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ÅRSREDOVISNING 

Styrelscn och verkstililande direktören för SACO SalusAnsvar Försäkrings AB, org.nr 516401-6726, f!r hänned 
avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
SACO salusAnsvar Försökrings AB ägs till S l procent av SalusAnsvar AB och till 49 procent av Saco
förbunden. 

Verksamheten 2014 
Under året har arbetslösheten legat ca 2 procent lfigre än föregående år. Antalet anrnlllda skador i kollektivet var 
vid årsskiftet 211 stycken flirre eller 2 procent lägre än vid årsskiftet föregående år. Antalet bifall vid årsskiftet 
var 20S skador fårrc eller S procent lägre lin vid årsskiftet f<iregående år. Trots lägre arbetslöshet 2014 har 
Bolagets totalaskadekostnaden under 2014 ökat med 7 procent i förhållande till föregående år. Bolaget är 
välkonsoliderat och står fortsatt starkt inför framtiden. 

Gemensam försäkring består idag av 14 förbund. Vid utgången av 2014 var ca 390 000 (380 000) Saco
medlemmar försäkrade i den gemensamma försäkringen, ca 30 000 (27 800) personer omfattas av 
tilläggs fOrslikringen och S I S ( 490) av den individuella inkomstförsäkringen. 

Bolagets försäkringstekniska resultat for 2014 är -6 342 tkr (6 128 tkr). Arets resultat efter skatt uppgick till O kr 
(O kr) vilket inkluderar en avsättning till säkerhetsreserven med l O 069 tkr (7 605 tkr). Totalkostnadsprocenten 
ror året är 102,0 procent (104,5 procent). Den minskade totalkostnadsprocenten hfinger samman med att 
Bolagets premieintäkt ökat med 9 procent i förhållande till2013. 

Akademikerforbundet SSR sa i juni upp sitt avtal om gemensam inkomst förslikring till upphörande vid utgången 
av 2014. I december tecknade Tjänstetandläkarf<ireningen avtal om gemensam inkomstförsäkring med start den 
fOrstajanuari 2015. 

Under hösten tilltrlldde Karin Carlsson som ansvarig aktuarie får Bolaget. 

SalusAnsvar AB förvärvade ytterligare 2 procent av aktierna i bolaget och ökade dänned sitt ägande från 49 
procent till 51 procent under 2014. SalusAnsvar AB ör ett helägt dotterbolag till Folksam ömsesidig 
sakförsäkring, och Bolaget ingår i Folksams tillikaanstllllningskrets, får att uppnå en lin mer kostnadseffektiv 
drift av verksamheten, höja kvalilen på verksamheten och underlätta anpassningen till kommande regulatoriska 
krav. 

Marknad och produkt 
Bolaget erbjuder två typer av produkter: dels gemensamma inkomstfOrsäkringar som tecknas av förbund och 
omfattar alla yrkesverksamma medlemmar, dels individuella inkomstförsiikringar som kan tecknas av 
medlemmar i ett Saco-förbund. 

Den gemensamma försäkringen avser medlemmar i R!rbunden och premien betalas via medlemsavgiften till 
fOrbundet Denna försäkring ger ersättning under 120 eller 150 dagar upp till en inkomst på mellan 50 tkr och 
l 00 tkr beroende på förbund. Under året hade fjorton R!rbund denna försäkring. Bolaget erbjuder även en 
individuell tillllggsfbrsäkring som innebär att medlemmen kan teckna en fOrsäkring på upp till 80 tkr under 
ytterligare 180 dagar. 

SACO Inkomstförsäkring är en omställningsförsäkring som ersätter försäkringstagaren vid ofrivillig 
arbetslöshet med högst 80 procent av inkomster upp till SO tkr under maximalt 240 dagar. 

Utsikter 2015 
Bolaget tror på en oförändrad arbetslöshet i bolagets totala f<lrslikringskollcktiv mr 2015 liven om det ser olika 
ut i dc olika kundgruppcma. 
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Personal 
Folksamkoncernerna tillämpar tillikaanställning vilket inneblir att personalen lir anställd i flera bolag inom 
Folksamkoncerncma. Varje anställd är organisatoriskt placerad på ett kostnadsstiille. Ett kostnadsställe kan 
endast tillhöra ett bolag. Den anställdes lönekostnader belastar initialt det organisatoriskt tilldelade 
kostnadsstllllet, varefter lönekostnaderna fördelas mellan kostnadsstilllen inom Folksamkoncernerna i 
förhållande till utfört arbete. 

Riskhantering 
Riskerna i Bolaget kartläggs, analyseras, värderas och sammanställs i en beskrivning av vilka åtgärder som 
vidtas f<ir att minska risken, enligt en för koncernen enhetlig modell. Bolaget har gentemot verksamheten 
oberoende funktioner för regelefterlevnad och riskkontroi l. 

F örsilkringsrisker 
Ett försäkringsavtal innebär att Bolaget till den fOrsäkrade utlovar en bestämd ersättning f<ir en viss hllndelse i 
utbyte mot en premie. Risken överfors därmed från dc försäkrade till Bolaget. l Bolagets kalkyler finns 
antaganden om en viss skadefrekvens fOr respektive forhund och beräknad medelskada samt beräkningar för att 
säkerställa att Bolagets fOrsäkringspremier tlicker dc risker Bolaget tar på sig. En utfOrligare beskrivning av 
Bolagets försäkringsrisker lämnas i not 2. 

Risker inom finansförvaltningen 
Bolagets styrelse har fastställt en placeringspolicy som lir anpassad till Bolagets verksamhet och risksituation. 
Förvaltningens inriktning är att prestera en stabil och positiv avkastning med ett lågt risktagande i fOrhållande 
till verksamhetens förutsättningar. Inom finansförvaltningen finns det olika typer av risker: operativa risker, 
kreditrisker, rlinterisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. Hur dessa risker ska hanteras och begränsas anges 
i dc riktlinjer och policies som styrelsen fattat beslut om. Vidare infonnation kring finansiella risker lämnas i not 
2. 

Försilkrlngsrörelsens resultat och likviditet 
Det fOrsäkringstekniska resultatet uppgick till-6 342 tkr (6 128 tkr). Likvida medel för Bolaget uppgick vid 
årsskiftet till 5 486 tkr (7 604 tkr). 

Flnansrörelsen 
Bolagets totala placeringstillgångar uttryckta i marknadsvärden uppgick till 276 417 t kr (251 761 t kr) per 2014-
12-31. Av placeringstillgångarna var 25 procent (29 procent) placerade i aktiefonder och andra aktierelaterade 
instrument och 75 procent (71 procent) i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Aktier och andelar 
gav en direktavkastning på 0,07 procent (O procent) och en totalavkastning på 21,30 procent (24,20 procent). 
Obligationer och övriga räntebärande placeringstillgångar gav en direktavkastning på 7,53 procent (0,00 
procent) och en totalavkastning på 3,52 procent (0,56 procent). Totalavkastningen på placeringstillgångarna 
uppgick till 8,30 procent (7,83 procent) under 2014. 

Hindelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 

Förslag till disposition av vinstmedel 
Styrelsen och verkstililande direktören fOr SACO salusAnsvor Försäkrings AB lorcslår att balanserode 
vinstmedel, 768 494 kr, överförs i ny räkning. l övrigt hänvisas till eftcrfOijande resultat- och balansräkning. 
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FF.MÅRSÖVERSIKT 

Rcsultut (t kr) 
2014 2013 2 

Premieinilikt 188061 172129 

Kap itolnvknst n in g ncll o i R!rsUkrin~rOrclsc:n 462 17604 

Förslllaingscrsllttning:tr -185 671 -173 139 

Aterbliring och rnbauer -3 358 -3 723 

Tekniskt resull:tt -6342 6128 

A re t s res u ltnt o o 

Ekonomisk stllllnlng (tlrr) 

Placcnngstillgångar 276417 251 761 

Förslllaingstekniskn avslluningar 108 722 93814 

Konsohderingsknpital 172 758 162 689 

varav uppskjuten skatt 36078 33862 

Kapitalbas 172 758 162689 

Konsolideringsgrad 91,9% 94,5~ .. 

