RAPI)ORT' OM SOLVENIS OCH
F' TI{AIV S E L,L S TA L LT{ TT{ G
SFCR
T

Sparia Group Forsäkrings AB
Org.nr 516406-0963

Underskrifter

-/[

Carlehed

Linn Fahlström

Johanna Okasmaa Nifsson
Verkställande direktör

7

Innehållsförteckning
Sammanfattning

3

A. Verksamhet och resultat

4

B. Företagsstymingssystem.

6
15

D. Värdering fiir solvensändamåI..............

23

E. Finansiering

24

2

\

SAMMANFATTNING
Sparia Group Försäkrings AB, nedan Sparia, bildades i oktober 2013 och startade
sin verksamhet i februari 2014. Sparia är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB,
nedan Swedbank. Sparia tog i november 2014 genom en beståndsöverlåtelse över
hela Sparia Försäkring ABs försäkringsbestånd.

Sparia är ett captivebolag som endast bedriver direktförsäkringsrörelse och enbart
försäkrar risker inom Swedbank-koncernen. Sparia har inga anställda och
verksamheten är outsourcad till Swedbank och andra externa parter utanför
Swedbank-gruppen.
Sparias finansiellt största risker ligger inom kategorierna skadeförsäkringsrisker och
motpartsrisker. Riskerna bedöms rymmas inom Sparias riskaptit vilken definieras
som att solvenskvoten ska vara minst 110%. Det är styrelsens uppfattning att det
inte att det kommer att ske några större förändringar av Sparias riskprofil under den
kommande 3-årsperioden.

Under 2016 genomfórdes en strategisk översyn av Swedbank-koncernens
försäkringsstrategi, inklusive en utvärdering av captiveverksamheten, utifrån ett riskoch kapitaleffektivitetsperspektiv. Som en konsekvens av denna översyn minskades
Sparias självbehåll under 2016. Några andra riskreduceringstekniker har inte
anskaffats eller ingåtts under rapporteringsperioden.
Sparia har under året sagt upp sitt kapitalförvaltningsavtal med Swedbank och
istället beslutat att placera Sparias placeringsbara tillgångar i fonder förvaltade av
Swedbank Robur FonderAB, nedan Robur.
Sparias premieinkomst uppgick under året till 13 048 (11 397) KSEK. Förändringen
beror på att premierna för två försäkringsprogram höjdes. Premier för avgiven
återförsäkring uppgick till 5 924 (4 304) KSEK. Summa försäkringsersättningar efrer
avgiven återförsäkring uppgick lll772 (5 595) KSEK. Skadeutvecklingen var under
2016 positiv med ett mindre antal skador än normalt.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till

I

Sparia har fr.o.m. 2016 implementerat Solvens

ll

182 (4 653) KSEK.

regelverket. Förstadagsrapportering lämnades enligt plan. Under senhösten 2016 gjordes en Own Risk and
Solvency Assessment, nedan ORSA. En analys av ORSAn visade att Sparia är väl
kapitaliserat för att klara ett stressat scenario och att några åtgärder därmed inte
behöver vidlas.,¡,

A. VERKSAMHET OCH RESULTAT
Sparia Group Försäkrings AB, nedan Sparia, är ett försäkringsaktiebolag som utövar
försäkringsverksamhet med säte är i Stockholm. Sparia bildades 2013-10-03 har
tillstånd från Finansinspektionen aft bedriva försäkringsrörelse.

Finansinspektionen ansvarar för den finansiella tillsynen av Sparia och tillsynen

handläggs inom området Försäkring. Finansinspektionens besöksadress är
Brunnsgatan 3 i Stockholm och deras postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm.
Finans inspektionen kan nås via email: finansinspektionen@fi.se eller telefon
nummer 08-408 980 00.
Sparias externa revisor är Mats Henrik Nilsson på Deloitte AB (org. nr 556271-5309)
i Stockholm. Henrik Nilsson har nås på mailadress: henilsson@deloitte.se .
Sparia är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB, org. nr 502017-7753, som har sitt
säte i Stockholm. Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som
företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank
har omkring 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder samt drygt 400
kontor. Swedbank har även representation i Finland, Norge, Danmark, USA, Kina,
Luxemburg och Sydafrika.

Sparia bedriver direktförsäkringsrörelse och försäkrar enbart risker inom Swedbankkoncernen. Sparias försäkringsverksamhet bedrivs främst i Sverige och de
materiella riskerna finns i Sverige.
Sparia får meddela försäkringar inom nedan angivna försäkringsklasser (enligt 2
kap. 11 $ försäkringsrörelselagen (2010:2043)) samt risker hänförliga till dessa
försäkringsklasser:

r
.
¡

Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
Allmän ansvarighet (klass 13)
Annan förmögenhetsskada (klass 16)

Under 2016 genomfördes en strategisk översyn av Swedbank-koncernens
försäkringsstrategi, inklusive en ufuärdering av captiveverksamheten i Sparia, utifrån
ett risk- och kapitaleffektivitetsperspektiv. Som en konsekvens av denna översyn
minskades Sparias självbehåll under 2016.
Sparía har fr.o.m. 2016 implementerat Solvens

ll

regelverket. Förstadags-

rapportering lämnades enligt plan. Under senhösten 2016 gjordes en Own Risk and
Solvency Assessment, nedan ORSA. En analys av ORSAn visade att Sparia är väl
kapitaliserat för att klara ett stressat scenario och att några åtgärder därmed inte
behövde vidtas.
Sparia erbjuder för närvarande följande försäkringsprogram
Subordinated Property lnsurance (SPl)
Brokers lnsurance (Bl)
Professional lndemnity lnsurance (Pl)
Crime lnfill Ektornet

(Crime),
4

Samtliga dessa försäkringsprogram har en löptid på ett år. Sparias materiella risker
är i Sverige.

Sparias premieinkomst uppgick under året till 13 048 (11 397) KSEK. Premier för
avgiven återförsäkring uppgick till 5 924 (4 304) KSEK. De faktiska premieintäkterna
netto uppgick under 2016 ttllT 726 KSEK.

Skadeutvecklingen var under 2016 positiv, med ett mindre antal skador. Summa
utbetalda försåkringsersättningar netto uppgick fll772 (5 595) KSEK. Slutreglering
och upplösning av tidigare reserverade skador avseende bankförsäkring påverkade
Sparias försäkringsresultat positivt.

Skadeförsäkringsrörelsens
finansrörelsen) uppgick till

I

tekniska resultat (utan kapitalavkastning

från

946 KSEK.

Under den senaste rapporteringsperioden har Sparias investeringar fördelats på:

.

konto

.

en värdepappersportfölj som per den 31 december 2016 uppgick till eft
värde av 7 021 KSEK (nominellt 7 000 KSEK) bestående av

i

Swedbank (1ô1 003 KSEK). lnvesteringen motsvarar 95,8 % av

Sparias finansiella portfölj och

kommuncertifikat.
Sparias totala nettoresultat för investeringar enligt nedan uppgick for 2016 till +236
KSEK.

intäkter
KSEK
Obligationer och andra räntebärande
vårdepapper (kom m uncertifikat)
Ovriqa ränteintäkter (bankkonto)

2016
644

2015

58

117

Summa kapitalavkastninq intäkter

702

946

829

Sparias hela intäkt hänför sig till finansiella instrument som värderas till verkligt
värde via resultaträkningen.

Orealiserad vinsUförlust på placeringstillgångar
KSEK
Räntebärande Värdepapper
Orealiserat resultat på

2016

2015

-61
-61

-197

2016

2015

2001

-197

348

placerinqstillqånqar
Kapitalavkastn

in

g, kostnader

KSEK
Kaoitalförvaltninqskostnader
Räntebärande värdepapper

-605

-1.097

Sumrna kapitalavkastninq. kostnader

-405

-1.294

1

q

Kapitalförvaltningskostnader förhandlades ner 2016 vilket medförde att ett belopp återförts.
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Sparia har per 2016-12-31 sagt upp sitt avtal om kapitalförvaltning med Swedbank.

Sparia har inte under 2016 haft några andra materiella inkomster och utgifter än de

inkomster och utgifter som uppkommit

i

försäkrings- och/eller investerings-

verksamhet.

Sparia har för 2016 lämnat ett koncernbidrag på

9 194 KSEK till

moderbolaget

Swedbank.

B. FÖR.ETAGSSTYRNINGSSYSTEM
Sparias företagsstyrning och riskhantering kan sammanfattningsvis beskrivas som
ett system som vilar pàfyra hörnstenar:

l)

Ett Ramverk för styrningen, som ger styrelsen en överblick över verksamheten
med tydlig ansvarsfördelning för risker, oberoende gentemot dem som berörs av
olika risker samt tydliga rapporteringskanaler.

2) Ett Riskhanteringssystem som tydligt definierade Sparias riskaptit. För

varje

enskild risk dokumenteras konkreta gränser och verksamhetsmässiga kontroller

tillsammans med identifiering
bevakningsprocesser.

I

av

funktioner, mätningar, riskreducering och

Riskhanteringssystemet redogörs också för roller och

ansvarsområden för de intressenter som innehar olika funktioner.

3) Processkartor

vari de väsentliga processerna och kontrollpunkter beskrivs.

4) Ett Riskregister där verksamhets- och riskhanteringsprocesser kombineras för
att ge en beskrivande analys av alla väsentliga risker som hotar Sparias
strategiska må|.
För att uppnå målen för styrning har Sparia upprättat ett ramverk för företagsstyrning
baserat på följande principer:
a

Sparias styrelse utgör navet för styrningssystemet och är ytterst ansvarig för

Sparias resultat och hur verksamheten bedrivs, och måste därfôr ha all
a

a

erforderlig kapacitet till sitt förfogande för att fullgöra sitt uppdrag.
Det ska finnas en integrerad funktion för regelefterlevnad vars mål är att följa
upp att Sparia alltid uppfyller alla juridiska, regulatoriska och administrativa
krav, vilket i första hand innebär Solvens 2-direktivet och svensk lag.
Det ska också finnas en riskhanteringsfunktion som ansvarar för Sparias
riskhantering, vilket bland annat innebär ansvaret för bolagets ORSArapportering.
Det ska finnas en lämplig uppdelning av arbetsuppgifterna så att de olika
funktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad, oberoende granskning och
aktuarietjänster kan utföra självständiga och oberoende risk- och
verksamhetsstyrnin g, riskreducering samt bevakning och rapporte rin1.

