångarnas beskaffenhet.
Det största bidraget till kapitalkravet för motpartsrisken kommer i normala situationer från
framåtblickande risköverföring i återförsäkringskontrakten snarare än från återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar. Dock, en fullständig beräkning av risköverföringen per
återförsäkrare är relativt komplicerad och bolaget har valt att utnyttja en förenklingsmöjlighet i
regelverket där risköverföringen per motpart antas vara proportionell mot respektive motparts andel
av försäkringstekniska avsättningar.
Solvenskapitalkvoten per 2021-12-31 uppgår till 310 procent exklusive kapitalgarantin vilket är väl
över intern limit om 150 procent och regelverkskravet om minst 100 procent. Minimikapitalkvoten
om 697 procent är med mycket god marginal över regelverkskravet om minst 100 procent, för denna
har ingen uttrycklig intern limit ansetts nödvändig att sätta.

Försäkringsrisker
Försäkringsrisk innebär att kostnaden för inträffade försäkringsfall blir större än förväntat. Inom
försäkringsrisk är bolaget exponerat mot reservrisk, premierisk och katastrofrisk.
Premierisk är risken att premierna är otillräckliga för att täcka framtida skador inom tecknade
försäkringar, exempelvis kan förluster uppstå genom att frekvens eller genomsnittlig skada blir högre
än estimerat. Reservsättningsrisk är risk för kostnader för redan inträffade skador blir högre än vad
som reservsatts, oavsett om det gäller rapporterade eller ännu ej rapporterade (IBNR) skador.
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Katastrofrisk är risk för förluster till följd av extrema eller oregelbundna händelser, exempelvis
naturkatastrofer, epidemier, extrema väderförhållanden eller katastrofer orsakade av mänskliga
aktiviteter.
Bolaget är inom försäkringsrisk exponerat mot premie- och reservrisk samt katastrofrisk från
egendom, olycksfall och ansvar. Budget för 2022 anger bruttopremien till 137 600 tkr varav
återförsäkrares andel är 46 126 tkr och för egen räkning är därmed premierna 91 474 tkr.
Skadekostnaderna är för egen räkning budgeterade till 69 607 tkr. Fördelningen av premier över
bolagets försäkringsgrenar är enligt Tabell 6. Egendomsförsäkringen är absolut dominerande och står
för 78 procent av premieintäkterna f.e.r. medan ansvar respektive olycksfall representerar 5 procent
respektive 16 procent av premierna.
Tabell 6: Premier och skadekostnader enligt budget 2022
(tkr)

Egendom

Ansvar

Olycksfall

Totalt

Premieintäkt brutto
Återförsäkringspremier

113 315
-41 776

7 884
-3 000

16 401
-1 350

137 600
-46 126

Premieintäkt f.e.r.
Skadekostnader (budget) f.e.r.

71 539
-54 438

4 884
-3 716

15 051
-11 453

91 474
-69 607

Totalt försäkrat belopp inom egendom var 322 000 mkr 2018 fördelat över cirka 3 600
försäkringsobjekt, varav ett flertal risker enskilt mycket stora i relation till bolagets kapital. Största
försäkrade risken har ett EML (Expected maximal loss) om 4 023 mkr, dock är för denna
försäkringsbeloppet begränsat till 2 800 mkr. Totalt förekommer det 127 risker med EML
överstigande 100 mkr varav sju risker med EML överstigande 500 mkr. Försäkringsbeloppet är som
huvudregel (undantaget ett fåtal av de absolut största riskerna) större än EML.
Totalt försäkringsbelopp inom ansvar är 500 mkr. Totalt antal försäkrade inom olycksfallsförsäkringen
är cirka 215 000 individer och maximal ersättning per individ är c:a 4,6 mkr vilket utfaller vid
fullständig och livsvarig invaliditet. Återförsäkringen täcker endast skadehändelser där två eller fler
drabbas i samma skadehändelse.
Bolagets försäkringsportfölj är dock i allt väsentligt liten. Den begränsade portföljstorleken och
karaktären på de försäkrade riskerna medför att variationen kan vara betydande år från år. I Figur 2
visas utfallet i form av redovisade skadekostnader per försäkringsgren för de senaste sex åren.
Genom att försäkringsmodell och återförsäkringsprogram inte förändrats väsentligt under perioden
är jämförbarheten relativt hög år från år.
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Figur 2: Skadekostnader per år och försäkringsgren, brutto och f.e.r. (samma skala)

Bolaget hanterar försäkringsrisker bland annat genom skadeförebyggande arbete, villkorshantering
och analys av riskerna. Det primära finansiella verktyget för att reducera riskexponeringen är genom
vald återförsäkringslösning. Återförsäkringsprogrammen för 2022 visas i Tabell 7. Valda självbehåll
begränsar risken per skada och i flera program finns en begränsning på totala skadekostnader under
året (”stop loss”). Återförsäkringsprogram som tecknas separat per riskgrupp med ett antal
återförsäkringsföretag. Egendomsrisker återförsäkras gemensamt 2022 avseende skolor (SISAB) och
övrigt.
Tabell 7: Aktuella återförsäkringsprogram, gäller 2022
Återförsäkringsprogram

(tkr)
Egendom
Ansvar
Olycksfall
Terrorism

Maximal risk per skada Maximal risk per år (Stop
(Självbehåll)
loss)
15 000
80 000
10 000
10 000
1 500
e.t.
1 000
1 000

Premierisken hanteras genom bestämmelser i de försäkringstekniska riktlinjerna, regler vilka håller
en god branschstandard för utvärdering och beslut om premier. Bolaget har också genom sin
ställning som captive god tillgång till information från försäkringstagarna och ett stort inflytande över
deras riskhanteringsarbete varför premierisken bör anses kunna kontrolleras. Om premierna över tid
ändå är för låga (eller höga) finns goda möjligheter att justera dessa. Kortsiktigt begränsas de mest
negativa utfall till följd av premierisker av stop loss-skydden i förekommande fall i
återförsäkringsprogrammen, exempelvis i händelse av ett flertal storskador som ej orsakats av en
katastrof. På sikt kan dock sådana utfall resultera i ökade återförsäkringspremier.
Hantering av reservsättningsrisken är också reglerad i interna styrdokument. Riskerna är också i hög
grad begränsade genom bolagets insyn i försäkringstagarnas verksamhet varför korrekt information
är lätt tillgänglig vid inträffade skador.
Katastrofriskerna, slutligen, begränsas genom återförsäkringsprogrammen till valda självbehåll, där
samtliga program utöver självbehållet täcker de maximala belopp som bolaget kan behöva betala ut
enligt försäkringsvillkoren. Utan återförsäkring hade bolaget genom sin geografiska koncentration
varit mer exponerat mot katastrofrisker.
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Katastrofriskerna kan genom återförsäkringen anses vara tämligen begränsade. Även reservriskerna
är begränsade genom att bolagets affär i huvudsak är kortsvansad i kombination med hur den
hanteras processmässigt och då återförsäkringen begränsar risken för otillräckliga reserver för
eventuella större ej kända skador.
Premieriskerna är givet portföljens litenhet i fråga om skadekostnadernas variation år från år relativt
stora, se figuren ovan, men det bör noteras att återförsäkringens utformning medför att de totala
skadekostnaderna för egendom och ansvar inte kan överstiga 90 mkr (d.v.s. summan av stop lossnivåerna). För olycksfall är kostnaden genom återförsäkring begränsad till 1 500 tkr per
skadehändelse som drabbar två eller flera försäkringstagare. Vid skadehändelser som endast drabbar
en försäkringstagare kan bolaget utan ersättning från återförsäkring som mest behöva utbetala c:a
4,6 mkr. Sannolikheten att ett större antal allvarliga olycksfallsskador skulle inträffa ett och samma år
och därmed medföra kraftigt ökade skadekostnader bedöms som mycket låg.

Finansiella risker
3.5.1 Motpartsrisk i avgiven återförsäkring
Motpartsrisken i avgiven återförsäkring är risken att återförsäkraren inte kan betala ersättning för
inträffade skador eller att deras kreditvärdighet försämras så att risken för framtida utebliven
betalning ökar.
Motpartsrisken i avgiven återförsäkring relaterar till faktiska och möjliga ersättningskrav från skador
som är:
•
•
•

Rapporterade men ej slutreglerade
Inträffade men ej rapporterade
Framtida inom försäkringsperiodens omfattning.