Solvensmarginal 43 752 36558 

Solvenskvot 3,95 4,45 

Nyc:kclllll 

Skadcprocenl 98,7% 100,6o/o 

Drillskostnadsprocent 3,3%. 3,9''/o 

Totalkostnadsprocent 102,0"/o 104,5% 

Flnnnsrlrclscm 

Direktavkastning 5,5% 0,0"/o 

Totalavkastning 8,1°/e 7,8% 

2012 2 

153518 

8419 

-146027 

-9923 

-1 029 

o 

234 714 

85646 

155084 

32189 

155084 

101,0"4 

32 189 

4,82 

95,1% 

4,6"/o 

99,7% 

0,7% 

4,0"/o 

2011 2 

138 521 

2142 

-102 659 

-31 731 

l 020 

o 

219612 

68744 

155 302 

38538 

155 302 

112,1% 

29989 

5,18 

74,1% 

3,8% 

71,9"1o 

0,3% 

1,0"/o 

2010 2 

182 766 

3465 

-122 730 

-21 703 

36783 

o 

197 542 

58043 

154090 

38219 

154090 

84,3"/o 

32 772 

4,70 

67,2% 

2,7% 

69,9"/e 

0,1% 

2,1% 

l Ny metod (se not 4) !Or bedlien in g av kapitalavkastning överförd fr.\n ftnansrörelsen har till!lmpals. Tidigare år ör inte 

omr'J.knnde avseende denna ror'Jndring. 

2 Onr.tknat med anledning av llndrnd redavsiningsprincip av premieinkomst och återbliring och rabaucr (se not l). 

Premicintllkt, återbilring och rabatter, konsolideringsgrad och nyckeltal haronr.tknats. 

Definitioner avnyc:kclllll 

Nyckeltal 
Skadcproccnt 
Drifts kos t nadsproccnt 
Totalkos Inadsprocent 
Direktavknstn. placcringstillg. 
Totalavkastn. plnccringstillg. 

Solvenskvot 
Kapitalbas 
Konsolideringsgrad 
Solvensmarginal 

Definitlon 
försllkringscrsllttningnr i procent av premicintllkter fdre avgiven återförsilkring 
Drillskostnader exkl. skaderegleringskostnader i procent av premieintäkt 
Skadeproccnt plus driftskostnadsprocent 
Direkt utdelning l intllktcr fr.\n placeringar i procent av rurvaltade tillgångar 
Avkastning som inkluderar vllrdelbdlndring på fmansiclln instrument i procent 
av rörvallade tillgångar 
Kapitalbasen dividerat med erforderlig solvensmarginal 
Eget kapital+ obeskattade reserver 
Kapitalbasen dividerad med premieinkomst rur egen räkning 
Nödvändigt riskkapital i cnhghet med Finansinpektioncns tillsyn 
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RESULTATRÄKNING, tkr 

TEKNISK RIDOVISNING 

Premieinilikt 

Premicinkom;t 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 

Övriga tekniska intäkter 

Försäkringscrsällningar 

Utbetalda försäkringscrsällningar 

Förondring i avsällning fOr oreglcmdc skador 

Aterbäring och mballer 

Drifts kostnader 

SklldelörsilkringSTIJrelsens tekniska resultat 

ICKFr TEKNIS K REDOVISNING 

Sklldelörsnkringsr6relsens tekniska resultat 

Kapitalavkastning, intäkter 

Orealisemde vinster på placeringstillgångar 

Kapitalavkastning, kostnader 

Orcaliscmde förluster på placeringstillgångar 

Kapitalavkastning överlOrd till skadcfi:irs . rörelsen 

Resultat Rlre bokslutselspositioner och skatt 

Boks luts d is p os itioncr 

Förändring säkerhetsreserv 

Resultat ffire skatt 

Skatt på tidigare års resultat 

Skall på årets resultat 

Årets resultat 

RAPPORTÖVI!R TOTAlRESULTAT, tkr 

Årets resultat 

Övrigt totalresultat 

T otalres ull at 

Not3 

Nol4 

Not5 

Notl9 

Notl9 

Not6 

Not7 

Not 8 

Not9 

Not lO 

Not4 

Not l l 

Not 12 

2014.01.01 

2014-12-31 

188061 

188061 

462 

4041 

-171332 

-14339 

-3 358 

-6241 

-6342 

-6342 

37091 

-15 157 

-4940 

-95 

-462 

10 092 

-10069 ___ __;_; __ 
23 

-24 ------
o 

o 
o 
o 

2013.01.01 

2013-12-31 

172129 

172 129 

17604 

-158745 

-14394 

-3 723 

-6743 

6128 

6128 

5 894 

14208 

-1017 

-17604 

7609 

-7605 

4 

-2 

-2 

o 

o 
o 
o 

1 Beloppetavser mbatt från DNB i samand rn:d bytet av kapitalförvaltare till Robur Swedbank per den l okt 2014 
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RESULTAT ANAL YS 
Individuell Gcm:nsam Tilläggs 

201<WI..OI-2014-12-31 inkorr6tllir.; inkoms tiOr.; fOr.;llkrin& Totalt 
t kr 

Prcnicintäkt l 088 151493 35480 188061 

Kapitalavkastning överlOrd från fmans- 298 164 462 

törelsen 

ÖVriga tekniska intllkter 4M 404 

för.;äkringser.;llttningar -304 -149 578 -35 789 -185671 

Aterbäring och rabatter -3358 -3 358 

Driftskostnader -92 4673 -1475 -6241 

Tekniskt resullat 693 -5818 -1217 -6342 

A\wcklingsresultal -5 -3060 -2592 -5657 

för.;1ikringstekn~ka avsllttningar 

- Orcglcmde skador 203 61834 37073 99110 

-Aterbliring och rabatter 9612 9612 

203 71446 37073 108 722 

Noter till res ullatanalys 

Premieintäkt 

-Premi:inkomst l 088 151493 35480 188061 

-Förändring preniereserv 

Su11m1 premicinUI~1 1088 151493 35480 188061 

för.;äkringser.;1ittningar 

-Utbetalda IOr.;llkringser.;littningar -225 -136881 -25 918 -163 025 

- Skadcrcglcringskostnader -74 -7391 -841 -8 307 

-Förändring skadcbehandlingsrescrv -393 ~ -l 062 

-Förändring a vs iiltning oreglerade skador -4 4912 -8361 -13 277 
Su11m1 fOr.;llkringscr.;llttningar -JO.f -149 578 -35 789 -185 671 
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BALANSRÄKNING, tkr 

TILLGÅNGAR 

Placeringstillgångar 

Andra fmansiella placeringstillgångar 

Aktieroch andelar 

Obligationer och andra rilntebärande värdepapper 

Summa fiacerlngstillgåogar 

For«k"ingar 

Fordringar avseende direkt fOrslikring 

skattefordringar 

Övriga fordringar 

Summa fordringar 

Andra tillgångar 

Kassa och bank 

Summa andra tillgångar 

Filrutbet kostnader & uRJI intäkter 

Övr rorutbetalda kostnader 

Summa tillgångar 

6 

Nol 15,16,17 

Notl3 

Not 14 

2014-12-31 2013-12-31 

67732 74242 

208685 177519 

276 417 251 761 

-150 306 

311 361 

1171 

J 332 667 

5486 7604 

5486 7 604 

135 

283 370 260 032 
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BALANSRÄKNING, tkr 