O
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a

Det ska finnas ett ändamålsenligt och system för dokumentering av Sparias
för att formalisera alla processer och garantera
effektiviteten.
Det ska finnas strukturerade rapporteringsprocesser till vd och styrelse.

riktlinjer och strategi

Av nedanstående skiss framgår vilka funktioner som finns i Sparia och vilka personer som
ansvarar för de centrala funktionerna:

Styrelsen i Sparia Group Försäkrings AB
Marcus Ellman (Ordf.), Magnus CarÍehed, Sara Davidgård, Linn Fahlström, Johanna Okasmaa Nilsson,

Vd iSparia
Lena Gentili

fr o m 2016O322 dessförinnan
Linn Fahlström

Da ¡lig

verks,lmhet
Oberoende
Gransknrng
Captive Manager

Compliance Funkt¡on

Niclas Nordwall (AGRC)

Daniel Andersson (AGRC)

Anna Karin
Wärnblad (KPMG)

Extemrevision
UW & Skadehantering

R

i

sk h a nte ring sfu n kti on

Lena Gentili

Magnus Carlehed

lnvesteringar

Aktuar¡e

Håkan Lindström
lom 2016-12-31

Henrik Nilsson
(Deloitte)

Erik Gustafsson(AGRC)

Sparia har inte gjort några materiella förändringar

i

systemet för företagsstyrning

under rapporteringsperíoden.

Sparia har en Policy avseende lncitamentsprogram som reglerar ersättningsfrågor.
Policyn har antagits av Sparias styrelse. Syftet med policyn är att beskriva och

etablera en grundläggande och gemensam syn inom Swedbank vad gäller
incitamentprogram inklusive hantering av sådana frågor inom koncernen.

Sparia har under ëret 2016 inte haft några anställda och inga löner eller andra
ersättningar har betalats ut. Det har inte heller utgått någon ersättning till
styrelseledamöter och Sparia har inte betalat ut någon rörlig ersättning eller bonus.

Sparas sfyrelse består av följande ordinarie ledamöter: Marcus Ellman, ordförande,
Magnus Carlehed, Sara Davidgård och Linn Fahlström samt Johanna Okasmaa
Nilsson. Johanna Okasmaa Nilsson har av Swedbank utsetts att särskilt vaka över

vl
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försäkringstagarnas intresse. Styrelsens arbete regleras

av

"Arbetsordning för

styrelsen i Sparia". Styrelsen utvärderar löpande sitt eget styrelsearbete.
Vd i Sparia är Lena Gentili. Vd:s arbetsuppgifter framgår av "Arbetsordning för Vd".
Styrelsen gör bedömning av Vd:s profil i samband med tillsättandet av Vd. Styrelsen
utvärderar därefter löpande och årligen Vd:s arbete och kompetens.

Magnus Carlehed ansvarar för Spanas Riskhanteringsfunktion och har till sin hjälp
en referensgrupp bestående av Anders Juhlin på Aon Global Risk Consulting AB
(nedan AGRC), Sparias vd och två styrelseledamöter. Riskhanteringsfunktionens
uppgifter regleras i Sparias Governance Manual och i instruktionen "Hantering och
kontroll av risker". Styrelsen gör en bedömning av lämplighetskraven vid tillsättning
av funktionen.

Daniel Andersson

på AGRC ansvarar för Compliance-funktionen. Compliance
i Sparias "Riktlinjer för uppföljning av regelefterlevnad

funktionens arbete regleras

(Compliance)". Styrelsen bedömer lämplighetskraven vid tillsättning av funktionen.

Sparia har ett avtal med AGRC angående Captive Management och av avtalet
framgår innehållet i uppdraget. Niclas Nordwall på AGRC är Captive Manager i
Sparia.
Sparias Vd, Lena Gentili, är ansvarig för Sparias underwriting och skadehantering
Ansvaret innebär bl a att:

.
'
.
.
.
.

implementera riktlinjer och principer som berör Sparias underwriting,
definiera det slutgiltiga återförsäkringsprogrammet och välja ut återförsäkringsbolag,
analysera tidigare skador och bevaka lönsamheten portföljen med
försäkrade risker,
upprätta en årsrapport om de försäkringstekniska siffrornas utveckling som
ska presenteras för styrelsen och
upprätta premieberäkningar för de risker Sparia ska försäkra samt

i

reglera enklare skador och vid mer komplicerade skador koppla

in

professionella skadereglerare/skaderegleringsbyråer.
Det är dock alltid styrelsen som fattar beslut om vilka risker Sparia ska ta.

Ordföranden, Marcus Ellman och Vd, Lena Gentili, administrerar investeringar och
ska i samband därmed följa Sparias Placeringsriktlinjer och Riktlinje för förande av
Förmånsregister.

Sparia har uppdragit t¡ll KPMG att, genom Anna Karin Wärnblad, sköta den
oberoende granskningsfunktionen i Sparia. Sparias styrelse har antagit "Riktlinjer för
oberoende granskningsfunktion (lnternrevision)". Styrelsen gör en bedömning av

vid tillsättning av funktionen.

lämplighetskraven

Uppdragsansvarig

för

den

oberoende granskningsfunktionen år Sparias ordförande Marcus Ellman.

Aktuariefunktionen

regleras

i

i

Sparia sköts av Erik Gustafsson på AGRC. Aktuariens uppdrag

gällande avtal med AGRC. Styrelsen gör

lämplighetskraven vid tillsättning av funktionen.

en

bedömning av

q
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Sparias Vd, Lena Gentili, är uppdragsansvarig och ansvarar för att outsourcad
är kritisk för Sparia följs upp minst årligen med avseende på
tjänsteleverantörernas utförande. Kritiska funktioner för Sparia är: captive
verksamhet som

management, aktuarie och investeringsfunktion.

Av Sparias Governance Manual framgàr att Sparia ska säkerställa att de personer
som administrerar Sparias verksamhet eller har andra nyckelfunktioner uppfyller
kraven på kvalifikationer med hänsyn till de olika uppgifter som har tilldelats enskilda
personer.

Styrelsen ska prövas utifrån

ett

helhetsperspektiv

där sammansättningen

av

styrelseledamöter tillsammans ska ha kompetenser inom:
1.

2.
3.

4.
5.

Försäkrings- och flnansmarknaden
Affärsstrategi och affärsmodell
Företagsstyrnin gssystem
Finansiella analyser och aktuarieanalyser
Regelverk och lagstadgade krav

Vd ska prövas av styrelsen vid tillträde. Vd ska inneha:

1. dokumenterad erfarenhet avföretagsledning;
2. kunskap om Swedbank-koncernen och dess verksamhet;
3. relevant erfarenhet av försËikrings- eller återförsäkringsverksamhet;
4. relevant erfarenhet av eller uppvisad specialkompetens inom riskhantering
Både styrelseledamöternas och Vd:s individuella anseende ska prövas. Detta
innebär att hänsyn ska tas till befattningshavarens redbarhet. Denna interna
prövning för styrelseledamöterna ska göras när styrelsen ändrar sammansättning
och för Vd i samband med det konstituerande styrelsemötet. Varje ny ledamot och
Vd ska anmälas till Finansinspektionen för prövning och godkännande.

Styrelsen ansvarar

för att prövning genomförs av ansvarig för

respektive

nyckelfunktion d.v.s. Riskhanterings-, Aktuarie- och Compliance-funktionen samt
funktionen för lnternrevision. Styrelsen kan delegera prövningen till annan.
Om arbetet är outsourcat ska ansvarig fór nyckelfunktion inneha beställarkompetens
inom sitt specifika område. Om arbetet utförs internt ska ansvarig person inneha
dokumenterad erfarenhet av det specifika området. Likt Vd ska även funktionens
generella anseende prövas.

Prövning av ansvarig sker i samband med tecknande av uppdragsavtal och när
nyckelperson/funktion byts ut. Aven prövning av personer som utför uppgifterna
prövas i samband med tecknande av uppdragsavtalet.

Den personkrets som omfattas av lämplighetskraven ska vid varje tidpunkt uppfylla

dessa krav. Om något oförutsett inträffar under året som kan ha inverkan på
efterlevnad av de krav som ställs på kompetens, erfarenhet och/eller gott anseende
ska Sparia överväga att genomföra en ny lämplighetsprövning.

lnformation om Sparias riskhanteringsstrategi, må|, processer och rapporteringsförfarande återfinns i Sparias Governance Manual.4
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Sparias mål med sin riskhanteringsstrategi är att styra, mäta och kontrollera Sparias
riskexponering. Syftet är att minimera effekterna av oönskade och/eller oväntade
hËindelser.

Nedan redovisas de riskkategorier som Sparia i första hand har satt upp specifika
kontroll- och övervakningsmekanismer för:

.
.
.
.
.

Likviditetsrisk
Koncentrationsrisk

-

lnvesteringsrisk
Matchningsrisk

-

Operativ risk

-

Strategisk risk
Compliance risk
Försäkringsrisk

-

Reservsättningsrisk
AterfOrsakringsrisk

För att uppnå målen har Sparias riskhanteringssystem dokumenterats utförligt och
specificerats i en Governance Manual vari riktlinjer för riskhantering av var och en av
ovanstående riskkategorier återfinns. För att fastställa riskhanteringsstrategin,
riskaptiten och att de specifika kontrollerna implementeras ska dessa riktlinjer för
riskhantering dokumenteras och ses över regelbundet. Riktl¡njerna är hörnstenar i
ramverket för riskhantering och specificeras i allt väsentligt för varje riskkategori.
Syftet med styrdokumenten är att säkerställa en relevant och enhetlig riskhantering
för samtliga risker som Sparia är exponerat mot, vilket innefattar att:

.
.
.

hantera risker genom att identifiera lämpliga åtgärder såsom att eliminera,

.
.

reducera eller transferera rísken genom åtgärder som ska vidtas av de ansvariga.
implementera de åtgärder som definierats för respektive risk.
bevaka och följa upp att vidtagna åtgärder fått avsedd effekt.

identifiera risker som kan påverka Sparias strategi och mål för styrning.
bedöma nivån på riskexponering.