För de första två kategorierna kan återförsäkringsmotparter från tidigare års program vara
inblandade. För rapporterade skador är beloppen som huvudregel möjliga att uppskatta med viss
säkerhet och i vissa fall möjliga att reglera till viss del. Återstående löptid är som regel begränsad.
För inträffade men ej rapporterade skador är beloppen naturligen okända men då de största
försäkringsrisker förekommer inom egendom som är synnerligen kortsvansad är de möjliga beloppen
som regel begränsade. För framtida skador kan beloppen naturligtvis bli väldigt stora men här finns
möjligheten att hantera risken att återförsäkringsmotparter inte kan betala genom att övervaka
deras kreditkvalitet.
Bolaget har för närvarande fordringar på återförsäkrare från inträffade skador som uppgår vid
årsskiftet till cirka 167 mkr. Historiskt har beloppen varierat betydligt men inte materiella i
förhållande till bolagets kapitalisering. I dessa fordringar ingår som regel endast skador som är
rapporterade, självbehållen är så pass stora att inträffade men ej rapporterade skador inte förväntas
medföra krav på återförsäkrare vid utgången av respektive försäkringsperiod (d.v.s. vid slutet av
kalenderåret).
För att begränsa motpartsrisken i återförsäkringen kräver S:t Erik Försäkring att motparter har en
rating om minst A- enligt S&P eller motsvarande från annat institut, alternativt om rating saknas att
motpartens SCR-kvot är minst 175 procent. För den mest betydande delen av
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återförsäkringsprogrammen, d.v.s. egendom, krävs också att det tecknas fördelat över minst fem
motparter för att begränsa koncentrationerna.
Bolaget kontrollerar vid nyteckning kreditvärdigheten hos återförsäkrarna och övervakar sedan
löpande denna för att kunna agera om kreditvärdigheten hos några av dessa skulle försämras. I
återförsäkringsprogrammet för 2022 är motparterna enligt Tabell 8. Samtliga återförsäkrare, såväl i
programmen tecknade för 2022 såsom de från tidigare år med kvarvarande skadereserver.
Tabell 8: Återförsäkringsmotparter 2022
Program
Återförsäkrare
EGENDOM
Mäklades av AON
Pohjola Insurance Ltd
Mäklades av Guy Carpenter
Covea Cooperations
Triglav Re
Sava Re
Arch Re Underwriting ApS on Behalf of Arch Reinsurance Europe Underwriting DAC, Dublin
Swiss Re International, filial af Swiss Re International SE
Hannover Re
AIG Europe S.A. Filial i Sverige
Zurich Insurance plc - Sweden Branch
QBE Europe SA/NV, Sweden Branch
Gen Re, General Reinsurance Copenhagen Branch, Filial af General Reinsurance AG Tyskland
Sirius Point International

Rating

Andel Andel
Layer 1 Layer 2

A+

10

AAA
A
A+
AAAAA+
AA
AAA+
A-

10
2,5
2,5

TERROR
Mäklades av AON
Markel Insurance SE
Lloyd’s Underwriter Syndicate No 5306
Lloyd’s Underwriter Syndicate No 5384
Lloyd’s Underwriter Syndicate No 5321
Lloyd’s Underwriter Syndicate No 5376
Lloyd’s Underwriter Syndicate No 5324
International General Insurance Company Limited
Lloyd's Underwriter Syndicate No. 5310

Rating

Andel

ANSVAR

Rating

Hannover Rück SE
Swiss Re Europe SA
Mäklades av AON
Bridge Underwriting AB
Mäklades av Guy Carpenter
QBE Europé SA/NV
OLYCKSFALL
Guy Carpenter
Lloyd's Underwriter Syndicate No 4444
Lancashire Syndicates Limited
Nexus Reinsurance Underwriting Managers

A
A+
A+
A+
A+
A+
AAA+

AAAA-

20
10
20
15

10

10

10
20
5
25
10
15
5

25,5
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10
Andel Andel
Layer 1 Layer 2
40
40
60

AA+

20

A+

40

Rating

Andel

A+
AAA-

50
25
25

Primär hantering av motpartsrisken är kraven på kreditkvalitet och koncentrationsbegränsningen
inom egendomsprogrammets första lager. Därtill har bolaget har ett ramavtal med flera
återförsäkrare, vilket underlättar att införskaffa återförsäkring snabbt vid behov, men ändå kunna
uppfylla kraven på offentlig upphandling. I tillägg finns också möjligheten vid större skador att kräva
betalning inom 30 dagar, även om slutligt ersättningsbelopp ännu inte är fastställt, och att betalning
ska ske direkt till skadelidande försäkringstagare.
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3.5.2 Motpartsrisker i finansiella tillgångar
Motpartsrisker har allmänt definierats i föregående avsnitt. Bolagets motpartsrisker i finansiella
tillgångar uppstår från risken att medlen på koncernkonto i Stockholms stad fryser inne eller förlorar i
värde till följd av motpartens fallissemang eller försämrade kreditvärdighet.
I nominella termer är beloppet som exponeras för risken stort, bolagets tillgångmassa utgörs per
2021-12-31 till 64 procent av koncernkontomedlen vilka uppgår till 312 mkr. Motpartens
kreditvärdighet är enligt Standard & Poor’s mycket god, Stockholms Stad har det högsta möjliga
kreditbetyget AAA.
Bolaget accepterar denna risk, inklusive koncentrationen, till fullo och bedömer att risken för
förluster är mycket liten. För den händelse att motpartens kreditvärdighet skulle försämras finns det
möjligheter att överväga en annan förvaltning av bolagets finansiella tillgångar, nuvarande
placeringsvillkor anger ingen bindningstid för placerade medel.
3.5.3 Övriga motpartsrisker
Motpartsrisker uppstår i övrigt till följd av klientmedelskonton hos skaderegleringsföretag och från
tid till annan från fordringar på försäkringstagare eller andra motparter. Beloppen är som regel
mycket små och bolaget eftersträvar att hålla dessa begränsade. Per 2021-12-31 uppgår
exponeringen till 2 procent av tillgångarna eller 7,9 mkr.
3.5.4 Ränterisker
Kreditrisken i de finansiella tillgångarna hänförs till motpartsrisker, därigenom är ränterisk är den
enda marknadsrisk som bolaget är exponerat för. Ränterisk innebär risken för förluster till följd av
förändringar i marknadsräntorna.
Bolagets finansiella tillgångar på koncernkonto löper till rörlig ränta och är därför inte i sig
exponerade för ränterisker. Ränterisker uppstår i begränsad mån vid diskontering av de
försäkringstekniska avsättningarna vid värdering enligt Solvens II eftersom tillgångarna inte matchar
dessa avsättningar i löptid, men då affären är kortsvansad är även denna risk liten.
Bolaget hanterar inte ränterisken aktivt och accepterar de risker som uppstår på skuldsidan i de
försäkringstekniska avsättningarna.
3.5.5 Likviditetsrisker
Likviditetsrisker är risken för förluster från att tillgängliga medel för att möta bolagets
betalningsåtaganden saknas eller inte kan frigöras utan betydande kostnader.
Likviditetsrisken är och ska vara låg, och hanteras genom att samtliga tillgångar är placerade på
koncernkonto och är omedelbart tillgängliga.
Ytterligare hantering förekommer genom att bolagets återförsäkrare har 30 dagar på sig att betala
cash calls. Det finns även en betalningsklausul i bolagets avtal med dess återförsäkrare som anger att
återförsäkrare ska betala direkt till försäkringstagaren så att inte bolaget behöver skjuta till medel.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller fallerade processer,
människor, system eller yttre händelser, inbegripet legala risker och compliancerisker.
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Bolagets har en måttlig tolerans mot enskilda operativa risker, undantaget för vissa typer av risker
där toleransen är låg. Operativ risk identifieras och värderas årligen i verksamheten utifrån
sannolikhet och konsekvens vilka vägs samman till ett riskvärde. Vid behov genomförs åtgärder för
att reducera risker till en acceptabel nivå eller annars om det är kostnadseffektivt.
Bolaget har inga identifierade operativa risker som överstiger risktoleransen. Riskregistret tar upp 24
enskilda operativa risker, varav 22 är värderade som ”mycket liten”, 5 som ”liten” och 4 som
”medelstor”. Skalan är fyragradig, det finns inga identifierade ”stora” risker. Medelstora risker
accepteras som huvudregel, för vissa kategorier av risker är dock toleransen sådan att värderingen
inte får överstiga ”liten” med mindre än att åtgärder måste vidtas.
De största operativa riskerna är alltså värderade som ”medelstor”. En relaterar till att
återförsäkringsavtalen följd av misstag e.d. inte täcker de risker och händelser som är avsett.
Sannolikheten att detta leder till förluster bedöms små, men om det sker kan beloppen vara
betydande vilket medför att riskvärdet är medelstor. Bolaget bedömer att detta är tillräckligt väl
hanterat, nuvarande villkor är väl inarbetade och har granskats externt. De tre övriga relaterar risk
för brister i säkerhet för de IT-system som är upphandlade till externa leverantörer. Bolaget hanterar
denna risk genom att vara en del av Stadens gemensamma upphandling, uppföljning och kontroll av
underleverantörer.