EGEI' KAPITAL, AVSÄTTNJNGAR OCH SKULDm 

Fget kap mi 

Aktiekapital (8 000 000 aktier) 

Balanserad vinst 

Arets resultat 

Summa eget kaptal 

O bes katta de resener 

Slikerhetsreserv 

Summa obeskattade resener 

Alrslikringstekniska a\!illttningar 

Avsättning fOr oreglerade skador 

Avsättning fOr åtetbäring och rabatter 

Summa a\silttningar 

Skuldcr 

Derivat 

Skulder avseende direkt fOrsäkring 

Övriga skulder 

Summaskulder 

Summa eget kap tal, a\511ttningar och skulder 

POSTm INOM LINJEN 

PantfOrskrivna tillgångar till fOrmin fOr 

fOrsäkringstagama, värde enligt balansräkningens tillgängssida 

Ansvars fOtbindelser 

7 

Not 18 

Not Il 

Not 19 

Not20 

Not21 

2014-12-31 2013-12-31 

8 000 8000 

768 768 

o o 
8 768 8 768 

163990 153921 

163 990 153 921 

99110 84 770 

9612 9043 

108 722 93 814 

95 

147 2559 

1647 970 

l 890 J 529 

283 370 260032 

108 722 93814 

inga inga 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING l BOLAGETS EGET KAPITAL, tkr 
Aktie- Balanserot Total-

kapital resultat resultat 

IngAende eget kapital rikenskapsAret 2013-01-01 8000 768 o 

Vinstdiseosition o o 
Utgående eget kapital rikenskapsAret 2013-12-31 8000 768 o 

Ingående eget kapilal rikenskapsåret 2014-01-01 8 000 768 o 

Vinstdiseosition o o 
Utgående eget kapital rikenskapsåret 2014-12-31 8 000 768 o 

8 

Totalt 

eget kapital 

8768 

o 
8 768 

8 768 

o 
8 768 
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KASSAFLÖDESANALYS, tkr 

Den lllpmde \'Crksamhctcn 

Rcsullat rorc skatt 

Justeringar fOr poster som inte ingår i kassnOödet 

Betald skatt 

.Kassanlldc frun den lll .. nde \l!rksamhctcn mrc 

lirlindringar av tillgångar och skulder 

Nettoinvestering i linansicila placeringstiligångor 

Förändring av rörelserordringar 

Förändring av rörelseskulder 

Kassafilide från den Ulpmde wrksamheten 

Perlodens kassaflöde 

Likvida medel vid periodens bötj:tn 

Uk\ict. medel \id perlodens slut 

Hlimisnlngar till kassanMesanalysen 

Upplysning om erhållen och erlagd ränta 

Erhållen ränta 

Erlagd ränta 

s u m ma erhållen oc:h erlagd rllntn 

l) Justering poster som ej jngår j kassonödet 

Vllrdefdmndring aktier och andelar 

VärdefOrändring obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Justering mr poster som Inte lngur l kassaflödet 

2) Förändring i investeringar i placeringstillgångar 

Inköp av aktieroch andelar 

Inköp av obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Försäljning av aktieroch andelar 

Försäljning av obligationeroch andra rönteblirande värdepapper 

Nenoinwsterlng l finansiella placeringstillgångar 

FftrklarlnR 1111 kassaflödeunalys 

hlln\isn 

l) 

2) 

Jan-dec 

2014 

10092 

15 157 

-23 

25226 

-39 815 

-803 

13274 

-2 118 

-2 118 

1 604 

5486 

17 

o 
17 

7413 

7744 

15 157 

-30481 

-38953 

29576 

43 

-39 815 

Jan-dec 

2013 

1{D) 

-14 208 

-4 

-6603 

-2839 

-76 

6976 

-2 541 

-2 541 

10145 

7 604 

39 

o 
39 

-13 256 

-952 

-14 208 

-18 365 

-29624 

32670 

12481 

-2 839 

Bolaget s kassaflOdes:~nalys lir upprlltt od enligt indirekt metod. det vill sil~ den uagår från resultatet f3re skott justerat f3r icke 

likviditetspåverkande poster s:1mt 1'3rllndrin~r i I:DiansrUnin&en som haft kossaOi!despAverknn. 

Kassanlidet lir uppdelat i tre sektorer: 

Lllpande nrksamhetrn: bc:SIAr ov flOden frAn den huvudsak Ii~ verksamheten; premicinbc:tolnmg;lr och utbetalda 1'3rs!lkrin;s

erslllln in~r samt kopitolfOrvoltning ov olika placeringstillgångar. 

la~·esteringnerksamhetea: fOrklarar de kassanöden som ~pkommer p6 gJWld av 1'3rvlrv/ovyttringar av anlllggningstiltgångar. 

Flnanslerlngn1:rksamhetea: upplyser om 1'3r11ndrine;amo i uppta~;~a/givno lån samt utdelningar. 
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NOT l REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna årsredovisning avges per den 31 december 2014 och avser SACO SalusAnsvar Försäkrings AB med säte 
i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Bohusgatan 14, Stockholm och organisationsnumret är 516401-
6726. 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Bolagets årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i fbrslikringsfdretag (ÅRFL), Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
Arsredovisning i förslikringsfdretag (FFFS 2008:26) med komplettering av Remissbemötanden och 
författningskommentarer (FFFS 2011 :28). Bolaget tillämpar s. k. lagbegränsad IFRS och med detta avses 
internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med dc begränsningar som foljer av RFR 
2, FFFS 2008:26, FFFS 2011 :28 och ARFL. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 
tilllimpas så långt detta iir möjligt inom ram fOr svensk lag. 

Arsredovisningen godkänns av styrelsen och den verkställande direktören för utfdrdande den 5 mars 2015 och 
Bolagets resultat- och balansräkning blir fdremål för fastställelse på årsstämman den 8 april 2015. 

FörutslUtningar vid upprättande av Bolagers Onansieila rapporter 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor och dc finansiella rapportema presenteras i svenska kronor. 
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till nännaste tusental. Tillgångar och skulder lir redovisade 
till anskaffningsvärde med undantag av vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. 
Finansiella tillgångar och skulder vllrderas till verkligt värde via resultaträkningen. 

Dc nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i dc 
finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. 

Ändrade redovisningsprinciper 

Frivilligt bvte av redovisningsprincip 
Aterbäring oclt rabatter 
l resultaträkningen redovisas under perioden reglerad återbäring och rabatter och ffirändringen av avsättning fOr 
ej förfallen återbäring under posten återbäring och rabatter. Med anledning av ändringen har tidigare års poster 
återbäring och rabatt samt premieintäkt omräknats. 

indringar a1•scende Kapila/avkastning överförd från finansrörelsen 
Under 2014 har ändringar gjorts avseende beräkningen av kapitalavkastning övcrford från finansrörclscn. 
Kapitalunderlaget utgörs av ett genomsnitt av de fOrsäkringstekniska avsättningar for egen räkning och den 
överförda kapitalavkastningen beräknas med hjälp av en kalkylränta. Tidigare år har kapitalavkastningen 
beräknats som genomsnittlig säkerhetsreserv samt genomsnittliga fOrsäkringstekniska erslUtningar i procent av 
utgående balansomslutning, multiplicerat med kapitalavkastningen. 

Bedömningar och uppskattningar i de Onansieila rapporterna 
Att upprätta dc finansiella rapportema i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att Bolagets ledning gör 
bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
dc redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande fOrhållanden synes vara 
rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan fOr att bedöma dc redovisade värdena 
på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. 
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Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om lindringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av 
roretagsledningen vid tillämpningen av IFRS och som har en betydande inverkan på dc finansiella rapportema 
samt gjorda uppskattningar som kan medfOra viisentliga justeringar i påfOijandc års finansiella rapporter 
beskrivs nedan. 