Riskhanteringsfunktionen ansvarar för att

1
2
3
4
5
6

utvärdera och rekommendera en för Sparia lämplig riskaptit och relevanta
risklimiter,
revidera Sparias riskprofil inom respektive risk kategori,
inhämta och utvärdera riskrapporter från Sparia och outsourcade funktioner
samt tillse att åtgårder för att minska eventuella risker implementeras,
underhålla ett riskregister och bistå styrelsen att bedöma olika risk typer som
Sparia kan exponeras för,
bistå styrelsen i genomförandet av ORSA och
föreslå revidering av styrande dokument och arbetsmetoder hänförliga till
riskhantering och intern kontroll.

Riskhanteringen ska omfatta samtliga riskslag som Sparia är exponerat för. .7

h
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Riskkontroll upprättar årligen en riskkontrollplan. Resultatet av riskkontrollen
rapporteras till styrelsen. Riskkontrollrapporten tillställs även den oberoende
granskníngsfunktionen (internrevision).

Vd ska rapportera uppkomna risker för varje riskkategori till riskhanteringsfunktionen
som dokumenterar dessa risker i ett Riskregister samt till styrelsen.
Sparias styrelse utgör navet för styrningssystemet och är ytterst ansvarig för Sparia
och hur verksamheten bedrivs. Styrelsen ansvarar tillsammans med riskhanteringsfunktionen för framtagande av och rapportering av ORSAn. Sparia ska minst årligen
genomföra en ORSA-process för att bedöma storleken på det nuvarande
solvenskapitalkravet och för att göra en framåtblickande risk- och kapitalbedömning.
ORSAn är en del av beslutsprocessen i Sparia och genomförs med utgångspunkt i
Sparias verksamhetsplan, mål och riskprofil. Den oberoende granskningsfunktionen
har till uppgift att utvärdera ORSA-processen.

ORSA-processen

är en del av Sparias strategiska beslutsprocess och

beskrivs

övergripande nedan:
lntressenter

Fôrvântning

ORSA Rapport

Jämförelse mellan de risker

Ger en tydlig beskrivning av de risker Sparia är
exponerat för och deras påverkan på kapitalkrav

Sparia har/eller kan bli utsatt för
i förhållande till Sparias riskaptit

Styrelsen

Detaljerad förståelse av Sparias
riskprofil och ev. behov för
tillförsel av kapital

Aktieàgare

Ger en plan för ev. kapitaltillförsel och en
t¡dshorisont för den fìnansiella planeringen

Ger information om:
Finansinspektionen

Detaljerad förståelse av
kapitalkrav i förhållande till
framråknat SCR under Pelare

Estimerat SCR för kommande tre år

I

Relaterade Solvens nyckeltal
Förklaring av avvikelser pga. av Sparias
specifika riskprofil

ORSA-processen ska vara ett stöd till Sparias styrelse för att möta uppsatta
strategiska mål och för att få en strukturerad syn på strategi, riskhantering och
kapital.
Huvudsyftet med ORSAn år att:

'
.
.
.

bedöma Sparias riskhantering och nivå på solvenskapitalbehov;

ge ägarna en plan för eventuellt framtida kapitalbehov;
fungera som underlag för strategiska beslut som ska fattas;

fungera som ett övervakande verktyg genom att belysa viktiga aspekter
företagets riskhantering, solvenskapitalkrav och kapitalplanering.O

i

t

TT

Nedan återfinns en beskrivning av ORSA processen:
Process
Upprätta
ORSA

Frekvens

Vid behovl
begäran
(minst en
gång per
år)

Ansvarig
Riskhanteringsfunktion

Huvudoutput

Huvudinput
ORSA rapport (t-1)
Arsredovisning (t-1)
lnput till aktuariella
beräkningar

ORSA rapport

Kontroll-

Slyrdoku

aktivitet

-ment

Godkånnande

ORSA

AV

styrelsen

Följande principer skall beaktas nËir Sparia genomför sin ORSA:

.
.

tidshorisonten för ORSAn ska vara 3 år;

.
r

den ska baseras på tillförlitliga och relevanta mätningar;

ORSAn fokuserar på risker som kan komma att påverka Sparias möjlighet
att uppnå sina strategiska må|, eller som kan komma att ha en stor påverkan
på tillgängligt kapital;

verksamhetsplanen, ramverket för riskaptit och Sparias riskregister skall
vara uppdaterat innan ORSAn genomförs;

¡

vid framtagande av ORSAn skall risker inkluderade i Sparias beräkning av
SCR samt övriga väsentliga risker identifierade i riskregistret beaktas;

'
r

den ska innehålla en framåtblickande bedömning som skall kombineras med
Sparias strategiska må|, finansiella plan och riskprofil;

stresstester och scenarioanalyser skall baseras på lämpliga antaganden
som är i linje med Sparias riskprofil samt riskapt¡t;

.

datakvalitet ska säkerställas av respektive funktion vars underlag ingår

i

beräkningar och stresstester

Styrelsens ansvarar för att ORSAn genomförs i enlighet med Sparias regelverk.
Styrelse ansvarar för ORSA-processen men den genomförs till största del av
Riskhanteringsfunktíonen i ett nära samarbete med Sparias aktuariefunktion.

lnom ORSAn skall Sparia göra en bedömning av om standardmodellen för
beräkning av kapitalkrav för operativa risker år lämplig enligt sin riskprofil. Sparia ska
utvärdera om det återfinns risker i Sparia som ¡nte tas i beaktande av standardmodellen och om standardmodellen ger en korrekt bild av Sparias kapitalkrav.

Om något av nedanstående inträffar skall styrelsen, på förslag från Riskhanteringsfunktionen, besluta om en extraordinarie ORSA ska genomföras och i vilken
omfattning (fullständig ORSA eller om det räcker med att en del av ORSAn
uppdateras). Aven andra händelser av väsentlig art kan eskaleras till styrelsen för
beslut, och leda till en extraordinarie ORSA.
En extraordinarie ORSA ska övervägas när något av nedanstående inträffar:
a

risklimiterna definierade i Sparias riskaptit överskrids (definierad i Sparias
Governance Manual);

en våisentlig förändring
a

i Sparias

riskprofil (exempelvis ny produkt införs,

eller väsentlig villkorsändring);
Sparias verksamhetsplan förändras.

O
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Av Sparias ORSA för 2016 framgick att Sparia är väl kapitaliserat för att klara ett
stressat scenario och resultatet av ORSAn föranledde inte styrelsen att vidta några
ytterligare åtgärder.

Sparias interna kontrollsystemet är integrerat i dess verksamhet och består av
åtgärder och processer drivna av alla Sparias intressenter och har till syfte att
säkerställa att Sparias strategiska mål kan uppfyllas.
Syftet med det interna kontrollsystemet är att säkerstålla:

.
.
.
'
.

en genomtänkt och organiserad struktur för att hantera Sparias verksamhet;
att ansvar fullgörs;
tillgänglighet och tillförlitlighet av finansiell och icke-finansiell information;
efterlevnad av tillåmpliga lagar och andra författningar;
att Sparias tillgångar skyddas mot förluster, missbruk och skador.

För att uppnå de ovan nämnda syfte, är ramverket för Sparias interna kontrollsystem uppbyggt kring fem delkomponenter.
Delkomponent

Praklrsk rnnebord

l)

Kontrollmiljö

En stark "risk och kontroll" kultur är en del av Sparias verksamhet genom kontinuerlig tillsyn av styrelsen och kommunikation till
Sparias alla intema ¡ntressenter.

2)

Riskbedömning

3)

Rapporteringskanaler

Tydliga och strukturerade rapporteringsprocesser på plats som
gör det möjligt för styrelsen att löpande få tillgång till relevant,
fullständig, tillförlitlig och konekt information.

4)

Overvakning

Den iortlöpande uppföljningen av Sparias riskkontroll,

Rutiner och styrdokument beskrivs och formaliseras för att tydlig-

göra sättet att identifiera, hantera, konlrollera, mitigera och
rapportera de risker som Sparia är exponerat för.

regeleff erlevnad och oberoende kontrollfunktion.

ii K;t;öiaääilíiéiü-- --

tnternä (óntioiiäi i ¿en ¿;s¡isä
Sparias Governance Manual.

t;Ëamrreiôn

som formaliserais i

Sparia har outsourcat Compliance-funktionen till AGRC enligt avtal. Compliancefunktionen upprättar årligen en skriftlig granskningsplan och granskningsrapport som
avrapporterats till Sparias styrelse.
Compliance funktionen informerar löpande Sparias vd och styrelse om slutsatser
från genomförda granskningsinsatser av bolagets regelefterlevnad, informerar om
nya eller förändrade regelverk och hjälper vid behov till vid utformningen av interna
regler.
Sparias styrelse har antagit en instruktion för internrevision
Sparias styrelse har antagit en instruktion för internrevision. Styrelsen har outsourcat
KPMG.
den egna Oberoende granskningsfunktionen (internrevisionen)
god
revisionssed utreda, utvärdera och
lnternrevisions uppdrag är att i enlighet med
bedöma styrning, riskhantering och kontroll och att bidra med rekommendationer till

till

förbättringar där förbättringsbehov identifierats. lnternrevisionen arbetar på
styrelsens uppdrag och ska vara oberoende i förhållande till den granskade
verksamheten. Oberoendet tydliggörs genom att lnternrevisionen rapporterar direkt
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till styrelsen. Personerna som utför arbetet för KPMG innehar inte några

andra

centrala funktioner i Sparia.

lnternrevisionen

har inom ramen för 2016 års

internrevisionsplan genomfört

granskning av Sparias:

. funktion för av riskkontroll, regelefterlevnads- och aktuariefunktionerna.
. rapportering i enlighet med det nya regelverket, dvs Solvens ll.
. beställarkompetens i enlighet med det nya regelverket.
lnternrevisions sammanfattande bedömning var att Sparias centrala funktioner riskkontroll, regelefterlevnad och aktuariefunktionen är väl strukturerade. Av rapporten

framgår

att

Sparias rapportering

i

enlighet med det nya regelverket och

beställarkompetensen är fungerar vä|.
lnternrevision har även genomfört en granskning av Sparias ORSA för 2016 som har
rapporterats till styrelsen 2016-11-25. Av internrevisionsrapporten framgick att
Sparia har hanterat de rekommendationer som lämnades 2015 och att det i övrigt
inte fanns några ytterligare kommentarer.