Affärsrisker
Affärsrisker är risker för förluster till följd av effekter av strategiska beslut, en sämre intjäning eller
rykten. Bolaget har en måttlig aptit för affärsrisker och hantera dessa i syfte att de ska hållas på en
måttlig nivå. Genom bolagets ställning som renodlat captivebolag åt kommunkoncernen är
exponeringen mot affärsrisker generellt låg, exempelvis är riskerna för moturval, tappade
marknadsandelar eller svårigheter att ta ut tillräckligt höga premier begränsade.
Värderingsmetod och skala för värdering av affärsrisker är samma som för operativa risker även om
värdena innebär något större riskexponering per enskild risk. Bolagets riskregister upptar fyra
enskilda affärsrisker varav en ”medelstor”, en ”liten” och två ”mycket liten”. Det finns alltså inga
identifierade affärsrisker som är ”stora”. Riskerna är:
•

•
•
•

Försämrat rykte för bolaget eller dess försäkringsstock hos återförsäkrare leder till dyrare
premier. Medelstor. Hanteras genom löpande kundmöten med återförsäkrare, strikt
tillämpning av försäkringsvillkor (d.v.s. ska bland annat ingen ex gratia drabba återförsäkrare)
och bolagets skadeförebyggande arbete.
Bolaget får svårare att behålla och rekrytera personal. Liten risk.
Långsiktiga problem i att köpa och underhålla IT-system. Mycket liten risk.
Ökade kostnader i utlagd verksamhet för skadereglering, eller (mer troligt) försämrad kvalitet
i regleringen. Mycket liten risk.

Affärsrisken relaterat till återförsäkringen avser endast ryktet för bolaget och de försäkrade riskerna.
Den händelse att skadekostnader ökar varaktigt och därmed också återförsäkringspremierna är
nominellt en intjäningsrisk inom affärsrisker men är inte värderad i sig då dessa kostnader naturligen
givet bolagets ställning kommer att skickas vidare till försäkringstagarna.

22

S:t Erik Försäkrings AB

ORSA 2022

Klimatrelaterade risker
S:t Erik Försäkring som captive inom Stockholms stad med tillhörande kommunala bolag är
exponerade mot de underliggande klimatrisker genom försäkringsavtalen med staden. Bland de
identifierade materiella klimatrelaterade riskerna kan nämnas stigande vattennivå i Östersjön samt
översvämning till följd av omfattande nederbörd. Eventuella skador kan visas som skador på stadens
egendom men även som skadestånd relaterat till stadens verksamhet.
Det centrala verktyget från bolaget för hanteringen av stora skadekostnader är utformningen av
villkor i försäkrings- och återförsäkringsavtal, stora skador i det korta perspektivet begränsas med
stop-loss återförsäkring. Vid framväxande risker kan bolagets beroende avseende
återförsäkringsskydd öka vilket kan i sin tur medföra att motpartsrisker avseende återförsäkring ökar.
Den grundläggande princip för bolagets hantering av klimatrelaterade risker är att betrakta riskerna
för bolaget ur hela kommunkoncernens perspektiv. Hanteringen av framväxande klimatrelaterade
risker är tätt knuten till Stockholms stad hantering riskerna som staden är utsatt för, där S:t Erik
Försäkrings uppdrag bidrar med att tillhandahålla välanpassade försäkringar för staden. Bolaget har
som verktyg möjligheten att anpassa premier, villkor, självbehåll och självrisk.

4 Utvärdering av standardformelns lämplighet
EIOPA:s Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning anger följande i punkt 1.26:
Företaget ska bedöma om dess riskprofil avviker från de antaganden som ligger till grund för SCRberäkningen och om dessa avvikelser är signifikanta.
Företaget kan i ett första steg genomföra en kvalitativ analys. Om denna visar på att avvikelsen inte är
signifikant behöver ingen kvantitativ bedömning göras.

Då bolagets riskprofil i allt väsentligt är oförändrad från tidigare år är analyserna i föregående
rapporter alltjämt giltiga.
Bedömningen sker först utifrån respektive riskkategori som täcks av standardformeln, sedan för de
risker som ej täcks av standardformeln och avslutningsvis görs en samlad bedömning inklusive
diversifieringseffekter. Bedömningen baseras på de beskrivningar som lämnats om riskprofilen i
avsnitt 3. Syftet är här, utifrån proportionalitetsprincipen, endast att avgöra om standardformeln
väsentligt underskattar bolagets kapitalbehov utifrån det övergripande målet att kapitalbehovet ska
täcka de förluster som kan inträffa på ett års sikt med en sannolikhet om 0,5 procent.

Skadeförsäkringsrisker
Standardformelns skadeförsäkringsrisker omfattar bolagets försäkringsrisker inom egendom och
ansvar. Samlat bidrag till SCR från skadeförsäkringsrisker före diversifiering per 2021-12-31 uppgår till
43 mkr. Budgeterad skadekostnad för egen räkning uppgår för 2022 till 70 mkr varav cirka 11 mkr för
sjukförsäkring som inte ingår här varför budgeterad skadekostnad för skadeförsäkringsrisker uppgår
till c:a 59 mkr.
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Från tidigare års aktuarierapport hämtar vi sannolikhetsfördelningen för skadekostnaderna enligt

Figur 3.

Figur 3: Sannolikhetsfördelning för skadekostnader f.e.r. inom skadeförsäkring (från aktuarierapporten)

Sannolikhetsfördelningen visar att, givet återförsäkringen, sannolikheten för skadekostnader
överstigande cirka 93 mkr är noll. Då har vi betraktat den faktiska simuleringen snarare än den
anpassade täthetsfunktionen eftersom den senare inte fångar den övre gränsen för
skadekostnaderna.
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Sjukförsäkringsrisker
Sjukförsäkringsriskerna omfattar bolagets olycksfallsförsäkringar. Bidraget till SCR före diversifiering
per 2021-12-31 uppgår till cirka 18 mkr. Budgeterad skadekostnad för egen räkning uppgår för 2022
till 11,5 mkr. Från tidigare års aktuarierapport hämtar vi sannolikhetsfördelningen för
skadekostnaderna enligt Figur 4. Fördelningen är indikativ då historiken inte är så pass fullständig att
mer exakta statistiska analyser kan göras.

Figur 4: Sannolikhetsfördelning för skadekostnader f.e.r. inom sjukförsäkring

Kapitalkravet behöver inte täcka den budgeterade skadekostnaden, denna täcks av årets premier.
Summan av budgeterad skadekostnad och kapitalkravet är knappt 30 mkr, en total skadekostnad
som vid inspektion av figuren kan bedömas bära en sannolikhet väsentligen understigande 0,5
procent. Slutsatsen är att kapitalkravet även här överskattar bolagets kapitalbehov. Givet
osäkerheten i analysen kan vi inte med säkerhet säga att det även väsentligen överskattar
kapitalbehovet.

Marknadsrisker
Bidraget till SCR före diversifiering per 2021-12-31 uppgår till 0,3 mkr och utgörs uteslutande av
ränterisker. Bolaget har konstaterats inte vara exponerat för andra marknadsrisker än ränterisker,
och för dessa är nivån väldigt låg. Beloppet för kapitalkravet är väldigt litet men oavsett om detta är
rättvisande eller ej är den nivå för ränterisker som förekommer i bolagets riskprofil oväsentlig i
relation till totalt kapitalkrav.