Försäkrings- resveklive investeriOf:savtal 
Enligt IFRS 4 ska avtal som överför betydande forsäkringsrisk klassificeras som försäkring. Bolaget har gjort 
bedömningen att försäkringsrisk överstigande fem procent ska anses vara betydande och avtalet därmed klassas 
som Rlrsäkring. En generell beskrivning av Bolagets redovisningsprinciper Rlr klassificering av avtal framgår 
nedan. Alla avtal som juridiskt sett är Rlrsäkringsavtal har varit Rlremål för bedömning av om dc innebflr en 
överfilring av betydande fOrsäkringsrisk, så att dc även i redovisningen kan presenteras som försäkringsavtal (se 
liven avsnitt om försäkringsavtal och investeringsavtal nedan som närmare behandlar hur uppdelningen av avtal 
har gjorts i försäkringsavtal respektive investeringsavtal i enlighet med principerna i IFRS 4). 

Klassificering av finansiella tilll!ånszar och skulder 
Bolasets redovisningsprinciper definierar närmare hur tillgångar och skulder ska klassificeras i olika kategorier: 

• Klassificering av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel förutsötter att dessa 
motsvarar beskrivningen av linansicila tillgångar och skulder som innehas för handel under 
redovisningsprinciper. 

• Finansiella tillgångar och skulder som Bolaget initialt valt att värdera till verkligt värde via 
resultaträkningen förutslUter att kriterierna under redovisningsprinciper uppfyllts. 

• Klassificering av finansiella tillgångar som investering som hålls till fOrfall förutsötter att Bolaget har 
en uttrycklig avsikt och fOrmåga att inneha tillgångarna till förfall i enlighet med vad som anges under 
redovisningsprinciper. 

Viktiga klillor till osllkerheter l uppskattningar 

Försäkringstekniska avsättnin~;ar 
Bolagets redovisningsprinciper för fOrsäkringskontrakt beskrivs i särskilt avsnilt nedan. Processen fOr hur 
centrala antaganden bestäms som ligger till grund fOr värderingen av avsättningarna beskrivs i not 2. 

Fastställande av verkligt värde på finansiella instrument 
För finansiella instrument med begränsad likviditet kan det observerade marknadspriset vara subjektivt. För 
sådana instrument kan därfor vissa ytterligare bedömningar krävas beroende på osäkerheten i 
marknadssituationen. 

Bolaget har som policy att ej placera i värdepapper med begränsad likviditet. 

Försäkringsavtal och investeringsavtal 
Försäkringskontrakt redovisas och värderas i resultat- och balansräkning i enlighet med sin ekonomiska 
innebörd och inte eller sinjuridiska form, i dc fall dessa skiljer sig åt. Såsom fOrsäkringsavtal redovisas dc 
kontrakt som överfOr betydande fOrsäkringsrisk från forsäkringstagaren till Bolaget och där Bolaget går med på 
att kompensera försäkringslagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle 
inträffa. Investeringsavtallir avtal som inte överför någon betydande fbrsllkringsrisk från innehavaren till 
Bolaget. Bolaget har enligt ovan gjorda genomgång av försäkringskontrakt konstaterat att samtliga kontrakt 
skall klassificeras som fOrsäkringsavtaL 
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Redovisning av försllkringsavtal 
Intäktsredovisning/Premieinkomst 
Som premieinkomst redovisas den ersättning för direkt fbrsiikring som ett forsäkringsbolag erhåller far att ta 
över fOrsäkringsrisken fOr fOrsäkringstagaren. När risköverfbringen påbörjats enligt farsäkringskontraktet skall 
premieinkomsten redovisas fflr hela farsäkringsåret Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som 
är intjänad. Ej intjllnad premie avslltts till Avsättning för ej in~linadc premier. 

Försäkringstekniska avsättningar 
Dc försäkringstekniska avsllttningar utgörs av 
-avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 
-avsättning for oreglerade skador, inklusive skaderegleringskostnader 
~avsättning fOr återbäring och rabatter. 

Avsäuningfor ej intjänade premier och kvardröjande risker 
Utgörs i balansräkningen av avslUtningar som motsvaras av den del av premieinkomsten som är inbetald eller 
tillgodof<ird men som önnu ej intjänats. Detta motsvarar normalt Bolagets ansvarighet för fOrsäkrings fall, 
fårvallningskostnader och andra kostnader under resterande del av avtalsperioden för vilken premie inbetalats 
eller tillgodoförts för löpande försäkringsavta l. Med löpande försäkringar menas försäkringar enligt ingångna 
avtal oavsett om dessa helt eller delvis avser senare försäkringsperioder. 

Avsättningen för ej intjänade premier redovisas sammantaget för bolagets totala verksamhet. 

Med kvardröjande risker menas risken får att försäkringsavtalens ersättningskrav och kostnader inte kommer att 
kunna täckas av ej intjänade och fOrväntade premier efter räkenskapsårets utgång. Om premienivån för löpande 
forsäkringar bedöms som otillräcklig, görs en avsättning för kvardröjande risker. 

l resultaträkningen redovisas periodens fOrändring i avsllttning för ej intjänade premier och kvardröjande risker. 

Avsättningfor oreglerade skador 

Utgörs i balansräkningen av uppskattade odiskonterade kassaflöden avseende slutgiltiga kostnader fdr att 
tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag fOr belopp 
som redan utbetalats med anledning av crslittningskrav. l beloppet inräknas beräknade odiskonterade 
kassaflöden avseende framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte 
slutreglerade skador . 

Beräkningen av känd skadekostnad för enskild skada baseras på att skadereglerare anger det belopp som ska 
utbetalas per dag, utbetalningsperiodens största längd samt vilken produkt försökringsfallet avser. Baserat på 
dessa uppgifter beräknas en aktuaricll reserv för skadan ifråga genom att beräkna fOrväntat antal dagar som 
återstår att utbetala. Beräkningen baseras på Bolagets erfarenhet om avvecklingstakt 

Avsättningen fOr inträffade men ännu inte inrapporterade skador (IBNR) omfattar koshlader för inträffade men 

ännu okända skador samt också en avsättning för otillräckligt bedömd skadekoshlad (IBNER) för kllnda skador. 
Beloppet är en uppskattning baserad på historiska erfarenheter och skadeutfall. 

l resultaträkningen redovisas periodens förändring i oreglerade skador. 

A ''säuning for återbäring och rabatter 

Utgörs i balansräkningen av avsättningar för återbliring och rabatter till dc enligt avtal anslutna förbunden. l 
resultaträkningen redovisas under perioden reglerad återbäring och årets avslUtning fOr ej förfallen återbäring. 
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Förlustprövning 
Bolagets tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper fiir balansposten Avsättning fiir ej intjänade premier 
och kvardröjande risker innebär automatiskt en prövning av att avsättningen är tillräcklig med avseende på 
torvfintade fromtida kassaflödcn. 

Dri fiskostnader 
Samtliga driftskostnader fOrdelas i resultaträkningen efter funktionerna anskaffning, skadereglering, 
administration samt kapitalavkastningskostnadcr. Förändring av försäkringstekniska avsättningar fiir 
försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen under respektive rubrik, enligt ovan. Som utbetalda 
försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av 
försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, oberoende av nllr skadan inträffat. 

Redovisning av kapUnlavkastning 
Kapitalavkastning övcrllird från finansrörelsen i skadc@rsakring 
Från kapital@rvaltningcns resultat fOrs kapitalavkastning över till forsäkringsrörelsens resultat baserat på 
genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i 
försilkringsrörelscn. Den överforda kapitalavkastningen berliknas utifrån en räntesats som motsvarar räntan på 

statsobligationer med en löptid som väsentligen överensstämmer med durationen @r dc försäkringstekniska 
avsättningarna. 