Sparias aktuariefunktion är outsourcad till AGRC. Aktuariefunktionen på AGRC
består av tre personer. Arbetet är fördelat mellan dessa på följande sätt så att
dualiteten upprätthålles:
a

En person inom aktuariefunktionen ansvarar fór insamlandet av uppgifter
och tillämpning av metoder och antagande för beräkningar.

a

Den andra personen inom aktuariefunktionen ansvarar för att granska
underlag och beräkningsresultat samt dokumentation.

a

Den tredje personen inom aktuariefunktionen ansvarar för regelefterlevnad
och rapportering tillVd och styrelse.

Som ovan redovisats är Sparia ett captivebolag. Eftersom Sparia saknar anställd
personal och har Sparia valt att lägga ut verksamhet till uppdragstagare såväl inom
som utom Swedbank-koncernen. Styrelsen och Vd ansvarar dock alltid for de
utlagda verksamheterna. All outsourcing regleras av en Riktlinje för Outsourcing som
antagits av Sparias styrelse.
Skriftliga avtal skall alltid upprättas och dessa skall innehålla följande:

-

Beskrivning av uppdraget inklusive kostnad och tidsram
Uppsägning av kontraktet
Ansvar och rapporteringskrav
Krishantering och beskrivning av backup
Sekretessklausul
Efterlevnad av lagar och förordningar
Tillgång till information, gäller även externrevisor och tillsynsmyndighet

Potentiellvidare-outsourcing

I syfte att säkerställa att en otillbörlig ökning av operativa risker inte förekommer ska Vd:

-

Kontrollera att tjänsteleverantören har tillräckliga resurser för att ta sig an de
arbetsuppgifter Sparia planerar att överfóra och att korrekt och tillförlitligt fullgöra sina
skyldigheter gentemot Sparia;

4
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-

Se till att tjänsteleverantören har beredskapsplaner för hur man ska avsluta
uppdraget och överföra tillbaka verksamheten till Sparia utan betydande
störningar av verksamheten.

Se till att tjänsteleverantören har tillräckliga beredskapsplaner för att hantera
nödsituationer eller affärsstörningar.

Vid intern outsourcing inom Swedbank-koncernen kan vissa krav tillämpas mer
flexibelt. Undersökningen av tjänsteleverantören och motsvarande skriftligt avtal kan
vara mindre detaljerad, då styrelsen har större kännedom om tjänsteleverantören.

Alla

outsourcingarrangemang måste organiseras

på ett sådant sätt så

att

rapporteringen möter Sparias krav på datakvalítet.

Den verksamhet som bolaget anser vara av betydande karaktär och kan läggas ut
på uppdragstagare är:

-

Aktuarietjänster
Redovisning och rapportering
Kapitalförvaltning
Skadereglering
Compliance
Riskkontrollfunktionen

Vd ska årligen se till att leverantörerna har effektiva processer för att identifiera,
bedöma, lindra, hantera, övervaka och rapportera risker som kan påverka
verksamheten i bolaget och att dessa processer uppfyller Sparias kvalitetskrav.
Samtliga externa uppdragstagare befinner sig i Sverige.

C. RÍSKPROFIL
Sparias teckningsrisk hänför sig till prissättningen av försäikringsavtal och den
inneboende osäkerhet som är förenad med dessa avtal. Avsättningsrisken avser
risken att de försäkringstekniska avsättningarna inte är tillräckliga.

Oförutsedda risker kan uppstå på grund av brister vid tecknande av försäkring.
Bristerna kan medföra att risker felkategoriseras och de därmed åsätts premier som

är

beräknade

att täcka risker av annan typ av

försäkringsbeståndet. En

felkategorisering kan dessutom medföra felaktig återförsäkring och därmed högre
självbehållän vad som avsetts.
Sparias försäkringsprogram beskrivs närmare nedan:
a

Sparia utfärdar en subsidiär egendomsförsäkring gentemot Swedbank avseende
pantsatta fastigheter. Försäkringen löper på ett år i taget med en smärre självrisk för
Swedbank.

.

Broker lnsurance (Bl)

Bl ãlr en ansvarsförsäkring för Swedbanks försäkringsförmedlare, dvs samtliga
medarbetare i Swedbanks kontorsrörelse. Försåkringen löper på ett år i taget med en
smärre självrisk för Swedbank.

.@
Pl är en professionsansvarsförsäkring

som täcker Swedbank-koncernens samtliga

m1
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medarbetare. Försäkringen löper på ett år i taget med en självrisk för Swedbank.
Försäkri ngen är återförsäkrad på återförsäkri ngsmarknaden.

.

Crime lnfill Ektornet (Crime)
Crime-försäkringen är en förmögenhetsbrottsförsäkring genom vilken Swedbanks
dotterbolag Ektornet AB försåkras. Försäkringen löper på ett år i taget. Försäkringen
är återförsåkrad till 90 % på återförsäkringsmarknaden.

Sparia följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av

den risk som tecknas. Riktlinjerna specificerar också vilka försäkringsbelopp och
klasser av risker som får accepteras.

Sparia hanterar avsättningsrisken genom att följa de försäkringstekniska riktlinjerna

vid fastställandet av de försäkringstekniska avsättningarna. Avsättningarna ses
regelbundet över av Sparias aktuarie.

Av Sparias regelverk framgår att så snart någon av nedanstående händelser inträffar
ska Riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att reducera risken
så att den återförs inom de gränser som Sparia kan acceptera:

-

de nivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument har
överskridits,
en felaktig premiesättning av risker identifierats och

en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning av
den risk Sparia kan exponeras för.

Dessa åtgärder omfattar motåtgärder som vidtas vid försäkringstekniska problem
och/eller en överföring av risken, helt eller delvis, till tredje part. Beträffande denna
sista punkt ska de åtgärder och ríktlinjer som definierats i riKlinjerna för
återförsäkring tillämpas.
Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för
godkännande.
Sparias riskaptit avseende Underwriting och Reservsättning är följande:

Mätvariabler Syfte

Självbehåll

Säkerställa
kapitalbasen

Gräns
Sparia får inte för egen räkning ikläda sig ansvarighet som
bedöms kunna leda till att Sparias skadekostnad per
enskild skada och aggregat överstiger 100 % av eget
kapital.

Av Sparias senaste riskregister framgår att

merparten

av

skadeförsäkrings-

riskerna har värdet 1-3 vilket är mycket lågt. Några risker har ett värde på 4, dvs. en
gul nivå (nettorisken), vilket motsvarar en medelrisk. Sammanfattningsvis bedömer
Sparia att den samlade riskprofilen är lå9.

Nedan återfinns Sparias SCR-beräkning (enligt senaste tekniska specifikationer
publicerade av EIOPA) som genomfördes under januari 2017 baserat på värden per
2016-12-31 samt resultat av ORSA beräkningen som genomfÖrdes under oktobernovember 2016 baserat på värden per 2016-09-30 avseende Skadeförsäkringsrisk.,,
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SEK
Modul
Premie- och reservrisk

2Bt7
3

621

4 357

4 357

4 357

Annullationsrisk

l0 090
-2170

8352

8 352

8 352

Diversifieringseflekt

-2368

-2368

- 2368

S k a defö r s tl k r ìn g s rìs k

II 541

l0

l0 34t

l0 34t

Katastrofrisk

Försäkringsrisken drivs
katastrofrisken är störst.

av

341

katastrofrisken samt premie- och reservrisken där

Sparia har valt att, som en del av ORSAn, stresstesta standardmodellens utfall med
ett storskadescenario för att ytterligare förstå Sparias risker. Styrelsen för Sparia har
bedömt den framtida solvenspositionen med en planeringshorisont pà 4 åx, inklusive
êr 2016.

Av de genomfórda stresstesterna vid olika scenarier (åtta stresstester) leder sju
fortfarande till ett överskott i relation till bindande kapitalkrav och försäkringsrisken
ligger på samma nivå under 2017-2019. Men stresstest nummer åtta är dock ett s k
omvänt stresstest där man mäter hur stor skada som ska inträffa för att Sparia ska

bli insolvent visar att det behövs en kombination av skador på 609 mkr för
insolvens; storskada på Pl samt SPI 2017 (brutto 609 MSEK). Skadorna ligger

öppna till 2019 då de betalas ut och stängs. Effekten blir att motpartsrisken och
fÖrsäkrin gsrisken ökar avsevärt.