Motpartsrisker
Bidraget till SCR före diversifiering per 2021-12-31 uppgår till 39 mkr och består till dominerande del
av risker från avgiven återförsäkring. Övriga bidrag är oväsentliga och motpartsriskerna i de
finansiella tillgångarna medför inget kapitalkrav.
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I beräkningen av SCR för motpartsrisken tas hänsyn till både hur stor återförsäkrarens andel av
avsättningarna är samt hur mycket som återförsäkringen minskar risken. Bolaget tillämpar den
förenklingsregel där riskminskningen fördelas enligt återförsäkrares andel av avsättningarna. De
relativt höga självbehållen medför att återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
endast relaterar till rapporterade men ej slutreglerade skador. Genom den relativt snabba avveckling
som sker av skador så är från tid till annan antalet motparter med andel av avsättningarna väsentligt
mindre än det antal motparter som delar på risköverföringen. Eftersom utfallet av standarformeln
för motpartsrisk i hög grad ökar med motpartskoncentrationer blir bidraget till SCR därför större
(ibland mycket större) än vad som hade varit fallet vid en fullständig beräkning.
Realiserade förluster från motpartsrisken i återförsäkringen förutsätter också att skadekrav riktas
mot dessa som inte kan betalas, alternativt att premier går förlorade och måste erläggas på nytt till
nya motparter. Sannolikheten för fallissemang för enskilda återförsäkrare är väsentligen lägre än 0,5
procent (d.v.s. konfidensnivån i kapitalkravet) givet bolagets strikta riskurvalsregler.
I fråga om motpartsrisken mot Stockholms stad så medför exponeringen inget kapitalkrav eftersom
exponeringar mot svenska kommuner inom standardformeln (liksom mot svenska staten) är
undantagna från kapitalkrav för motpartsrisk. Rent faktiskt är också risken för en drastiskt försämrad
kreditvärdighet på ett års sikt hos motparten (som nu är AAA) väsentligen lägre än 0,5 procent. Om
kreditvärdigheten skulle försämras något inom ett år skulle det finnas möjlighet att förändra hur
tillgångarna placeras och därmed minska risken. Att kapitalkravet är noll för dessa tillgångar är därför
rättvisande.
Sammantaget underskattas inte kapitalbehovet för motpartsrisk, varken i avgiven återförsäkring eller
finansiella tillgångar. För övrig motpartsrisk är nivån likväl oväsentlig.

Operativ risk
Bidraget till SCR per 2021-12-31 uppgår till 6,6 mkr.
Riskregistrets värdering av operativ risk innefattar en indikativ skala för rangordning och kvalitativ
värdering, men är också för att skapa samsyn och innebörd exemplifierad med kvantitativt angivna
värden för sannolikhet och konsekvens. Den förväntade kostnaden utifrån dessa värden uppgår till
176 tkr medan maximal kostnad om alla händelser inträffar ett och samma år uppgår till 7 350 tkr.
Utifrån dels att det är osannolikt att samtliga skadehändelser inträffar inom loppet av ett år och dels
att incidenterna inom bolaget är tämligen få och oftast inte kostsamma finns ingen anledning att
bedöma att kapitalbehovet är ens i närheten av den maximala kostnaden och därför underskattas
inte kapitalbehovet för operativ risk av standardformeln.

Risker ej inom standardformeln
Utöver ovan risker som täcks av standardformeln är bolaget även exponerat för likviditetsrisker och
affärsrisker.
För likviditetsrisker är det vedertaget att kapital inte är det mest relevanta skyddet. Likviditetsrisk
måste hanteras på annat vis. Bolagets affärsrisker är begränsade givet bolagets ställning, riskerna för
förhöjda kostnader från administration, skador eller återförsäkring kan också om det rör sig om
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varaktiga effekter hanteras genom höjda premier. Inte heller för affärsrisker bedöms det därför vara
nödvändigt att avsätta kapital.

Samlad bedömning av standardformelns lämplighet
Vi ser inte att det finns någon väsentlig avvikelse generellt mellan å ena sidan bolagets riskprofil och
samspelet mellan ingående risker och å andra sidan de antaganden som ligger till grund för
standardformeln. De risker som omfattas av standardformeln är också de risker som är relevanta att
täcka med kapital. De övriga risker som bolaget är exponerat för, det vill säga affärs- och
likviditetsrisker, bedöms inte behöva täckas med kapital.
Diversifieringseffekten mellan olika riskkategorier i standardformeln reducerar kapitalkravet med
24,7 mkr, det vill säga SCR minskar med detta belopp från bruttosumman 107,4 mkr till 82,7 mkr.
Eftersom bolagets riskprofil inte väsentligen avviker från antagandena som ligger till grund för
standardformeln finns det inte heller anledning att fördjupat utvärdera om beräkningen av
diversifieringseffekterna i standardformeln är lämplig. Det oaktat så är den totala
diversifieringseffekten om 24,7 mkr per 2021-12-31 mindre än det belopp med vilket vi bedömt att
kapitalkravet överskattas för skadeförsäkringsrisker, varför totalt SCR oavsett om
diversifieringseffekterna är rimliga eller ej fortfarande inte är en underskattning av totalt
kapitalbehov för risker inom standardformeln.
Sammantaget, eftersom det för samtliga betydande riskkategorier inte finns någon anledning att
misstänka att kapitalkravet underskattas, så bedöms också standardformeln lämplig för att beräkna
kapitalbehovet för S:t Erik Försäkring.

Bedömning av bolagets kapitalmål och Solvensbehov
4.8.1 Kapitalmål
I fråga om kapitalmålet gör vi en förenklad analys som ligger till grund för vald nivå, med utfallen från
den nu genomförda scenarioanalysen. Vi utgår nu från prognosen för ställningen per 2021-12-31.
Metodiken för sättande av kapitalmålets undre gräns är enligt följande.
Kapitalbasen uppgår per 2021-12-31 till 256 mkr medan SCR uppgår till 82,7 mkr vilket medför en
SCR-kvot om 310 %.
Bolaget sätter en undre toleransnivå för SCR-kvoten utifrån att bolaget ska kunna motstå en negativ
händelse motsvarande det värsta scenariot i denna ORSA (exklusive extremscenariot) och ändå ha en
godtagbar om ock svag solvens efteråt. Denna godtagbara nivå sätter vi till regelverkskravet om 100
% plus en marginal om 50 procentenheter. Marginalen om 50 procentenheter syftar till att bolaget
utan att ramla under 100 % ska kunna motstå även svängningar i kapitalkravet, brister i
standardformeln och ge en viss handlingsfrihet för bolaget efter en negativ händelse medan
alternativ för en återkapitalisering övervägs.
Det värsta scenariot är scenario 2 ”Maximala skadekostnader” vid utgången av 2023. Bolaget förlorar
då 37 mkr av sin kapitalbas eller 14 % mot läget per 2021-12-31. Eftersom kapitalkravet är lika här
medan reserverna från de ökade skadorna avvecklas väljer vi att bortse från den och beaktar endast
kapitalbasförsvagningen.
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En beräkning av vilken kapitalisering som bolaget måste ha i utgångsläget för att motstå en sådan
händelse, d.v.s. försvagningen av kapitalbasen under 2023 i scenario 2, så att solvenskvoten fortsatt
överstiger 150 % ger resultatet 195 %. Bolagets solvenskvot vid utgången av 2021 på 310 %
överstiger med god marginal denna indikativa beräkning.
4.8.2 Solvensbehov
Kapitalmål och risklimit ska spegla bolagets Solvensbehov samt säkerställa att bolaget har tillräckligt
med kapital för att kunna möta en eventuell negativ utveckling på de finansiella- och teckningsrisker
samt de risker som ej täcks av standardformeln. Bolagets övergripande risktolerans, begränsas
genom hur stort kapital (kapitalbas) som minst ska finnas i förhållande till bolagets totala risk
(solvenskapitalkrav). Solvenskapitalkravet är för Bolaget beräknas enligt standardmodellen, vilken i
sig inte täcker samtliga risker i bolaget. Toleranslimiten får inte underskridas utan att omedelbart
initiera åtgärder i syfte att återställa solvenskapitalkvoten ovanför toleranslimiten.
Följande principer gäller vid härledning av Solvensbehovet:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Utgångsläget är att bolaget vid varje tillfälle ska uppfylla regelverkskravet.
Utöver regelverkskravet ska bolaget ha tillräckligt med kapital, vars storlek fastställs genom
en toleranslimit beslutad utifrån bolagets förmåga att anskaffa ytterligare kapital och
förmåga att reducera riskexponering.
Bedömningen ska utgå från bolagets riskprofil och affärsstrategi samt ta hänsyn till framtida
utveckling och förändringar.
Det bör anses ligga i försäkringstagarnas bästa intresse att bolaget är ändamålsenligt
välkapitaliserat, samt att interna styrdokument ska reflektera detta intresse i fråga om
kapitaliseringen.
Den ska täcka även sådana risker som inte täcks av standardmodellen eller där modellen ger
för lågt solvenskapitalkrav
Den ska säkerställa att bolaget relativt konkurrenter uppfattas som stabilt.
Den ska möjliggöra handlingsfrihet även i ett stressat läge med beaktande av bolagets
möjlighet att anskaffa kapital eller reducera risker.
Ge en tillräcklig säkerhet att toleransnivån inte underskrids vid rimligt sannolika scenarier för
en negativ utveckling
Ge möjlighet till risktagande i kapitalförvaltning, försäkringsrörelse och affärsutveckling för
att i försäkringstagarnas intresse kunna utveckla bolaget och minska premienivåer i enlighet
med affärsstrategi.
Ytterligare buffert mot toleransnivån inte längre är motiverad med utgångspunkt i ovan
principer.