Kapital avkastning, intäkter 
Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar samt kassa och bank och omfattar 
utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter och realisationsvinster (netto). 

Kapitalavkastning. kostnader 
Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader @r placcringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalRirvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsfOrluster (netto). 

Realiserade och orealiserade värdeförlindringar 
För placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan fdrsäljningspris och bokfOrt varde. För placeringstillgångar som värderas till verkligt vlirde är 
realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan Rirsäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande 
värdepapper är anskaffningsvardet det upplupna anskaffningsvärdet och Rir övriga placeringstillgångar det 
historiska anskaffningsvärdet. Vid forsaljning av placeringstillgångar fors tidigare orealiserade 
värdefOrlindringar som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive 

Orealiserade fdrlustcr på placeringstillgångar. Orealiserade vinster och förluster redovisas netto per 
tillgångsslag. 

Skatter 
Inkomstskatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resullaträkningen utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av dc 
skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt 
hänfOrlig till tidigare perioder. 

Finansiella Instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kassa och bank, fordringar, 
aktier och andra eget kapital-instrument samt räntebärande värdepapper. 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affilrsdagcn, som utgör den dag då Bolaget förbinder 
sig att fOrvärva eller avyttra tillgången. 
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Klassificering och värdering 
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets 
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. Detta gäller fdr alla finansiella instrument forutom 
avseende dc som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka 
redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnadcr. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella 
instrumentet värderas efter fOrsta redovisningstillfållet såsom beskrivs nedan. Övriga finansiella tillgångar och 
skulder värderas till anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde vja resultaträkningen 
Denna kategori består av två undergrupper; finansiella tillgångar som innehas fdr handel och andra finansiella 
tillgångar som Bolaget initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s.k. Fair Value Option-kategorin). 
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdefårändringar redovisade i 
resultaträkningen. 

Bolaget har som princip att hlinfåra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument till kategorin 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen dels därfor att Bolaget löpande 
utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden och dels därför att när det gäller 
räntebärande tillgångar så reducerar detta en del av den redovisningsmössign inkonsekvens och volatililet som 
annars uppstår när försäkringstekniska avsättningar löpande omvärderas genom en diskontering med en aktuell 
ränta. 

Beräkning av verkligt värde 
Följande sammanfattar dc metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på 
finansiella instrument. 

Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad 
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från 
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillligg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid 
anskaffningstillfiillet. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser 
med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, forctag som 
tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och 
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affilrsmlissiga villkor. Eventuella framtida 
transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån 
noterad säljkurs. Samtliga av Bolagets finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser som är noterade 
på en aktiv marknad. 

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktjv marknad 
Eventuella innehav som ej lir noterade på en aktiv marknad redovisas till verkligt värde utifrån det värde som 
baseras i så hög grad som möjligt på marknadsuppgifter, där verkligt värde beräknats med hjälp av 
värderingsmodeller som är etablerade på marknaden för värdering av den typ av instrument som det ör frågan 
om. 

Lånefordrlngar och kundfordringar 
Unefordringar och kundfordringar ör finansiella tillgångar som inte lir derivat, som har faststllllbara betalningar 
och som inte lir noterade på en aktiv marknad. Till denna kategori hänfOrs eventuella lån till konccmfdretag, 
övriga fordringar, likvida medel och upplupna ränteintäkter. Dessa tillgångar vllrdcras till upplupet 
anskaffningsvärde, som bestäms utifrån den effektivränta som beräknats vid anskaffningstidpunktcn. Kund- och 
lånefordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga med avdrag får eventuella osäkra 
fordringar. 
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Finansiella skulder 
Som övriga finansiella skulder redovisas skulder till koncernföretag. Skuldcma värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. 

Nya IFRS och tolkningar som nnnu inte börjat Ulllimpas 
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder ikraft först under kommande räkenskapsår 
och har inte förtidstillllmpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir 
tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår 2015 och framåt planeras inte att f<irtidstilliimpas. Nedan beskrivs förväntade 
effekter på dc finansiella rapportema som tillämpningen av nedanstående nya eller lindrade JFRS forväntas få på 
dc finansiella rapporterna. Utöver dessa bedöms inte dc övriga nyheterna påverka Bolagets finansiella rapporter. 

IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument 
Redovisning och värdering senast från och med 2015. IASB har publicerat den första av tre delar som kommer 
att utgöra den slutliga JFRS 9. Denna fOrsta del behandlar klassificering och värdering av finansiella tillgångar 
samt finansiella skulder. Dc kategorier fOr finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av två kategorier, där 
värdering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för 
instrument som innehas i en affilrsmodcll vars mål är att erhålla dc kontraktuclla kassaflödcna; vilka ska utgöra 
betalningar av kapitalbelopp och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella tillgångar 
redovisas till verkligt värde och möjligheten att tillämpa 'fair valuc option' som i IAS 39 behålls. Förlindringar i 
verkligt värde ska redovisas i resultatet, med undantag för värdetbrändringar på egetkapitalinstrument som inte 
innehas för handel och får vilka initialt val görs att redovisa vllrdcffirändringar i övrigt totalresultat. 
VärdefOrändringar på derivat i säkringsredovisning påverkas inte av denna del av IFRS 9, utan redovisas 
tillsvidare i enlighet med IAS 39. 
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Not 2 Upplysningar om risker 

Nedanstående not omfattar en beskrivning av SACO salusAnsvar Försäkrings AB:s (nedan Bolaget) 
riskhanteringsorganisation samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om försäkringsriskcr, finansiella risker 
och verksamhctsriskcr. 

Risker och riskhantering 
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i fOrsäkringsfdretag. Riskerna och dc beslut som tas för 
att hantera dem påverkar Bolagets ekonomiska ställning och fbrmåga att nå Bolagets mål. Genom aktiva, 
kontrollerade och affiirsmlissiga beslut om risker skapas fOrutslUtningar ror att erbjuda kunderna 
fOrsäkringslösningar som ger dem trygghet. Risker som däremot inneblir att lagar och fdrordningar inte kan 
efterleva ska undvikas. Därför är det viktigt alt risker hanteras och kontrolleras på ett strukturerat sätt, både i ett 
kort och ett långt tidsperspektiv. Som stöd för riskhanteringen finns interna regelverk såsom policyer, riktlinjer 
och instruktioner rnr exempelvis att hantern risker vid tecknande av försäkring, beräkna avsättning fdr 
åtaganden, placeringar och hantering av verksamhetsrisker. 

Inom Solvens 2-programmet har riskfunktionen under 2014 utvecklat arbetssätt och metoder rnr riskhantering 
som har böljat implementeras under 20 14 och kommer att fortsätta att implementeras under 20 15. 

Organisatlon och ansvar för riskhantering 
Styrelsen i Bolaget har det yttersta ansvaret för alt verksamheten bedrivs med god riskhantering. Ansvaret för 
riskhantering inom Bolaget följer i övrigt principen om dc tre ansvarslinjerna. 

Första ansvarslinjen 
Den rorsta ansvarslinjen utgörs av den verksamhet där riskerna tas, vilket även innebär ansvar rnr att riskerna 
hanteras. 

Alla medarbetare i Bolaget har ett ansvar för att identifiera och hantera risker inom sitt ansvarsområde. 
Medarbetare har ett ansvar rnr att känna till och fdlja aktuella regelverk och att bidra till en sund riskkultur. 
Medarbetare ska också utan fdrdröjning rapportern incidenter såväl som väsentliga brister, limitöverträdelser 
och andra avvikelser, till närmaste chef och/eller till funktionerna i andra ansvarslinjcn. 