Analysen visar att Sparias riskprofil avseende skadeförsäkringsrisker ligger inom
Sparias riskaptit.
Känslighetsanalys:

I den gjorda känslighetsanalysen för Sparias försäkringsportfölj har känsligheten
beräknats avseende punktrisker, fördelningsrisker och så kallade äkta katastrofrisker. Punktrisker avser risk till följd av att ett givet utfall ändras. Fördelningsrisker
avser risken för ogynnsamt utfall. Akta katastrofrisker avser naturkatastrofer eller
cumulusrisker. Analysen har utförts genom ett stresstest där man har antagit en
viss procentuell förändring av den relevanta parametern eller att en sannolikhet
uttryckt i procent har beräknats. Nedan visas vilken påverkan det har på resultatet
och på det egna kapitalet.
Punktrisker
Ökning

i%

Påverkan på resultat och
eget kapital, kSEK

Skadefrekvens

10%

-1

88

Medelskadebelopp

10o/o

-1

88

Skadeinflation

1olo

-591

Parameterrisk

1Oo/o

-82

Med parameterrisk avses risk i bedömningen av skadeutfallet under återstående
avtalstid på grund av felskattningar. Med skadeinflation avses en indexuppräkning
av ett skadebelopp.
Fördelningsrisker

- Sannolikheten för att mer ån 50 procent av kapitalbasen eroderas bort på grund
av ogynnsamt skadeutfall under redovisningsperioden har efter aktuariella
beräkningar bedömts vara försumbar. Sannolikheten för att mer än ingående

\
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premiereserv förbrukas

till att täcka skador under resten av avtalsperioden för

löpande avtal är drygl2 procent.

-

Resultatpåverkan som en följd av ett katastrofscenario som inträffar högst var

200e år under givet aktuellt återförsäkrings program skulle bli 5 228 kkr.

Akta katastrofrisker
För bolaget föreligger ingen sannolikhet för äkta katastrofrisker.
Marknadsrisken är den risk för förlust som uppstår genom negativa förändringar och
svängningar i marknadspriser på investeringar och tillgångar.
Sparia investerar sina tillgångar enligt aktsamhetsprincipen i artikel 132 i Solvens 2direktivet samt enligt sina placeringsriktlinjer som redovisas ovan.

Sparias styrelse ansvarar för att uppföljning och kontroll av placeringsriktlinjerna
efterlevs. Uppföljning och kontroll sker genom kontinuerlig rapportering av vd till
styrelsen. Riktlinjerna revideras löpande och ändras vid behov efter beslut av styrelsen. Riktlinjerna ska årligen fastställas av styrelsen även om inga ändringar gjorts.
Enligt Sparia placeringsriktlinjer ska Sparia vid valet av tillgångar som ska användas

för att täcka (FTA) välja tillgångar med beaktande av skuldernas karaktår (matchning) och sprida riskerna på lämpligt sätt (diversifiering). Tillgångarna ska minst
uppgå till det garanterade åtagandet. Sparias övriga placeringstillgångar placeras på
konto i Swedbank.

Av Sparias regelverk framgår också att så snart någon av nedanstående händelser
inträffar så ska Riskhanteringsfunktionen definiera lämpliga motåtgärder för att
reducera risken så att den återförs inom de gränser som Sparia kan acceptera:

.

de nivåer som definierats i riskaptitramarna och/eller relevant styrdokument
har överskridits,

.
.

en risk för väsentlig nedskrivning av investeringarna uppstår,

en händelse inträffar som riskhanteringsfunktionen uppfattar som en ökning
av den risk Sparia kan exponeras för.

Motåtgärder ska inrikta sig på:

.
¡

att avyttring av tillgångar och/eller
âtt definiera och implementera en lämpligare diversifieringspolicy.

Nämnda motåtgärder och respektive genomförandeplan ska lämnas till styrelsen för
godkännande.

Sparias finansiella portföljen uppgick per 2016-12-31 till totalt 168 024 KSEK.
Portföljens placeringar fördelade sig på bankkonto och resterande del placerad i
kommuncertifikat.

Sparias ränte-och kursrisker anses vara små i den finansiella portföljen då den
enbart består av medel på bankkonto samt kommuncertifikat. Stor koncentration av
tillgångar hos Swedbank AB (bankkonto), som dock har en stark rating vilket
begränsar den uppskattade koncentrationsrisken.
Nedan redovisas Sparias riskaptit 2016 avseende lnvesteringar:
Svfte
Minimera
risken för

Mätvariabler
Typ av
investerino

Ooerâtive oränser
Försäkringstekniska avsättningar (FTA)
LIMITER

\
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Tilloånosslaq
Räntebärande tillgångar i SEK med en
genomsnittlig duration på max I år. Valutarisker
ska så långt möjligt undvikas eller avtäckas via
derivat.
Kreditrisk
Moodys rating av motparten: Max % av den
portfölj som ska täcka FTA:
Aaa och lägre 1 00%
Aa och lägre 100%
A 30o/o
Övriga tillgångar:
Konto ¡ Swedbank

värdem¡nskn¡ng
på tillgångar

Sparias tillgångar placeras i tillgångsslag med låg risk, i huvudsak

i korta svenska

räntebärande instrument, för att åstadkomma jämn avkastning. Placeringar i
finansiella instrument görs på en reglerad marknad med en väl fungerande
andrahandsmarknad.

Sparia placerar sina finansiella tillgångar på ett aktsamt sätt så att god
betalningsförmåga upprätthålls vid varje enskild tidpunkt. Vid alla placeringar ska
hänsyn tas till förväntade skadeutbetalningar, villkor i gällande (åter)försäkringsavtal,
SCR-kvot och resultatet av Spar¡as senaste ORSA-rapport.
Enligt Sparias senaste riskregister (2016-12-05) har merparten av marknadsriskerna

värdet 1-3 vilket är mycket lågt. Jämförelse av Sparias riskregister med standardmodellens utfall visar att riskregistret bedömer marknadsrisk väsentligt lägre än
standardmodellen gör.

Nedan återfinns Sparias SCR-beräkning (enligt senaste tekniska specifikationer
publ¡cerade av EIOPA) som genomfördes under januari 2017 baserat på värden per
2016-12-31 samt resultat av ORSA beräkningen som genomfördes under oktobernovember 2016 baserat på värden per 2016-09-30 avseende marknadsrisk.
KSEK
Modul
Ränterisk

3l-dec-16

20t7

2018

94

9l

9l

9l

94

91

9l

9l

Aktiekursrisk
Spreadrisk

Valutarisk
Fastighetsrisk

Koncentrationsrisk
Diversifieringseffekt

Muknødsrisk

Sparias marknadsrisk är storleksmässigt den som minst bidrar till kapitalkravet.
Kapitalkravet för marknadsrisk enligt standardmodellen uppgår till KSEK 94. Sparia
anser sig inte omfattas av varken spreadrisk, koncentrationsrisk eller valutarisk.
Samtliga placeringar görs i svenska kronor.
Marknadsrisken förväntas ligga på samma nivå under Sparias planeringshorisont.

.1
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Känslighetsanalys avseende placeringsrisker:

I den gjorda känslighetsanalysen för Sparia har känsligheten beräknats avseende
förändring av marknadsräntan och den allmänna kreditrisken samt en förändring av
valutakursen. Analysen har utförts genom ett stresstest där en viss procentuell
förändring av den relevanta parametern har antagits. Metodiken baseras på att det
är bruttotillgångar och inte en durationsviktad summa som stresstestats.

Nedan tabell visar vilken påverkan dessa förändringar har på resultatet och på det
egna kapitalet. Beloppen redovisas i kkr.
Placeringsrisker
Förändring iresultaträkningen

Förändring eget kapital

Förändring på grund av:

ökade

-71

-71

-36

-36

marknadsränlor
Allmän kredihisk +0,5 %
(förändring i spread)
+1o/o

Sparia hanterar sina kreditriskergenom att följa interna försäkringstekniska riktlinjer
Enligt Sparias försäkringsriktlinjer vid placering av återförsäkring ska återförsäkrares
soliditet och betalningsförmåga bedömas. Externa återförsäkrare skall ha minimum
rating A (Standard & Poors) eller motsvarande. Undantag från detta kan beviljas av
Sparias styrelse, om den finner det nödvändigt, ratingen får dock aldrig understiga
BBB (Standard & Poors).
Nedan återfinns Sparias riskaptit avseende motpartrisk.

Mätvariabler

Rating

Syfte

Gräns

lngen återförsäkring som inte är
linje med Sparias strategi

i

A (S&P) eller motsvarande

Enligt Sparias senaste riskregister (2016-12-05) har merparten

av

nettokreditriskerna värdet 1-3 vilket är mycket lågt. Efter analys av riskregister och
standardmodell, bedömer Sparia att standardmodellens SCR-beräkning beaktar
Sparias motpartsrisk och inte undervärderar dessa risker.

Nedan återfinns Sparias SCR-beräkning (enligt senaste tekniska specifikationer
publicerade av EIOPA) som genomfördes under januari 2017 baserat på värden per
2016-12-31 samt resultat av ORSA beräkningen som genomfördes under oktobernovember 2016 baserat på värden per 2016-09-30 avseende motpartsrisk.
Morlul
Typ I

Jl-dec-16

2017

20t8

2{n9

4 837

4 758

4 832

4

4 E37

4 758

4 832

4 918

9t8

Tvp2
Molpartsrisk

7
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Sparias motpañsrisk drivs av kassatillgångar placerade hos Swedbank (kreditrating
(AA-) samt återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar.

Sparias kreditrisk avseende premiefordringar mot Swedbank, som är en av
Europas bäst kapitaliserade banker, är begränsad eftersom uteblivna betalningar
vanligen leder till annullering av försäkringskontrakten.
Sparia har valt att stresstesta standardmodellens utfall med olika scenarier. Nedan

presenteras

de

stresstester som berör kreditrisk.

Det sista testet

påverkar

kreditrisken implicit medan det första är designat att direkt testa känsligheten i den
uppmätta kreditrisken.

¡
.

Moderbolaget får sänkt kreditrating 2016 (från AA- till BBB+)
Samtliga återförsäkrare nedgraderas ett steg 2016 (från AA tillA, etc.)

Det första scenariot innebär en markant ökning av motpartsrisken, men förändrar
inte solvens-positionen. Medan det andra scenariot innebär att motpartsrisken ökar,
påverkan på kapitalbehovet blir dock liten.