Toleranslimiten beslutas så att bolaget har tillräckligt kapital för att klara även alternativa, ickegynnsamma scenarier. Nivån tar även hänsyn till bolagets möjligheter till kapitalanskaffning och
tillgång till riskmitigerande åtgärder. Sammantaget visar denna rapport att bolaget är väl kapitaliserat
(även exklusive kapitalgarantin) och bedömningen är att det inte finns något behov av att ändra
fastställda toleransnivåer om kapitalmål.
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5 Bedömning av framtida finansiell status och kapitalbas
Bolagets utveckling enligt budget - basscenario
S:t Erik Försäkrings framtida finansiella ställning förväntas utvecklas enligt Tabell 9 nedan för 2022
samt de tre kommande därpå följande åren 2023–2025. Det är helårssiffror som presenteras,
balanser är därför utgående vid slutet av respektive år. Prognosen utgör också basscenariot i denna
ORSA-rapports scenarioanalys.
Prognosen är baserad på helårsbudget för 2022 och treårsbudgeten för 2023–2025. I planen ingår att
verksamheten och tillhörande risker inte bedöms förändras annat än till följd av uppräkningar av
premierna. De något ökade premievolymerna implicerar i sin tur något ökade försäkringstekniska
avsättningar och kapitalkrav för teckningsrisk men de effekterna bedöms så små att de har
försummats. Vad gäller minimikapitalkravet kommer det hela prognosperioden att uppgå till
garantibeloppet.
Nuvarande återförsäkringsprogram avses också förnyas under perioden utan några strukturella
förändringar, självbehålls- och stop loss-nivåer förändras något enligt avsnitt 3.4.
Upphandlingsresultatet i placeringen av återförsäkringen antas kunna göras mot återförsäkrare med
motsvarande kreditbetyg som i dagsläget.
I framskrivningen av bolagets status har solvenskapitalkvoten beräknats exklusive kapitalgarantin
från Stockholms Stadshus AB om 200 mkr, då godkännande för medräkning av kapitalgarantin i
kapitalbasen har löpt ut.
Inga bokslutsdispositioner har antagits genomföras under prognosperioden, säkerhetsreserven har
därför bibehållits på oförändrad nivå.
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Tabell 9: Framtida finansiell ställning enligt budget – Scenario ”1 – Bas”
1 - Bas
Resultaträkning
Premieinkomst brutto
Återförsäkringspremie
Premieintäkt f.e.r.
Skadekostnader f.e.r.
Driftskostnader
Försäkringstekniskt resultat
Kapitalavkastning
Avsättning till (-) eller upplösning av (+) reserv
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Balansräkning (Solvens II)
Tillgångar
Placeringstillgångar (koncernkonto)
Återförsäkrares andel av FTA
Uppskjuten skattefordran
Andra tillgångar
Summa tillgångar
Skulder och kapitalbas
Försäkringstekniska avsättningar (brutto)
Andra skulder
Kapitalbas
Summa skulder och kapitalbas
Kapitalisering Solvens II
Grundläggande SCR
Marknadsrisk
Motpartsrisk
Försäkringsrisk
Diversifiering
Grundläggande SCR
Operativ risk
Totalt solvenskapitalkrav (SCR)
Kapitalbas (SCR)
Solvenskapitalkvot (SCR)
Kapitalbas (MCR)
Minimikapitalkvot (MCR)

2022
137 600
-46 126
91 474
-69 607
-21 739
128
872
0
1 000
-206
794
2022

2023
143 505
-54 850
88 655
-67 005
-21 650
0
1 000
0
1 000
-206
794
2023

2024
147 810
-56 495
91 315
-69 045
-22 270
0
1 000
0
1 000
-206
794
2024

2025
152 244
-58 190
94 054
-71 146
-22 908
0
1 000
0
1 000
-206
794
2025

406 584
20 000
0
2 000
428 584

407 378
20 000
0
2 000
429 378

408 172
20 000
0
2 000
430 172

408 966
20 000
0
2 000
430 966

171 200
5 000
252 384
428 584
2022

171 200
5 000
253 178
429 378
2023

171 200
5 000
253 972
430 172
2024

171 200
5 000
254 766
430 966
2025

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
252 384
312%
252 384
686%

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
253 178
313%
253 178
689%

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
253 972
314%
253 972
691%

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
254 766
315%
254 766
693%

Bakgrund till utformningen av stressade scenarier
S:t Erik Försäkrings har en position som captive inom Stockholms stad med tillhörande kommunala
bolag, där förvaltningar och bolag sammantaget utgör kommunkoncernen. Som en grundläggande
princip för utformningen av scenarier väljer vi att betrakta riskerna för bolaget ur hela
kommunkoncernens perspektiv. Vi vill därmed välja de stressade scenarier som i högst grad är dels
tillräckligt sannolika och dels reflekterar de utfall som har en negativ påverkan på just hela
kommunkoncernen givet den lösning för hantering av de delar av kommunkoncernens
försäkringsbehov som tecknas av S:t Erik Försäkring. Scenariernas påverkan på kommunkoncernen
kommer dock att mätas och utvärderas utifrån hur de påverkar bolaget direkt.
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Strategiska risker för bolaget enskilt från att ett politiskt beslut tas om att staden inte ska hantera
riskerna inom koncernen i ett försäkringsbolag är inte en risk ur kommunkoncernens perspektiv.
Därför är inte ett sådant scenario intressant att utvärdera.
I bolagets ställning som captive följer en ensamrätt att erbjuda vissa typer av försäkringar till
kommunkoncernen. I kommunens försäkringsstrategi ingår inte för närvarande någon förändrad
inriktning för bolagets försäkringar. Bolaget kommer inte ta in andra kunder eller risker än de som
relaterar till befintliga kunder och befintliga produkter. Av det följer att scenarier med utfall som
resulterar från moturval är av begränsat intresse, bolaget riskurval är fixt.
Om skadekostnaderna ökar långsiktigt från ökade frekvensskador så innebär bolagets ställning att
det kommer kunna hanteras med ökade premier, något som i lika hög grad skulle bli fallet för
kommunkoncernen även om försäkringarna tecknades direkt i marknaden i stället för med bolaget.
Scenarier med gradvis ökade skadefrekvenser är därför också av begränsat intresse. En plötslig,
kraftig och varaktig ökning skulle ha ett mer tydligt värde att studera, då det skulle ge underlag för
att analysera om bolagets kapitalisering är tillräcklig för att på ett ordnat vis hantera detta. Vi
bedömer dock att sannolikheten för en sådan utveckling är så pass begränsad att det inte föranleder
behov att ett sådant scenario ska studeras.
Bolagets placeringstillgångar placeras inte i marknaden utan förvaltas uteslutande på koncernkonto i
Stockholms stad varför värdeförsämringar i placeringstillgångar inte kan förekomma ur
kommunkoncernens perspektiv. Likaså innebär bolagets ställning i övrigt att risken för negativ
påverkan vid en försämrad konjunktur kan ses som obefintlig. Scenarier med en generellt försämrad
utveckling på finansmarknaden eller konjunkturen i stort är därför inte relevanta.
S:t Erik Försäkrings position som captive inom Stockholms stad och bolagets ensamrätt på de
produkter som de erbjuder innebär att risken för att S:t Erik Försäkring skulle påverkas negativt vid
en försämrad konjunktur ses som obefintlig.
Bolagets värdeskapande för kommunkoncernen bygger på skadeförebyggande arbete, en
välfungerande centraliserad hantering av kommunkoncernens mindre, mer frekvensbetonade skador
och en effektiv upphandling av återförsäkring för att minska risken för stora skadekostnader.
Frekvensskador täcks av bolagets premier för egen räkning, medan stora skador ska täckas av
avgiven återförsäkring till vilken bekostas av en del av bolagets bruttopremier.
De mest centrala riskerna för bolaget, ur kommunkoncernens perspektiv, relaterar därför till kraftigt
negativa utfall från större skador under en period samt till kostnader för och tillförlitlighet hos
återförsäkringen. Risken för fallissemang hos återförsäkringsmotparterna bedöms så pass liten att
den formen av stress på bolaget inte behöver studeras, däremot är det relevant att utvärdera
effekten på bolagets kapitalkrav om återförsäkrarnas kreditkvalitet försämras.
En betydande riskfaktor för bolaget är kostnaderna för stora skador. Ett scenario kan utformas där
skadekostnaderna från stor- eller frekvensskador flera år i sträck ökar kraftigt och leder till kostnader
för egen räkning som uppgår till stop loss-nivåerna i återförsäkringen. Sådana utfall må vara
osannolika utifrån bolagets historik men utan att beakta ens basnivån från genomsnittliga
skadekostnader så motsvarar det dryga sex egendomsskador, varav alla uppgår till självbehållet om
15 mkr. Antalet stora skador som krävs för sådana utfall är därmed relativt litet.
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En ytterligare riskfaktor är bolagets kostnad för återförsäkring, och vilka motparter som vill teckna
denna. En utlösande händelse bakom ökade kostnader och försämrat urval av motparter skulle
kunna vara försämrat rykte för bolagets förmåga att hantera sina försäkringsrisker. Ett relevant
scenario är ett där dels återförsäkringspremierna ökar och dels så har motparterna väsentligen sämre
kreditkvalitet.