Chefer på alla nivåer och ansvarig aktuarie ansvarar fbr att den verksamhet dc har ansvar för bedrivs enligt 

fastställda principer fdr riskhantering. Det innebär att, i enlighet med regelverket för riskhantering, identifiera, 
mäta/värdera och fatta beslut om hur risker ska hanteras, samt vidta åtgärder rnr att hantera dessa. 

l chefsansvaret ingår att sllkerställa god intern kontroll genom att se till att dc processer och/eller rutiner som 
används i verksamheten möjliggör ett medvetet risktagande. Det innebär även att dokumentera och säkerställa 
utförandet av kontroller som fangar upp förändrade fårutsättningar och eventuella avvikelser från forväntat 
resultat. Cheferna ska liven sträva efter en helhetssyn på riskhantering och ska samverka med varandra nlir det 
gäller riskhantering. Dc ansvarar också för att göra det möjligt för medarbetarna att ellerleva tillämpliga 
regelverk och fdr att följa upp efterlevnaden av dessa. 

Första ansvarslinjen ska ge andra och tredje ansvarslinjen tillgång till den information dc behöver fbr att kunna 
genomfdra kontroller och analyser av Bolagets riskcxponering. 

Andraansvarslinjen 
Den andra ansvarslinjen utgörs av Bolagets självständiga funktioner fbr riskhantering och regelefterlcvnad: 
riskfunktionen och compliancefunktionen. Dessa funktioner stödjer vd och styrelse i att fullgöra sitt ansvar fOr 
riskhantering och ansvarar framför allt för att utveckla och underhålla riskhanteringssystemet samt att stödja 
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forsta ansvarslinjen i att genomföra riskhantering effektivt. Andra ansvarslinjen ansvarar il ven för alt övervaka, 
kontrollera, följa upp och utvärdera första linjens riskhantering i syfte att bevaka Bolagets och 
försäkringstagamas ekonomiska intressen. Vidare analyserar och rapporterar Risk- och complianceavdelningen 
en, från verksamheten oberoende, bild av Bolagets riskexponering till vd och styrelse och till organisationen i 
övrigt. 

Bolagets funktioner för riskhantering och regelefterlevnad lir självsllindiga i förhållande till första ansvarslinjcn. 

Funktionerna är underställda vd och rapporterar till vd och styrelse. Chefen för Risk- och 
complianccavdclningcn ansvarar för alt utveckla, införa och underhålla riskhanteringssystemet Ansvar, 
uppgifter och rapporteringsrutiner för andra ansvarslinjens funktioner har fastställts i särskilda instruktioner. 

Tredje ansvarslinjen 
Den tredje ansvarslinjen utgörs av internrevisionen som arbetar på styrelsens uppdrag. Internrevisionen 
granskar och utvärderar riskhanteringssystemet, samt första och andra ansvarslinjens arbete med intern styrning 
och kontroll inklusive riskhantering. Ansvar och uppgifter för internrevisionen faststalls av styrelsen i särskilda 
riktlinjer. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen i Bolaget är ytterst ansvarig fdr riskhanteringen. Ansvaret innebär bland annat att säkerställa att 
riskhanteringssystemet är ändamålsenligt och proportionerligt i fOrhållande till verksamhetens komplexitet och 
riskexponcring. Styrclsen ansvarar även för uppföljning av att Bolagets riskhanteringssystem fungerar i enlighet 
med styrelsens avsikter. 

Styrelscn beslutar om Bolagets riskaptit och risktolerans och silkerstllller att riskaptiten och principerna för 
riskhantering ligger i linje med Bolagets långsiktiga mål, strategier och affiirsplaner. Styrelsen ska även 
säkerställa att dc får tillgång till information om, samt förståelse för, dc materiella risker som Bolaget är eller 
kan bli exponerat för. Styrclscn ska proaktivt begära information om materiella risker, samt utmana den 
information som kommer från första och andra ansvarslinjcn. Slutligen så ska styrelsen säkerställa att 
information från riskhanteringssystemet beaktats vid styrelsebeslut och att detta dokumenteras. 

Verkstillande direktörens ansvar 
Vd skaleda Bolaget i enlighet med dc regelverk styrelsen fastställt. Vd ska fastställa dc styrande regelverk som 
behövs därutöver för att tydliggöra ansvar och genomförande av riskhantering. Vd ansvarar för att se till att 
fOrsta och andra ansvarslinjen arbetar enligt Bolagets principer för riskhantering. 

För att säkerställa ett aktivt informationsutbyte mellan ansvarslinjerna och öka kvaliteten i beslutsunderlag och 
rapportering till vd och styrelse, kan vd inrätta kommitteer där risk- och kapitalfrågor bereds och diskuteras. 
Första och andra ansvarslinjen ska vara representerade i dessa kommitteer. 

Riskhanteringsprocessen 

Bolagets riskhanteringsprocess iir integrerad i verksamhetsprocesserna och utgör en viktig beståndsdel i den 
övergripande riskhanteringen. Riskhanteringsprocessen omfattar identifiering, analys, hantering, övervakning 
och uppfOijning samt rapportering av alla väsentliga risker. 

IdentiOera risker 

Bolaget definierar risker som händelser som, om dc inträffar, kan påverka Bolagets möjligheter att nå sina mål. 
Risker på både kort och lång sikt identifieras med hj!llp av olika metoder för olika kategorier av risk. Exempel 
på analysmetoder som tillämpas inom Bolaget ilr omvörldsanalyser, verksamhetsanalyser, produkt- och 
erbjudandeanalyser samt portfåljanalyser. Identifierade risker, inklusive deras orsaker och konsekvenser 
dokumenteras och kategoriseras. 
Syftet med riskidentifieringen lir att öka insikten om vilka händelser som kan uppstå och deras konsekvenser. 
Kunskap om verksamheten och dess risker finns i första linjen där respektive chef lir ytterst ansvarig fdr att 
risker identifieras och dokumenteras inom sina ansvarsområden, som liven innefattar eventuell utlagd 
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verksamhet. l samband med riskidentifiering ska även dc konsekvenser som kan uppstå om händelsenfrisken 
inträffar och dc bakomliggande orsakerna till risken identifieras och dokumenteras. Riskfunktionen stödjer 
första linjens riskidentifiering genom att tillhandahålla metod- och dokumentationsstöd, samt stöd vid 
formulering och värdering av identifierade risker. 

Genomröra riskanalys 

Vid riskanalys analyseras, värderas och mäts enskilda risker och samverkan mellan dessa. Bolagets risker 
värderas på ett enhetligt sätt och kvantifieras med vedertagna mätmetoder i den mån det är möjligt. Beroende på 
riskkategori så kan vlirdcringen vara kvantitativ (mlitning) eller kvalitativ (bedömning). Trafikljuset, som är 
Finansinspektionens värdering av risker, används också inom Bolaget som en metod fOr att kvantifiera 
finansiella och försäkringsrisker. 
l den kvalitativa vlirderingen, av framförallt vcrksamhetsrisker, analyseras hur stor påverkan risker kan få på 
kunder, varumärke eller kostnader/intäkter om dc inträffar. Sannolikheten bedöms genom en uppskattning av 
när eller hur o fia risken skulle kunna inträffa om inga åtgärder vidtas. Riskfunktionen tillhandahåller metodstöd 
för värdering av verksamhctsrisker. 

Hantera risker 

Riskhanteringsprocessens tredje steg innebär att "behandla" riskerna genom att forst besluta om riskerna ska 
accepteras, reduceraslökas eller elimineras, för att därefter besluta om vilka eventuella åtgärder som ska vidtas, 
samt att slutligen planera och genomföra beslutade åtgärder. Första linjen ska hantera riskerna, men kan ta stöd 
av riskfunktionen vid utformning av åtglirdcr. Om det finns behov av att samverka inom Bolaget fOr att reducera 
eller eliminera risker, ska den verksamhet som identifierat risken påtala detta för övriga som berörs. Bolagets 
riskaptit ska vara vägledande fOr beslut om hantering. 