Likviditetsrisker handlar i vid mening om tillgång till finansiering och återförsäkring.

Om en likviditetsrisk realiseras kan detta ofördelaktigt påverka den ordinarie
affärsverksamheten och riskera förmågan att uppfylla de dagliga betalningsåtagandena.
Nedan återfinns Sparias riskaptit avseende likviditet- och koncentrationsrisk:

Mätvariabler Syfte

Likviditet

Grãns

Likviditet
- Obligationer: Likvida inom 3 bankdagar - Medel på bankkonto: Likvida

inom

Typ av
investering

Tillgångsdiversifiering

I

bankdag

Vid valet av tillgångar som ska användas för skuldtäckning ska Sparia
válja tillgångar med beaktande av skuldernas karaktär (matchning) och
sprida riskerna pá lämpligt sätt (diversifiering).'Se f ö "Minimera risken
för värdeminskning på tillgånga/'

Enligt Sparias senaste riskregister (2016-12-05) har netto likviditetsrisk värdet I
vilket är mycket lågt.

Sparias likviditetsrisk hanteras genom att placeringstillgångarna placeras på
bankkonto. Då en stor andel av den finansiella portföljen består av medel på
bankkonto, anses likviditetsriskerna vara små. Sparias likviditetsrisker begränsas
ytterligare genom att premierna tas in i fÖrväg och kassaflödet följs upp månatligen.

Vid ett eventuellt behov av en större mängd likvida medel har Sparia möjlighet att
sälja tillgångar placerade i fonder samt begära kapitaltillskott från Swedbank.
Operativ nsk avser risker för förluster till följd av att interna processer och rutiner är

felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa
händelser inklusive legala risker.

1
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Nedan återfinns Sparias riskaptit avseende operativa risker:

Mätvariabler

Gräns

Syfte

Minimera förluster pga.
Regelefierlevna¿ Operationella risker

- Alla operationella risker hanteras inom ramen för
Sparias Riskregister. ldentifierade risker i Sparias
riskregister skall hanteras enligt följande kritiska;
Kritiska: inom tre månader
Stora; inom sex månader.

.
.

Enligt Sparias senaste riskregister (2016-12-05) har merparten av netto operativ
risk värdet 1-3 vilket är mycket lågt. Efter analys av riskregister och standardmodell,
bedömer Sparia att standardmodellens SCR-beräkning beaktar Sparias operat¡va
risk och inte undervärderar dessa risker.

Nedan återfinns Sparias SCR-beräkning enligt standardformeln (enligt senaste
tekniska specifikationer publicerade av EIOPA) som genomfördes under januari
2Q17 baserat på värden per 2016-12-31 samt resultat av ORSA beräkningen som
genomfördes under oktober-november 2016 baserat på värden per 2016-09-30
avseende operativa risker.
KSEK

3l-dec-tó

2017

2018

20t9

Operativ risk

390

468

468

468

Operativ risk

390

468

468

468

Modul

De operativa riskerna rymmer administrativa risker. Dessa utgörs av kvaliteten på
levererad finansiell information, bemanning samt kunskapstillgång hos AGRC som
under ett administrationsavtal sköter Sparias löpande försäkringsadministration.
Bokföringens kvalitet säkerställs av väl utvecklade kontrollpunkter För att minimera
den operativa risken finns det flera personer hos AGRC som kan sköta Sparias
administration.

De operativa riskerna består även av risker knutna till lT och informationssäkerhet.

Dessa bedöms dock som mindre omfattande. Sparias kontroll över processer,
rutiner och styrdokument är föremål för löpande översyn internt och t¡llsammans
med AGRC.

Matchningsrisk definieras som risken för att förlust uppstår genom en differens
penningmässigt värde eller i tid mellan flödena för tillgångar och skulder.

i

Enligt Sparias senaste riskregister (2016-12-05) har matchningsrisk värdet 1-3
vilket är mycket lågt.
Compliancerisk innebär att Sparia inte följer lagar, föreskrifter och andra regler som
är tillåmpliga på verksamheten och som är en förutsäittning för Sparias auktorisation.
Nedan återfinns Sparias riskaptit avseende compliancerisk:

Mätvariabler Syfte
Regelverk

Gråins

Regelefrerlevnad Sparia ska inte implementera eller bibehålla produkter, processer,
system och/eller relalioner som kan resultera i att lagar, föreskrifter
och externa regler inte följs.

\
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Enligt Sparias senaste riskregister (20161205) har compliancerisk värdet 1-3
vilket är mycket lågt.

D. VÄRDERING FÖR SOLVENSÃNDAMÄL
Sparia materiella kategorier av tillgångar utgörs av likvida medel på bankkonto
(161 003 KSEK) och räntebärande värdepapper i form av kommuncertifikal (7 021
KSEK). Dessa värderas till verkligt värde i såväl finansiell redovisning som i
värdering för solvensändamå|. Rånteintäkter från värdepapper tas upp i marknadsvärdet för solvensvärdering medan finansiell redovisning innehåller motsvarande
råinteintäkt som övrig skuld.
Bland övriga skulder (137 KSEK) i solvensvärdering märks återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar och förutbetalda föreningsavgifter. Aterförsäkrares
andel av försäkringstekniska avsättningar har, för solvensåndamå|, värderats enligt
bästa skattning och justerats för motpartsrisk, vilket i synnerhet påverkar värdet av
premieavsättning. Jämfört med återförsäkrares andel av premiereserv i finansiella
redovisningen, är solvensvärdering lägre (2 468 KSEK).

Sparias materiella försäkringsklasser utgörs av subsidiåir egendomsförsäkring,
professionsansvarsförsäkring samt brottsförsäkring. Enligt Solvens 2-klassindelning
utgörs dessa av brand, allmänt ansvar respektive övrig förmögenhetsskada.

Värdet av försäkringstekniska avsättningar, inklusive summan av bästa skattning av
premie- och skadeavsättningar samt riskmarginal, uppgick till 13154 KSEK, varav
riskmarginal 1 300 KSEK. Aterforsakrares andel av bästa skattning av premie- och
skadeavsättningar uppgick till 108 KSEK, som hänförs helt till återförsäkrade del av
övriga förmögenhetsskador. Av FTA, utgjordes 3 688 KSEK av brandförsäkring,
8 704 KSEK av ansvarsförsäkring, och resterande 764 KSEK av övrig förmögenhetsförsäkring.

Värderingen av FTA är förknippad med osäkerhet till följd av att den underliggande
risken är oförutsägbar avseende frekvens och omfattning av inträffade skador.

Metodiken för värdering förlitar sig på antagande om skadeutfall

i

relation till

premieinkomst i kvarstående försäkringsperiod samt utvecklingen av skadorna som
förväntas uppstå under den perioden.
Antagande om skadeutfall ger skillnader jämfört med den finansiella redovisningens,
vilket främst ger lägre premieavsättningar ån bokförd premiereserv. Den ekonomiska, tidsberoende effekten av skadeutvecklingen är låg till följd av låga (negativa)
räntekurvor och kort duration på avsättningana. Däremot ingår försäkringsperioder
som är förnyade men ännu inte ikraft i värderingen för solvensändamål, vilket
påverkar värderingen av subsidiär egendomförsäkring med förnyelse den 1 januari.

Vid värdering av FTA tillämpas inga justeringar av räntekurvor enligt direktivet
2009/138/EG artikel 77c eller 77d, eller övergångsregler enligt artikel 308d.

Aterkrav enligt återförsåkringsavtal värderas för ansvarsförsäkring och övrig
förmögenhetsskada. Ansvarsriskerna är återförsäkrade enligt ett icke-proportionellt
skydd, vilket begränsar Sparias åtagande per händelse och försäkringsperiod.
Övriga förmögenhetsskador kvotåterförsäkras dår Sparia står för 1O

Vo

av risken.
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Övriga skulder utgörs av lämnat koncernbidrag (9 194 KSEK) och andra skulder
(782 KSEK) värderade enligt finansiell redovisning.
lnga alternativa värderingsmetoder har använts.

E. FINANSIERING
När det gäller information om mål, principer och processer som används för att
hantera kapitalbasen hänvisas till redovisningen av Orsa och risklimiter kring solvens
på sidan 10 ovan och följande.
Kapitalbasen består endast av primärkapital (Tier 1) vilket gör att kapital som kan
användas till att täcka SCR och MCR är samma.

lnget tilläggskapital eller några övergångsregler har använts för beräkning av
kapitalbasen.
Sparias kapitalbas redovisas nedan. Kapitalbasen består uteslutande av eget kapital

vilket betraktas som primärkapital. Sparias kapitalbas omfattas inte av några
övergångsregler enligt artikel 308b.9 och 308b.10 i direktiv 2009/138/EG.

Kapitalbasen utgörs av aktiekapital och avstämningsreserv. Aktiekapitalet har inte
förändrats under perioden, medan avstämningsreserven var negativ vid periodens
utgång till följd av justeringar av värdering av försäkringstekniska avsättningar.
Jämfört med den finansiella redovisningen är kapitalbasen för solvensändamål något
lägre (1 225 KSEK).

Nedan visas kapitalkravet vid årets utgång per modul och i sin helhet.
Standardformeln har tillämpats vid alla beräkningar utan några förenklingar eller
användande av företagsspecifi ka parametrar.
För beräkning av minimikapitalkrav har uppgifter om värdering av bästa skattning av
skadeavsättningar för egen räkning och premieinkomster för egen räkning använts,
utöver resultatet från solvenskapitalkrav enligt standardformel samt regelverkets
garantibelopp. Resultatet av beräkning av minimikapitalkravets komponenter gav att
kravet motsvarar garantibeloppet.
KSEK

fvbrknadsrisk
lVlotpartsrisk

r@
94

4 837

SjuKörsäkringsrisk
Skadeförsäkringsrisk

11 541

Livförsåikringsrisk
krrnateriell risk
Elivers if ieringsef f ekt

-'l

BSCR

14 601

Operativ risk

87'l

390

Justeringsbelopp

scR

14 991

MCR

36 501

7
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Sparia använder inte undergrupper för durationsbaserad aktiekursrisk vid beräkning
av solvenskapitalkravet.
Det är inte aktuellt att redovisa några skillnader då Sparia inte använder någon intern
modell för beräkning av solvenskapitalkravet.