Scenarier
Följande scenarier har studerats utöver 1 – Basscenario som beskrivs ovan under 5.1. Beskrivningen
utgår från basscenariot och anger på vilket sätt respektive scenario skiljer sig från detta. Samtliga
scenarier är enligt budget och basscenario för 2022.
Scenario 2 ”Maximala skadekostnader” innebär att vi låter skadeutfallet tangera stop loss-nivåerna
varvid årligt skadeutfall exklusive olycksfall 2023–2025 kommer uppgå till 93 mkr. Olycksfall som
saknar stop loss utfaller enligt basscenario vilket enligt budget innebär 11,5 mkr i skadekostnader.
Detta utfall upprepas hela perioden, det vill säga tre år i följd. I scenariot gör vi det något orealistiska
antagandet att återförsäkringspremierna inte påverkas. Vi antar inte heller väsentligen ökade
reserver dels då dessa inte har betydande påverkan och dels för att underlätta analysen. Scenariot
utvärderar enskilt bolagets motståndskraft mot kraftigt ökade skadekostnader.
Scenario 3 ”Försämrad återförsäkring” innebär dels att återförsäkringspremierna öka kontinuerligt
och dels att motparternas kvalitet gradvis försämras. Den första effekten påverkar primärt bolagets
resultat och kapitalbas, den andra effekten bolagets kapitalkrav. Ökningen av premierna för
återförsäkring ska jämfört med basscenariot uppgå till 20%, 40% och 60% för vardera åren 2023–
2025. Premieökningen kan emanera från ökade förväntade skadeutfall, minskad konkurrens eller en
kombination av dessa. Därtill försämras urvalet av återförsäkrare gradvis, jämfört med basscenariot,
så att varje enskild återförsäkringsmotpart tappar ett ratingsteg1 årligen 2023–2025. Vid utgången av
2025 har därmed varje återförsäkringsmotpart tappat ett helt kreditkvalitetssteg2 jämfört med
basscenariot. Scenariot utvärderar bolagets motståndskraft mot minskade intäkter, d.v.s. premier för
egen räkning, i kombination med ökat kapitalkrav från motpartsrisk. Det ger också underlag för
diskussion kring handlingsalternativ när vissa återförsäkringsmotparter inte längre uppfyller
nuvarande ratingkrav3.
Scenario 4 ”Extrem” innebär att vi kombinerar effekterna från de stressade scenarierna 2 och 3,
Detta scenario utvärderar motståndskraften mot en extremt negativ utveckling.
I scenarioanalysen har i förekommande fall upplösningar av säkerhetsreserven gjorts, det har dock
ingen egentlig påverkan på bolagets ställning enligt Solvens II under prognosperioden eftersom
denna räknas in i kapitalbasen, alternativet att minska det egna kapitalet hade haft samma effekt på
kapitalbasen.

1

Från AA- till A+, från A+ till A, och så vidare.
Kreditkvalitetsstegen är den parameter som påverkar kapitalkravsberäkningen, där ratingarna AA+, AA och
AA- alla räknas till steg 1; A+, A och A- till steg 2 och BBB+, BBB och BBB- till steg 3. Utifrån nuvarande
motparter (per 2021-12-31) kommer de sistnämnda inom steg 3 att förekomma.
3
Lägsta acceptabel rating i dagsläget är A-, men vissa kommer i scenariot ha en sämre rating.
2
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Jämförelser mellan budget (basscenario) och de stressade scenarierna
I bilaga 1 redovisas den finansiella ställningen för bolaget i varje scenario enligt samma uppställning
som för budgeten enligt Tabell 9. Se bilagan för detaljer. I fråga om minimikapitalkravet (MCR) är det
oförändrat i samtliga scenarier.
Vi redogör här för några jämförande mått för bolagets ställning vid utgången av varje år i
prognosperioden enligt både budget och de olika scenarierna. Samtliga belopp är angivna i tusentals
kronor (tkr).
Bolagets försäkringstekniska resultat visas i Tabell 10. I egendoms- och ansvarsförsäkringen enligt
scenario 2 försämras resultatet som mest i storleksordningen 35–40 mkr per år. I scenario 3 där
återförsäkringspremierna kraftigt ökar år efter år är resultatpåverkan något mindre än scenario 2, i
extremscenariot adderas försämringen från scenario 2 och 3.
Tabell 10: Försäkringstekniskt resultat
Försäkringstekniskt resultat
2022
2023
2024
2025

2- Maximala
skadekostnader

1 - Bas
128
0
0
0

128
-37 448
-35 408
-33 307

3 - Försämrad
återförsäkring
128
-10 970
-22 598
-34 914

4 - Extrem
128
-48 418
-58 006
-68 221

I Tabell 11 ser vi kapitalbasen utan hänsyn till kapitalgaranti, då kapitalgarantin inte längre är
medräkningsbar sedan år 2021. Kapitalbasen påverkas av det försäkringstekniska resultatet,
eftersom övriga eventuella omvärderingseffekter med mera inte har beaktats då dessa är svåra att
prognosticera och likväl har begränsad påverkan. Försvagningen över tid är naturligen störst i de
scenarier med svagast resultat, d.v.s. i scenario 2 och 4.
Tabell 11: Kapitalbas utan hänsyn till kapitalgaranti

Kapitalbas
2022
2023
2024
2025

1 - Bas
252 384
253 178
253 972
254 766

2- Maximala
skadekostnader
252 384
216 966
189 646
163 994

3 - Försämrad
återförsäkring
252 384
242 208
220 841
193 913

4 - Extrem
252 384
208 256
162 993
109 619

Solvenskapitalkravet i Tabell 12 påverkas endast i scenario 3 där återförsäkrarna nedratas, och i
samma mån i scenario 4 där effekten från detta också föreligger. Vi har här försummat effekter från
premievolymer, eventuella förändrade reserver med mera då dessa effekter är små i förhållande till
hur besvärliga de är att prognosticera. Ökningen av kapitalkravet i scenario 3 är störst mellan 2024
och 2025 på grund av att det är då den största andelen av återförsäkrarna förlorar ett helt
kreditkvalitetssteg. Vi ser att vid sådana extrema försvagningar av kreditkvaliteten hos
återförsäkrarna så är ökningen av bolagets solvenskapitalkrav betydande.
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Tabell 12: Solvenskapitalkrav (SCR)

Solvenskapitalkrav
2022
2023
2024
2025

2- Maximala
skadekostnader

1 - Bas
82 717
82 717
82 717
82 717

3 - Försämrad
återförsäkring

82 717
82 717
82 717
82 717

82 717
93 631
106 352
125 939

4 - Extrem
82 717
93 631
106 352
125 939

Kapitalisering under de olika scenarierna
Det sämsta utfallet för minimikapitalkvoten (MCR-kvoten) är 298 procent vilket inträffar i 4 - Extrem
vid utgången av 2025. Genom att även detta utfall är väl över regelverkskravet om 100 procent
analyseras inte MCR-kvoten vidare.
Beräknad solvenskapitalkvot (SCR) enligt budget samt i de olika scenarierna är enligt Figur 5 med
tillhörande tabell.
Försvagningen mot basscenariot 1 är måttlig i scenario 2 där skadekostnaderna ökar till ett maximalt
utfall givet återförsäkringen (undantaget olycksfallsaffären). I scenario 3 och 4 försvagningen mer
betydande till följd försvagad kapitalbas och ökade kapitalkrav. Det extra bidraget från ökade
skadekostnader i extremscenariot har en måttlig påverkan i jämförelse med endast försvagade
återförsäkringsmotparter i kombination med höjda återförsäkringspremierna. Det är bidraget från
försämrad återförsäkring som medför att solvenskvoten i prognosen för scenario 4 faller under den
interna limiten om minst 150 procent.
Tabell 13: Solvenskapitalkvot utan kapitalgaranti
Solvenskapitalkvot
2022
2023
2024
2025