Övervaka och följ upp risker, utvlirdera riskhantering 

Processens fjärde steg innebär att risker och riskåtgärder lliljs upp löpande. Chefer i verksamheten lliljcr upp att 
dc riskhanterande åtgärder som beslutats genomförs och tär avsedd effekt. Riskfunktionen övervakar och stödjer 
första linjens uppfdljning samt fdljcr upp och utvärderar utförande och effektivitet av riskhanterande åtgärder. 

Analysera och rapportera riskexponering 

Dc risker som identifieras rapporteras kontinuerligt vidare i organisationen till berörda parter, inklusive 
riskfunktioncn. Rapporterings- och eskaleringsrutiner ör anpassade efter organisationsstrukturen och vad som lir 
mest lämpligt för respektive riskkategori. 
Riskfunktionen sammanställer, minst två gånger per år, en riskrapport till vd och styrelse som beskriver 
Bolagets sammanlagda riskexponering och övergripande status på riskhanterande åtgärder. Därutöver 
rapporteror riskfunktionen omgående till vd och/eller styrelse om det finns allvarliga brister avseende 
riskhantering eller om händelser inträffat som kan leda till en materiell fOrändring av Bolagets riskcxponcring. 

VIisentliga risker l Bolaget 

Risk definieras som osäkerhet om framtida händelser och deras effekter på Bolagets möjligheter att nå sina mål. 
Den verksamhet som Bolaget bedriver innebär risker som kan leda till förluster i försäkringsprodukter eller 
tillgångar. Händelser kopplade till försäkringsavtalen eller finansiella hlindelscr vilka kan påverka Bolagets 
möjligheter att nå sina mål kallas försäkringsrisker respektive finansiella risker. Risker kan liven uppstå som 
följd av såväl politiska fdrändringar, innovationer, förändrad rättslig praxis som icke ändarnålsenliga interna 
processer, rutiner och system och brott mot externa eller interna regler, det vill säga vcrksamhctsrisker. 
t kommande avsnitt beskrivs Bolagets fdrsäkringsrisker, finansiella risker samt vcrksamhetsrisker. 
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Försäkringsrisker 
Målet med Bolagets fOrsäkringsverksamhet är att med god kontroll av försäkringsriskerna erbjuda dc försäkrade 
produkter med god kvalitet och lönsamhet. Bolaget tecknar skadeförsäkring inom området inkomstförsäkring 
och erbjuder tre produkter till fackfårhund i Saco-staren och dess medlemmar. Produktema är Kollektiv 
försäkring, Tilläggs- samt Individuell försäkring. Risker fdrekommcr i samband med prissättning av produkter, 
tecknande av försäkring och i samband med beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Därutöver finns 
även koncentrationsrisker och katastrofriskcr. 

Försäkringsrisker består av både teckningsrisker och reservsättningsrisker. Innebörden i dessa begrepp och 
Bolagets generella metoder för att hantera dessa båda typer av risker beskrivs nedan. Risker liksom principer 
och verktyg för riskhantering skiljer sig emellertid åt för olika typer av försäkringskontrakt l avsnittet om 
riskkoncentrationer diskuteras risker fårknippade med dc olika typer av kontrakt bolaget tecknar. A v detta 
avsnitt framgår också väsentliga antaganden samt känslighet för fOrändringar av dessa antaganden. 

Dc generella styrningsverktygen for hantering av fårsäkringsrisker är dc försäkringstekniska riktlinjerna och det 
försäkringstekniska beräkningsunderlaget Dc fårsäkringstekniska riktlinjerna innehåller principer för hur 
premier bestäms och försäkringstekniska avsättningar beräknas. Riktlinjerna är också styrande för uppfOijningen 
av gjorda antaganden. Försäkringstekniska riktlinjer anger även gränser för Bolagets ansvarighet. Riktlinjer 
föreslås av ansvarig aktuarie och beslutas av styrelsen. l det försäkringstekniska beräkningsunderlaget anges 
vilka metoder och antaganden som ska gälla för att riktlinjerna ska uppfyllas. 

Hantering av försllkrlngsrisker 

Teckningsrisk 
Teckningsrisken är risken att den beräknade premien och övriga intäkter i försäkringen inte kommer att 
motsvara dc faktiska skadc- och driftskostnaderna förknippade med försäkringen. För att reducera 
teckningsrisker används följande metoder. 

Försäkringsprodukternas utfonnning begränsar risken i den enskilda ffirsäkringen. Den stora teckningsrisken 
uppstår vid offert till en ny gruppfett nytt kollektiv av Bolagets huvudprodukt som utgörs av en kollektiv (ffir 
gruppen obligatorisk) försäkring. Genom produktemas utfonnning lir den maximala risk som en enskild 
försäkrad kan utgöra ca 100-450 tkr. Den stora risken finns i konjunktursvängningar inom olika 
arbetsmarknadsområden då huvudkunder är olika fackförbund. 

Utöver den kollektiva försäkringen säljer Bolaget också individuell rorsäkring till medlemmar i kund förbunden. 
Här finns dels produkten individuell försilkring som riktar sig till medlemmar i kundförbund som ännu ej 
tecknat kollektiv försäkring men som ändå vill erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring. Därutöver finns 
Tilläggsförsäkringen (till kollektiv försäkring) som ger medlemmar i kundffirbund möjlighet att köpa ett 
förstärkt skydd mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Risken i dc enskilda forsäkringarna är för dessa produkter 
begränsad i enlighet med vad som nämnts ovan. Däremot är dessa produkter förknippade med en risk för 
moturval genom att det är individerna sjillva som väljer om försäkring ska tecknas eller ej. Så länge som 
tecknandegraden för dessa försäkringar inte är högre lin idag är produkterna inte utsatta för samma känslighet 
för olika arbetsmarknadsområdens konjunktursvängningar. Premiesättningen för dc individuella produktema 
återspeglar moturvalsriskcn. 

Alla försäkringsavtallöper på ett till tre år med en inbyggd rättighet för Bolaget att avböja förlängning vid 
avtalsperiodens slut. Bolaget äger rätt att årligen ändra villkor och fOrutsättningar. 

Riskutfall och lönsamhet analyseras månadsvis i samband med framställning av månads bokslut. Bolagets 
ledning analyserar fortlöpande resultaten. Månadsvis distribueras också statistik och resultat till samtliga 
kundförbund som redovisar resultatet i respektive kundförbunds försäkring. 
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A vslittningsrisk 
Rcservsättningsriskcn, dvs. risken fOr att dc fOrsäkringstekniska avsättningarna inte räcker fOr att reglera 
inträffade skador, hanteras främst genom utvecklade aktuarieila metoder och en noggrann kontinuerlig 
uppffiljning av anmälda skador. Bolaget återförslikrar inte sin verksamhet. 

Riskhantering fOr inkomstförsäkring 
Bolaget tecknar skadeförsäkring inom området inkomstfbrsäkring och erbjuder tre produkter till fackfbrbund i 
Saco-sfilrcn och dess medlemmar. Produktema är Kollektiv RSrsäkring, Tilläggs- samt Individuell försäkring. 
Tilltiggs- och Individuell försäkring tecknas frivilligt av RSrbundcns medlemmar och risken finns dörmed RSr 
moturval men dessa hanteras i fOrsäkringsvillkoren bl.a. genom kvalifikationstider m.m. Moturvalsrisken 
återspeglas också i premicsänningcn. 