Det år styrelsens bedömning att Sparia inte löper någon risk att kapitalbasen skulle
underskrida minimikapitalkravet eller solvenskapitalkravet.
Det finns inget ytterligare materiellt att redovísa om Sparias finansiering.

1
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Annex
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s.02.01.02
Balance sheet
Solvency
Assets
Intangible assets
Defèn'ed tax assets
Pension benefit surplus
Property, plant & equipment held for ou'n use
Investments (other than assets held for indexlinked and unit-linked contracts)
Property (other than for orvn use)
Holdings in related undertakings, including participations
Equities
Equities - listed
Equities - unlisted
Bonds
Govemment Bonds
Corporate Bonds
StructuÍed notes
Collateralised securities
Collective Investments Undertakings
Derivatives
Deposits other than cash equivalents
Otlrer investments
Assets held for index-linked and unit-linkecl contracts
Loans and mortgages

Loans on policies
Loans and mortgages to individuals
Other loans and mortgages
Reinsurance recoverables from:

Non-life and health similar to non-life
Non-life excluding health
Health similar to non-life
Life and health similal to life, excluding health and indexJinked and uniþlinked
Health similar to life
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Life index-linked and unit-linked
Deposits to cedants
Insurance aud intermediaries receivables
Reinsurance receivables
Receivables (trade, not insurance)
Orvn shares (hetd directly)
Amounts due in respect of own fund items or initial fund callecl up but not yet paid in
Cash and cash equivalents

Any other assets, not elsewhere shown

Total assets

value
c0010
R0030
R0tl40
R0050
R0060
R0070

7 103

R0080
R0090

R0t00

Roil0
R0120
R0130
R0140
ROt50
R0160
R0170
R0180
ROt90
R0200
R0210
R0220
R0230

7 103

7 103

RO240

R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300

108
108

108

R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
ROJ6O

R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0500

r6t

003

29

168242

II

Annex I
s.02.01.02
Balance sheet
Solvency

value
c0010

Liabilities
Technical provisions - nonJife
Technical provisions - non-life (excluding health)
TP calculated as a u4role
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - health (similar to nonJilè)
TP calculated as a rvhole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - lifè (excluding indexJinked and unitJinked)

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590

Technical provisions - health (sinilar to life)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - lifè (excluding health and index-linked and unit-linked)
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - inclex-linked and unit-linked
TP calculated as a rvhole
Best Estimate
Risk margin

R06r0

Contingent liabilities
Provisions other than technical plovisions
Pension benefit obligations
Deposits from reinsurers
Deferred tax liabilities
Derivatives
Debts owed to credit institutions
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Insurance & intermediaries payables
Reinsurance payables
Payables (trade, not insurance)

Subordinated tiabilities
Subordinated liabilities not in BOF
Subordinated liabilities in BOF
Any other liabilities, not elsewhere shown

Total liabilities
Excess ofassets over

liâbiliti€s

13 154
13 154

ll
I

854
300

R0600
R0620
R0630
R0640
R0ó50
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900

23 467

Rl000

144 775

9 531

782

II

Annex I
s.05.0t.02
Premiums, claims and expenses by line of business
Line ofBusiness for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
Medical
expense

Income
protection

Workers'
compensation

insurance

insurance

insurance

c0020

c0030

c0010

Motor

Fire and other

vehicle

Other motor

liability

insurance

Marine, aviation and
transport insurance

insurance

liability

Credit and
suretyship

insurance

insurance

c0070

c0080

c0090

3 000

9 889

damage to

property
insurance

c0040

c0050

c0060

General

Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-orooortional reinsurance acceoted

R0110
R0120
R0130

Reinsurers' share
Net

R0140
R0200

Þ{

Þ{

Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-orooortional reinsurance acceoted

Reinsurers' sha¡e

Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted

Reinsurers' share

Net
Chances in other technical nrovisions
Gross - Direct Business
Gross - Propoftional reinsu'ance accepted
Gross - Non- proÞortional reinsurance accepted
Reinsurers'share

Net
Exnenses incurred

Other expenses
Total expenses

R0210
R0220
R0230

-

Þ{

Þ{

-

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300

3 000

4 084

3 000

9 807

l><:- ){

Þ{

Þ{

5 130

R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

Þ{

5 805

Premiums earned
Gross - Direct Business

-X

>.<

X

-

Þ'{

--

---

Þ{

-><-

=--

3 000

-t

Þ{

--

){
Þ{

Þ{
--

---

Þ{

-:>-<

>'<

Þ{
Þ{

l--

-

>-<

--

541

-

-

Þ{

506

->.<

--

4t

506

l><-l

4 677

Þ{

41

Þ{
I

Þ{
168

X
Þ{

X
X
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s.05.01.02

Premiums, claims and expenses by line of business
Line ofBusiness for: non-life insurance
¿nd reinsurance obligations (direct
business and accepted proportional

Line ofbusiness for:
accepted non-proportional reinsurance

reinsurance)
Legal
expenses

Assistance

Miscellaneous
financial loss

Health

Casualtv

Marine. aviation.
transport

Property

cOl l0

c0120

c0130

c0140

c0150

c0t60

insurance

c0r00
Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0110
R0120
R0130

Reinsuren'share

R0r40

Net
Premiums earned

R0200

Gross - Direct Business

R02t0

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0220
R0230
R02,f0

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

Reinsurers' share
Net

Total

t59

Þ{

Þ-<

13 048

-

ll9

Þ{

---

195

><

>'<

Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted

Reinsurers' share
Net
Changes in other technic¿l orovisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance acceoted
Gross - Non- proportional reinsurance accepted
Reinsurers'share

Net
Expenses incurred

Other expenses
Total exnenses

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200

Rt300

--

5 276
7 726

>.<

510

4

X
Þ{

Þ{-

-2 974

--l

Þ{

13 002

49

-l

){

-Þ{-

146

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

-><-

-><-

Claims incurred
Gross - Direct Business

5 924

7 124

40

-

c0200

-

514

Þ{
Þ{

--

51

-><-

l><-

-

-

4

-2 978

l><:-

--

I

759
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s.0s.01.02

Premiums, claims and expenses by line of business

Life reinsurance

Line ofBusiness for: life insurance obligations
Annuities
stemming from
Health
lnsurance

Insurance

with profit
participation

IndexJinked
and unitlinked

non-lifè
Other life

insurance

insurance

contracts and

relating to health

insurance

insuance
obligations

c0210

c0220

c0230

c0240

oblications
Annuities stemming
from nonJife
insurance contracts
and relating to
insurance obligations
other than health

Reinsurers' share

c0250

c0260

R1410
R1420

Net
Premiums earned

RI500

Gross

Rlsl0

Reinsurers' share

R1520

Net

Rt600

Claims incurred
Gross

R1610

Reinsurers' share
Net
Chances in other technical nrovisions

R|620
R1700

Gross

Rt7t0

Reinsurers' share

R1720

Net
Exnenses incurred

Rl800
RI900

Other expenses

R2500
R2600

Total exnenses

Health

Life

reinsurance

reinsurance

insurance obligations

Premiums written
Gross

Total

-

cît270

c0280

c0300

.{nnex I
s.05.02.0r

Plemiums, claims and expenses by country

Home

Country

Top 5 countries (by amount ofgross
premiums written) - nonlife obligations

Total Top 5
and home

country

c01il0

c0020

c0030

c0040

c0050

c0060

c0070

c0080

c0090

c0100

c0l l0

c0120

c0130

c0140

R0010

Premiums written
Gross - Direct Business

Rflil0

Gross - Ploportional reinsurauce accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0120
R0130

Reinsurrers' share

Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional rcinsurance acceDted
Gross - Non-orooortional reinsurance accented

Reinsurem'share

Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted

Reinsurers' share

Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non- proportional reinsurance accepted
Reinsurers'share

Net
Exnenses incurred

Other expenses

Total expenses

13 048

13 048

R0t40

5 924

5 924

R0200

7 124

'7

R02t0

13 002

13 002

5 276

5 276

7 726

'7 726

-2 974

-2 974

R0220
R0230
R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400
R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300

t24

4

4

-2 978

-2978

t'759

t'159

I

759
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s.05.02.01

Premiums, claims and expenses by country
Home

Country

Top 5 countries (by amount ofgross
premiums wriften) - life obligations

Total Top
countrry

c0150

c0160

c0170

c0180

c0190

c0200

c0210

CT22O

c0230

c0240

c0250

c0260

c0210

c0280

Rr400
Premiums written
Gross

Rl410

Reinsurers' share

R1420
R1500

Net
Premiums earned
Gross

Rl510

Reinsuters' share
Net

Rr520
R1600

Claims incurred
Gross

R1610

Reinsurers' share

Rl620
Rl700

Net
Chanses in othel' technical nrovisions
Gross

RI710

Reinsulers' share

Rt720

Net

R|800

Expenses incurred

R1900
R250tl
R2600

Other exnenses

Total exnenses

5

and home
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s.17.01.02

Nonlife Technical Provisions
accepted proportional reinsurance
Medical

Income
protection

Workers'
compensation

Motor vehicle

expense
insurance

insurance

insurance

insurance

c0020
Teehnical provisions calculated as a wholr
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re aiïer

R0010

the adjustment ftrr expected losses due to counterparty defàult
associated to TP as a whole

R0050

c0030

liability

c0040

Other motor
insurance

c0050

c0060

Marine, aviation
and transport

Fire and other

liability

Credit and
suretyship

insurance

insurance

c0080

c0090

c0il10

l'164

2 531

General

damage to

property

insurance

insurance

c0070

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM
Best estimate
Premium provisions
Gross