2- Maximala
skadekostnader

1 - Bas
312%
313%
314%
315%

312%
268%
234%
203%

3 - Försämrad
återförsäkring
312%
264%
211%
156%

4 - Extrem
312%
227%
156%
88%

Figur 5: Solvenskapitalkvot utan kapitalgaranti
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Slutsatser från scenarioanalysen
Bolagets kapitalisering mätt som SCR-kvot i budget (scenario 1) och i de stressade scenarierna 2 och
3 är under prognosperioden över den interna limiten om 150 procent. Kapitalkvoten försvagas i
scenario 2 där skadekostnaderna ökar samt när återförsäkringen försämras i kostnad och
kreditkvalitet i scenario 3. När både skadekostnaderna ökar och återförsäkringen försämras samtidigt
i scenario 4 faller kvoten i slutet av perioden under regelverkskravet på 100 procent och uppgår då
till 88 procent.
Utfallet i scenario 1 som utgår från budget visar att bolaget är väl kapitaliserat under en förväntad
utveckling. En sådan ökning av skadekostnaderna som tre år i följd drabbar bolaget i scenario 2 är att
betrakta som väldigt osannolik men visar att bolaget på kort sikt inte har anledning att oroa sig för
sin kapitalisering till följd av enskilt ökade skadekostnader. En kraftigt försämrad återförsäkring enligt
scenario 3 är också i sig väldigt osannolik. Scenariot innebär att både kapitalbas försvagas och
kapitalkravet ökar med mer allvarliga konsekvenser på kapitaliseringen. Eftersom bolaget även vid
utgången av perioden är tillräckligt kapitaliserat, om ock försvagat, finns det tid att vända
utvecklingen. I det osannolika extremscenariot, scenario 4, faller solvenskvoten först i det sista
prognosåret under den interna limiten och regelverkskravet på 100%. Även vid detta scenario finns
det tid att utföra åtgärder för att vända en sådan negativ utveckling.
Scenarierna visar att bolaget påverkas av ökade skadekostnader i prognosperioden, men med
tillräcklig tid för att hantera den negativa utvecklingen. Kraftigt ökade återförsäkringspremier har
dock en mer tydlig negativ påverkan, och dessa kan därtill förväntas höjas just när skadekostnaderna
ökar. Det största hotet mot bolaget är enligt denna analys att återförsäkringspremierna skenar, vilket
kan inträffa om återförsäkringsmarknaden förändras eller om bolagets skadekostnader ökar. Om
detta inträffar i samband med försvagade återförsäkringsmotparter ökar även kapitalkravet varför
det kan komma att krävas mer omfattande åtgärder.
Givet att bolaget i en förväntad utveckling är väl kapitaliserat och de utfall som inträffar i de
stressade scenarierna framstår som väldigt osannolika men att bolaget likväl kommer ha en god
marginal till legala minimikrav (och i flertalet fall även interna toleransnivåer) och därmed tid att
vidta åtgärder är den övergripande slutsatsen att bolagets nuvarande kapital är tillräckligt för att
möta riskerna. Det innebär också att den beskrivning av riskhanteringssystemet som beskrivits i
avsnitt 3 bör bedömas som lämpligt för att hantera bolagets risker.
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6 Fortlöpande efterlevnad kring kapitalkrav och FTA
Bedömningar kring fortlöpande efterlevnad av regler för beräkning av
FTA och risker i denna efterlevnad
Aktuariefunktionen validerar de försäkringstekniska avsättningarna genom kontroller av datakvalitet,
jämförelse mot faktiskt utfall och kontroll av att metoder och antaganden är lämpliga och följer
gällande regelverk. Kvartalsvis gör aktuariefunktionen också kontroll av rimligheten i nivån på de
försäkringstekniska avsättningarna. Sammantaget finner aktuariefunktionen att modeller,
antaganden och nivå på avsättningarna är lämpliga och följer gällande regelverk.
Aktuariefunktionen bedömer därmed att bolaget fortsatt kommer uppfylla kraven för beräkningarna
av de försäkringstekniska avsättningarna.
De flesta av bolagets försäkringar är av karaktären få men kostsamma skador och skadorna regleras
relativt snabbt. Olycksfall har en något längre avvecklingstid men utgör samtidigt en liten del av
totala portföljen. Det innebär att osäkerheten i avsättningen för oreglerade skador är relativt låg och
att den största osäkerheten främst ligger i premieavsättningen. Risken begränsas i och med att
avtalen är ettåriga.

Bedömning kring fortlöpande efterlevnad av regler för beräkning av
kapitalkrav
Bolaget använder standardformeln. De delar av standardformeln där bolaget skulle kunna ha ett
konstaterat avvikande kapitalbehov berör huvudsakligen försäkringsrisk. Motpartsrisken beräknas
med utgångspunkt i data som berör motpartsmarknaden, och kan således ej bedömas av bolaget
självt annat än mer schablonmässigt. Det finns ingen anledning från bolagets sida att göra någon
annan bedömning än den som återspeglas i standardformeln.
När det gäller försäkringsrisk så blir den mer bolagsspecifik och här kan bolagets kapitalbehov skilja
sig från standardformeln. CAT-risken beräknas med faktiska bolagsspecifika värden varför den rimligt
väl bör motsvara det verkliga kapitalbehovet för CAT-risk.
När det gäller premie- och reservrisk (PRR) beräknas den med sigmavärden enligt standardformeln
och här kan det föreligga skillnader mellan bolagsspecifika värden och värden framräknade med
standardformeln. Bolaget har relativt kort skadehistorik och en relativt liten portfölj, något som gör
att det finns en hög inneboende volatilitet i tillgänglig skadedata, vilket gör att det blir vanskligt att
skatta de ”sanna” underliggande värdena (korridoren inom vilket det sanna värdet ligger blir således
relativt bred). Beräkningar med bolagsspecifik data ger ett något högre sigma för bolagets portfölj än
enligt standardformeln, men med tanke på vad som sagts ovan om volatilitet i skadedata kan man
inte säga att avvikelsen, vilken är högst måttlig, är signifikativ. Slutsatsen av detta är att PRR
beräknad enligt standardformeln i alla fall inte avviker signifikativt från en beräkning med
bolagsspecifika parametrar. Vidare har bolaget ett stop-loss skydd för sin portfölj vilket gör att det
verksamhetskapital som bedöms behövas för varje teckningsår snarare är mindre, i alla fall inte
större, än vad standardformeln ger. Kapitalkravet för stop-loss fångas upp av
motpartsriskberäkningen.
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Det bör i detta sammanhang noteras att bolaget gör en förenklad solvenskapitalbedömning, med
utgångspunkt i bolagets försäkrade risker och återförsäkringsprogram (riskaptit i förhållande till
riskprofil), för försäkringsrisk sedan flera år tillbaka (> 10 år). Beräkningen visar på ett lägre
solvenskapitalkrav än standardmodellen, varför standardmodellen i det perspektivet bedöms i vart
fall inte ge ett för lågt kapitalkrav för försäkringsrisk.
Bolaget bedömer att det finns tillfredställande processer för att säkerställa efterlevnaden av
regelverk kring kapitalkravsberäkningar.

7 Beredskapsplan
S:t Erik Försäkring försäkrar endast bolag inom Stockholms stad. Sker det en skada som omfattas av
försäkringen regleras skadan. Om bolaget inte kan möta sitt åtagande drabbar kostnaden för skadan
Stockholms stad.
Ur ett försäkringstagarperspektiv så förväntas de belopp vilka kommunkoncernen förlorar i den
osannolika händelsen att bolaget inte kan möta sina åtaganden vara begränsade i relation till
kommunkoncernens totala omsättning och tillgångar. Orsaken till det är att kostnader för stora
skador upp till självbehåll (eller stop loss-nivå om det förekommit flera) likväl kommer kunna
återhämtas från återförsäkrare.
Ur bolagets perspektiv är det sannolikt att Stockholms Stadshus AB återställer S:t Erik Försäkrings
ställning genom ett kapitaltillskott då det finns ett starkt intresse för Stockholms stad att bolaget kan
möta sina åtaganden och fortsätta sin verksamhet. S:t Erik Försäkring har även en för närvarande
gällande kapitalgaranti om 200 miljoner från Stockholms Stadshus AB, kapital som kan infordras vid
behov. Även om inte kapitalgarantin fanns bedöms sannolikheten att ägaren låter bolaget träda i
likvidation eller konkurs som låg.
Ovan resonemang gäller när bolagets solvens försvagats irreparabelt. Innan detta sker om
skadekostnaderna ökar varaktigt finns det goda argument för och tillika goda möjligheter att höja
premierna för att täcka dessa skadekostnader. I ett sådant läge kan också intensifierade
skadeförebyggande åtgärder eller villkorsförändringar övervägas för att vända utvecklingen.
I den händelse att återförsäkringspremier ökar eller återförsäkringsmotparterna försvagas kan andra
åtgärder övervägas, bland annat att minska bolagets beroende av återförsäkring.

8 Datakällor och kvalitet på dessa
Data som ligger till grund för beräkningarna av kapitalkrav och ekonomisk ställning har inhämtats
från ekonomifunktionen, kundansvariga, skadeansvarig, aktuariefunktionen samt bolagets olika
system. I fråga om kapitalkrav för marknads- och motpartsrisker är bedömningen att risken för fel är
mycket liten på grund av bolagets enkla struktur och närmast triviala placeringsportfölj.
För beräkning av FTA används bolagets egen skadestatistik från INSMAN innehållande individuella
skadedata i Excel inklusive alla historiska transaktioner. Skadestatistiken förbättrades under 2021 när
Bolaget inkluderade historiska transaktioner vilket gör att trianglar kan skapas från ett enkelt
datauttag. Datakällor och kvalitet på dessa bedöms utifrån korrekthet, lämplighet och fullständighet
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baserat på avstämningar av kända skadekostnader och utbetalda skadeersättningar mot redovisning,
jämförelser av förändringar mellan perioder samt omfattningen av tillgängliga uppgifter och antalet
perioder. Aktuariefunktionen bedömer att datakällorna som har använts för att beräkna FTA och
kvaliteten på dessa är tillfredsställande.
Beräkningarna för flerårsbudgeten i basscenariot och utgångsläget för solvenskapitalkravet i
prognosen har utförts av verksamheten och rimlighetskontrollerats av riskhanteringsfunktionen.
Beräkningarna i scenarioanalysen i övrigt har utförts av riskhanteringsfunktionen men dessa är i allt
väsentligt av trivial karaktär.
Källorna som använts för ORSA och dess kvalitet bedöms som tillräcklig. Det finns inget behov för ett
utökat kapitalbehov på grund av bristande datakvalitet. Bolaget följer löpande upp datakällor och
datakvalitet.
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Bilaga: Framtida ställning i scenarioanalyserna

Resultaträkning
Premieinkomst brutto
Återförsäkringspremie
Premieintäkt f.e.r.
Skadekostnader f.e.r.
Driftskostnader
Försäkringstekniskt resultat
Kapitalavkastning
Avsättning till (-) eller upplösning av (+) reserv
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Balansräkning (Solvens II)
Tillgångar
Placeringstillgångar (koncernkonto)
Återförsäkrares andel av FTA
Uppskjuten skattefordran
Andra tillgångar
Summa tillgångar
Skulder och kapitalbas
Försäkringstekniska avsättningar (brutto)
Andra skulder
Kapitalbas
Summa skulder och kapitalbas
Kapitalisering Solvens II
Grundläggande SCR
Marknadsrisk
Motpartsrisk
Försäkringsrisk
Diversifiering
Grundläggande SCR
Operativ risk
Totalt solvenskapitalkrav (SCR)
Kapitalbas (SCR)
Solvenskapitalkvot (SCR)
Kapitalbas (MCR)
Minimikapitalkvot (MCR)

2 - Maximala skadekostnader
2022
2023
2024
137 600
143 505
147 810
-46 126
-54 850
-56 495
91 474
88 655
91 315
-69 607
-104 453
-104 453
-21 739
-21 650
-22 270
128
-37 448
-35 408
872
1 000
1 000
0
31 449
0
1 000
-4 999
-34 408
-206
1 030
7 088
794
-3 969
-27 320
2022
2023
2024

2025
152 244
-58 190
94 054
-104 453
-22 908
-33 307
1 000
0
-32 307
6 655
-25 652
2025

408 584
20 000
0
2 000
430 584

372 136
20 000
1 030
2 000
395 166

337 728
20 000
8 118
2 000
367 846

305 421
20 000
14 773
2 000
342 194

171 200
7 000
252 384
430 584
2022

171 200
7 000
216 966
395 166
2023

171 200
7 000
189 646
367 846
2024

171 200
7 000
163 994
342 194
2025

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
252 384
312%
252 384
686%

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
216 966
268%
216 966
590%

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
189 646
234%
189 646
516%

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
163 994
203%
163 994
446%
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Resultaträkning
Premieinkomst brutto
Återförsäkringspremie
Premieintäkt f.e.r.
Skadekostnader f.e.r.
Driftskostnader
Försäkringstekniskt resultat
Kapitalavkastning
Avsättning till (-) eller upplösning av (+) reserv
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Balansräkning (Solvens II)
Tillgångar
Placeringstillgångar (koncernkonto)
Återförsäkrares andel av FTA
Uppskjuten skattefordran
Andra tillgångar
Summa tillgångar
Skulder och kapitalbas
Försäkringstekniska avsättningar (brutto)
Andra skulder
Kapitalbas
Summa skulder och kapitalbas
Kapitalisering Solvens II
Grundläggande SCR
Marknadsrisk
Motpartsrisk
Försäkringsrisk
Diversifiering
Grundläggande SCR
Operativ risk
Totalt solvenskapitalkrav (SCR)
Kapitalbas (SCR)
Solvenskapitalkvot (SCR)
Kapitalbas (MCR)
Minimikapitalkvot (MCR)
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3 - Försämrad återförsäkring
2022
2023
2024
137 600
143 505
147 810
-46 126
-65 820
-79 093
91 474
77 685
68 717
-69 607
-67 005
-69 045
-21 739
-21 650
-22 270
-497
-497
-497
872
1 000
1 000
0
10 970
20 479
1 000
1 000
-1 119
-206
-206
231
794
794
-888
2022
2023
2024

2025
152 244
-93 104
59 140
-71 146
-22 908
-497
1 000
0
-33 914
6 986
-26 928
2025

408 584
20 000
0
2 000
430 584

398 408
20 000
0
2 000
420 408

376 810
20 000
231
2 000
399 041

342 896
20 000
7 217
2 000
372 113

171 200
7 000
252 384
430 584
2022

171 200
7 000
242 208
420 408
2023

171 200
7 000
220 841
399 041
2024

171 200
7 000
193 913
372 113
2025

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
252 384
312%
252 384
686%

328
51 470
61 500
-26 226
87 073
4 800
91 873
242 208
264%
242 208
659%

328
65 487
61 500
-27 521
99 793
4 800
104 593
220 841
211%
220 841
601%

328
86 471
61 500
-28 917
119 381
4 800
124 181
193 913
156%
193 913
527%
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Resultaträkning
Premieinkomst brutto
Återförsäkringspremie
Premieintäkt f.e.r.
Skadekostnader f.e.r.
Driftskostnader
Försäkringstekniskt resultat
Kapitalavkastning
Avsättning till (-) eller upplösning av (+) reserv
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Balansräkning (Solvens II)
Tillgångar
Placeringstillgångar (koncernkonto)
Återförsäkrares andel av FTA
Uppskjuten skattefordran
Andra tillgångar
Summa tillgångar
Skulder och kapitalbas
Försäkringstekniska avsättningar (brutto)
Andra skulder
Kapitalbas
Summa skulder och kapitalbas
Kapitalisering Solvens II
Grundläggande SCR
Marknadsrisk
Motpartsrisk
Försäkringsrisk
Diversifiering
Grundläggande SCR
Operativ risk
Totalt solvenskapitalkrav (SCR)
Kapitalbas (SCR)
Solvenskapitalkvot (SCR)
Kapitalbas (MCR)
Minimikapitalkvot (MCR)
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4 - Extrem
2022
137 600
-46 126
91 474
-69 607
-21 739
128
872
0
1 000
-206
794
2022

2023
143 505
-65 820
77 685
-104 453
-21 650
-48 418
1 000
31 449
-15 969
3 290
-12 679
2023

2024
147 810
-79 093
68 717
-104 453
-22 270
-58 006
1 000
0
-57 006
11 743
-45 263
2024

2025
152 244
-93 104
59 140
-104 453
-22 908
-68 221
1 000
0
-67 221
13 848
-53 373
2025

408 584
20 000
0
2 000
430 584

361 166
20 000
3 290
2 000
386 456

304 160
20 000
15 033
2 000
341 193

236 939
20 000
28 880
2 000
287 819

171 200
7 000
252 384
430 584
2022

171 200
7 000
208 256
386 456
2023

171 200
7 000
162 993
341 193
2024

171 200
7 000
109 619
287 819
2025

328
39 024
61 500
-24 693
76 159
4 800
80 959
252 384
312%
252 384
686%

328
51 470
61 500
-26 226
87 073
4 800
91 873
208 256
227%
208 256
566%

328
65 487
61 500
-27 521
99 793
4 800
104 593
162 993
156%
162 993
443%

328
86 471
61 500
-28 917
119 381
4 800
124 181
109 619
88%
109 619
298%
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