R0060

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment for expected losses due to counterparty default

R0140

Net Best Estimate of Premium Provisions

R0t50

r:

Claims provisions
Gross

R0160

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment f'or expected losses due to counterparty defàult

R0240

Net Best Estimate of Claims Provisions
Total Best estimate - gross
Total Best estim¿te - net

Risk margin
Amount of the transitional on Technical Provisions
Technical Provisions calculated as a whole
Best estimate

Risk margin

R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310

-=:

-=::

:::

-=:-

::

I

764

I

534

5 316

I

534

5 316

3 298
3 298

7 848

:

2 531

::

-

><

l:

:

-Þ€

l-

7 848
857

389

:
=

-
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s.17.01.02

Non-life Technical Provisions

Direct business
Medical

Technical provisions - totâl
Technical provisions - total
Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re
after the adjustment for expected losses due to counterpafiy
default - total

Technical provisions minus recoverables from
reinsurance/SPV and Finite Re - total

expense

Income
protection

insurance

insurance

:
R0320

c0020

:

c0030

Workers'
Motor vehicle
compensation
liability
insurance

:

c0040

Other motor
msurance

insurance

:

c0050

:

Marine, aviation
and transport
insurance

c0060
-a:

c0070

Fire and other
damage to
property
insurance

:

liability

Credit arìd
suretyship

insurance

insurance

General

c0080

c0090

3 686

=-8704

3 686

8704

R0330

R0340

:

c0t00

Annex
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s.17.01.02

NonJife Technical Provisions

Direct business and accepted
proportional reinsurance
Legal
expenses

Assistance

insurance

cOt l0
Technical provisions calculat€d as a whole

R00r0

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re aller
the adjustment fbr expected losses due to counterparfy defàult
associated to TP as a whole

R0050

c0t20

Miscellaneous
financial loss

Accepted non-proportional reinsurance

Non-

Non-

proportional
health

proportional

reinsurance

c0140

c0t3rì

Non-

casualty

Non-proportional
marine, aviation
and hansport

proportional
propeúy

reinsurance

reinsurance

reinsurance

c0ls0

c0t60

c0170

Total Non

Lifè
obligation

c0180

Technical provisions cålculated as a sum ofBE and RM
Best estimate
Premium provisions

X

Gross

R0060

Total recoverable fiom reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment for expected losses due to counterparty default

R0140

Net Best Estimate of Premium Provisions

R0150

X

R0160

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment fbr expected losses due to counterparty default

R0240

Net Best Estimate of Claims Provisions
Total Best estimate - gross
Total Best estimate - net

Risk margin

R0250
R0260
R0270
R0280

Amount of the transitional on Technical Provision¡
Technical Provisions calculated as
Best estimate

Risk margin

a

whole

R0290
R0300
R0310

:

€È

€È

43

43

:-

:-

6s6

-

:
4 349

ll

-

€-

53

>:<

Claims provisions
Gross

€È

4306

:
7 506

65

65

591

7 441
11854

709

:
-

601

lt

55

I

--

-

747
300
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s.17.01.02

NonJife Technical Provisions

Direct business and accepted

Accepted non-proportional reinsurance

Droportional reinsurance
Legal
expenses

Assistance

insurance

c0110
Technical provisions - total
Technical provisions - total
Recoverable frorn reinsurance contraclSPV and Finite Re
after the adjustrnent for expectecl losses due to counterparty
default - total
Technical provisions minus recoverables Íiom
reinsurance/SPV and Finite Re - total

R0320
R0330

R0340

-

::

c0120

Miscellaneous
financial loss

c0130

-><

"164

108

656

Non-

Non-

proportional
health

proportional

reinsurance

c0140

Non-

casualty

Non-proportional
marine, aviation
and transport

proportional
property

reinsurance

reinsurance

reinsurance

c0150

c0160

c0170

::'

Total Non
Lif'e
obligation

c0180

t3 ts4

-

r08

t3 047

Grô$ Cla'ñt P.'d lnon-cumuÈtiv¿)

-

D.vêlopne¡¡ yeãr{.&olure ¿ñounr}

................ffi

6r4t undÈolmêd Br !*¡mate

Clârñs ProvrtÉns. Devèloemènt vèar la&olure âeouno
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s.23.01.0r
Own funds

Tier I -

Tier I -

c0010

unrestricted
c0020

restricted
c0030

146 000

146 000

Total

Tier

2

Tier

3

c0040 c00s0

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector âs foreseen in article 68 ofDelegated

Regulation (EU) 2015/35
Ordinary share capital (gross ofown shares)
Share premium account related to ordinary share capital
Iinitial funds, members'contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type undertakings
Subordinæed mutual member accounts
Surplus frrnds
Preference shares
Share premium account related to preference shares
Reconciliation reserve
Subordinated liabilities
An amount equal to the value ofnet deferred tax assets
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specifìed above
Own funds from the financial sfåtements that should nof be represented by the reconciliation reserve and do not meet the
criteri¡ to be classilied as Solvency II own funds

R0010
R0030
R0040
R0050
R0070
R0090

R0n0

-l

R0130
R0140
R0160

225

I
E
I
:E
Erril
=
E

><rI
xrlx
ÉI>--

ROIEO

Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be
R0220
classified as Solvency II own funds
Deductions
Deductions for participations in financial and credit institutions
R0230
Total basic own funds after deductions
R0290
Ancillary own funds
Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand
R0300
Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own lùnd item tbr mutual and mutual - type
R0310
undertakings, callable on demand
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand
R0320
A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand
R0330
Letters ofcredit and guarantees under A¡ticle 96(2) ofthe Directive 2009/138/EC
R0340
Letters ofcredit and guarantees other than under Article 9ó(2) ofthe Directive 2009/138ÆC
R0350
Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 20091138/EC
R0360
Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/l38lEC
R0370
Other ancillary own funds
R0390
Total ancillary own funds
R0400

é

><
:

=<
X =<
X
_]-

=
><

:
144 775

-

144 775

-><-

-:]><
-><->,<
-><---

><

=

Þ{
Þ{
--Þ{
-Þ'{Þ{
Þ{

ì><
>.<
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s.23.01.01
Own funds

Total

Tier I unrestricted

Available and eligible own funds
Total
Total
Total
Total

available own lì¡nds to meet the SCR
available own fi.rnds to meet the MCR
eligible own fi,rnds to meet the SCR
eligible own frnds to meet the MCR

scR
MCR
Ratio of Eligible own funds to SCR
Ratio of Eligible own funds to MCR

R0500
R0510
R0540
R0550

144 775

RO5EO

t4 991

144 775

R0600
R0620
R0640

75%

triïrrìr
Reconciliation reserve
Excess ofassets over liabilities

Own shares (held directly and indirectly)
Foreseeable dividends, distributions and charges
Other basic own fund items

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds

Reconciliation reserve
Expected prolits
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non- life business
Total Expected profits included in future premiums (EPfFP)

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0760
R0770
ROTEO

R0790

1

x

144 775

146 000

-1 225

II
I

E
:
E
E
xE
E
E

x:
E

Tier I -

Tier

2

Tier

3
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s.25.01.21
Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula
Gross solvency capital

recuirement
Market risk
Counterparty de fault risk
Life underwriting risk
Health underwriting risk
NonJife underwriting risk

R00t0

94

4 837

Intangible asset risk
Basic Solvency Capital Requirement

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0100

Calculation of Solvency Capital Requirement
Operational risk
Loss-absorbing capacity of technical provisions

R0130
R0140

Diversification

Loss-absorbing capacity of deferred taxes
Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive
Solvency câpital requirement excluding capital add-on
Capital add-on already set

ll
-l

54t
87t

14 601

USP

Simplifications

c0090

c0100

':--

Þ{
Þ{
'--

_-

___<

c0100
390

--

R0r50

2003l4llBc

Solvency capital requirement

ROr60
R0200
R0210

t4 991

R0220

t4 991

Other information on SCR
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module
Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for remaining part
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced fìrnds
Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for matching adjustment portfolios
Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304

R0400
R0410
R0420
R0430
R0440

,{nnex I
s.28.01.01

Minimum Capital Requilement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity
Linear formula cornponent for nonlife insurance and reinsurânce obligationr
c0010
MCR¡1. Result

I

R0010

995

Net (of
Net (of
reinsurance/SPV) best
rcinsurance)
written premiums
estimate and TP
calculated as a whole
in the last 12
months

c0020
Medical expeÍlse insurance and proportional reinsurance
Income protection insurance and pr oportional reinsurance
Workers' cornpensation insurance and proportional reinsurance
Motor vehicle liabiliry insurance and proportional reinsulance
Other motor insurance and proportional reinsurance
Marine. aviation and transport insurance and proportional reinsurance
Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance
General tiability iusurance and proportional reinsurance
Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance
Legal expenses insurance and proportional reinswance
Assistance and proportional reinsurance
Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120

Non-proportional
Non-proportional
Non-proportional
Non-proportional

R0140
R0150
R0160

R0t30

health reinsulance
casualty reinsurance
marine, aviation and tlansport reinsurance
property reinsurance

c0030

3 298

3 000

7 848

4 084

601

40

ROITO

Linear formulâ component for life insurance and reinsurance
c0040
MCR¡. Result

R0200
Net (of
Net (of
reinsurance/SPV) best reinsurance/SPV)
total capital at risk
estimate and TP
calculated as a whole

c0050
Obligations with profit participation - guaranteed trenefits
Obligations witlt plofìt participation - tùtule discretionary benefìts
Index-[inked and unit-linked insurance obligations
Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations
Total capital at risk for all lile (r'e)insurance obligations

R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

c0070
SCR

MCR cap
MCR floor
Combined MCR
Absolute floor of the MCR

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340

I

995

14

99t

6 746
3 748
3 748

R0350

36 501

R0400

36 501

c0070

lllinimum Capital Requiremenl

c0060

-><-

Overall ùICR calculation
Linear MCR

--

-l--