När fOrstikring tecknas görs ingen prövning av om den fOrsäkrade är arbetslös eller ej. l sillilet görs en prövning 
vid skadereglering om rätt till ersättning fOrcliggcr. Huvudregeln för att rätt till ersättning ska fbrcligga är att: 

den fOrsäkrade ska vara ansluten till AEA 
den RSrsäkrade ska ha varit fOrhundsmedlem sedan minst 12 eller 18 månader innan arbetslösheten 
börjar 
den fOrsäkrade ska ha fOrvärvsarbetat minst 12 av dc senaste 18 månaderna innan arbetslösheten börjar. 

Genom dessa kvalifikationstider anser vi att risken fOr individuellt missbruk av fOrsäkringen är minskad till en 
mycket låg nivå. 

Den stora risken i Bolagets inkomstfOrsäkring är konjunktursvängningar inom dc arbctsmarknadsomr:idcn som 
Bolaget försäkrar. Risken balanseras genom att RSrsäkring är tecknad med flera stora förbund inom olika 
arbetsmarknadsomr:idcn. Genom avtal med kunderna har också dessa ett stort ansvar fOr resultatet i den 
kollektiva försäkringen. Den kollektiva försäkringen drivs genom detta på ett slllt som liknar ömsesidig 
fdrsäkring. Bolaget återförsäkrar inte sin verksamhet och självbehållet av fbrsllkringsriskcn är därfOr l 00 
procent. 

Koncentrationer av försäkringsrisk 

Dc försäkringsrisker som Bolaget är exponerat fOr lir direkt relaterade till riskerna i dc skadcforsäkringskontrakt 
som tecknats. Särskilt är Bolaget känsligt fOr risken för arbetslöshet i samband med konjunktursvängningar 
inom olika arbctsmarknadsomr:iden och då särskilt konjunktursvängningar inom Saco-sfilrcn. Bolagets kunder 
lir i huvudsak ett 20-tal fackfOrhund varav 14 under året haft avtal om kollektiv IOrsäkring. Dc fem största 
tOrbunden (baserat på skadckostnad årets skador) svarar vid årsbokslutet RSr 87 (89) procent av skadckostnadcn 
i kollektiv RSrsäkring. 
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Klinslighet för risker hlinRirllga till försiikringsavtal 

Avs!ittningama för inkomstförsökring är känsliga för förändringar i antagandena om risken för en ersatt skada, 
antalet ersättningsdagar som i genomsnitt utbetalas för en skada samt det ersättningsbelopp som i genomsnitt 
utbetalas per dag. Nedanstående k!inslighetsanalys har genomforts genom att m!ita effekten på avsättningar 
(exklusive skadebehandlingsreserv och avsättning för återbliring och rabatter), vinst före skatt och avsättning till 
säkerhetsreserv samt eget kapital av rimligt sannolika förändringar i några centrala antaganden. Effekterna har 
mätts för ett antagande i taget. Ingen hänsyn tas till eventuell korrelation mellan antaganden. 

Flirllndrlng l A\~llltnlngar Fllrllndrl ng resultat Fllrlln..-lng 
Antagande, tkr antagande o/. brutto Rlre skatt eget kapital 

2014 

Försllkringucknisb avsllllningar 91768 

Genomminlis skildekostnad 10% 100945 -7 959 -7 959 

Genont~nittligt antal sbdor tO"/o 100945 -7959 -7 959 

2013 

Försäkringstekniska avsättningar 78491 

Genommitdig skildekos tnad 10% 86340 -3 506 -3506 

Genont~nittligt antal skador 10".4 86340 -3506 -3506 

Faktiska skadeanspråk j limflirt med tidigare uppskattningar 

Nedanstående tabell visar den uppskattade totala bruttokostnaden för oreglerade skador, både rapporterade och 
IBNR, vid slutet av varje skadeår. Tabellen visar också utbetalningar hänförliga till dessa skador. 
Diskonteringseffekter och effekter av valutakursforändringar framgår längst ned i tabellen . 

n; R Alla Udl&art 6r .... 1 ••• Ull ZIU JIIJ. ze•• ....... 
Uppsbn•d s lut be siwlemsen o d a slutet a\ sbdd~t (brunu. 
e>tlskadereallwsu .. derl 12~nJ 14S32S 116171 IOJJS7 1~161 16111-10 16657~ IISllt» 
E.ttlrscnare 317WS 1461161 109312 10721~ 138001 1706112 

hlirsc11:1n: 306291 146419 IOH 197 10623] 13R 197 

TreArsenare 30170S 1463S9 IOH l RO 106509 

fyrair senan: 295946 146355 10HJ)l! 

fcm6rscna~ 3021S7 1464411 

Sulrscnar!: 31n1o 

Uppskattad •lut6g skadcl:uunad 2014-12-31 312210 1464411 1011338 106509 13K 197 1706112 166574 l 148957 

Acl:u~RJiendc utbdalnll&atlllruttu e>tl slwlerq;llwstnaderl 312 210 1464~ 1011229 106328 136 749 159297 1!79-12 l OS7189 
A vst11n11g fllr "reglor.ulc sbdor(ell<l 
sbdcbchandlingsrncrvl o 14 109 l Kl 14-IR 1138S 7K632 91768 
A cWnuler.n 6\'et!undrrsWct 12563 · l 123 7731 -31S2 -4036 -UU o 3142 
O:o • •., •v midal sl::adcWs1n•d 4"• l"• 7". 3~. -l"· -s·. ~. w. 

A"rlmnlag mollll.laatrlkftl"l 

O!q!leBdc •lador mn: daskontcmg • 14 liN 111 144K 113RS 7H632 91768 
llukuntemgscffela o 
Elfdttcta\' Jnd12de ukltal:uncr o 
Avslttnatg tal skadcbehandlingt resen· o ' 14 116 911 6291 7~1 

Totala .. iltalnt~lllror~lorodr okadar .,...,ludt l 
IIIJantrlknlnKfll (lrultol 99110 
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Finansiella risker 

Målet !or förvaltningen av tillgångarna är att under gällande risk- och placeringsrestriktioner på bästa sätt bidra 
till en stabil och konkurrenskraftig premie. Det ska som minimum innebllra en årlig real avkastning på i 
genomsnitt två procent, mätt över en tidsperiod på l O år. Valet av tillgångsportmlj görs med utgångspunkten att 
Bolaget ska tåla att utvecklingen på finansmarknaderna blir mycket svag. Ytterligare begränsningar vid valet av 
sammansättningen av tillgångsportföljer är att legala restriktioner om skuldtäckning och solvens ska uppfyllas 
samt att risknivån aldrig f3r vara högre ön att grönt ljus erhålls i Finansinspektionens trafikljusmodelL 

Styrclsen har det yttersta ansvaret mr fOrvallningen av Bolagets tillgångar och anger ramar och limiter fOr 
exponeringar samt riktlinjer för verksamheten. Vd ansvarar för lorvaltningcn av Bolagets tillgångar inom dc 
ramar och anvisningar som styrelsen givit samt fiir översynen av placcringsriktlinjcrna. 

Vid valet av placeringsinriktning beaktas bland annat tillgångarna, skulderna och deras egenskaper, såsom 
fOrväntad avkastning, risk och korrelation, prognoser mr mrsökringsrörelscns utveckling samt möjlighet att 
använda tillgångarna fOr skuldtöckning. Den placeringsinriktning som fastställs ger ramar mr 
tillgångsfiirvaltningcn. Inom dessa ramar och limiter ansvarar kapitallorvaltningcn mr löpande 
kapitalförvaltning och fOr spridningen mellan olika tillgångsslag såsom aktier, obligationer och valutor. 

Placeringar sköts både genom internt och externt utlagda fdrvaltningsuppdrag. Löpande aktie- och 
räntefOrvallning samt värdepappersadministration har lagts ut till Swedbank Robur. 

Upploljning och riskkontroll avseende finansiella risker är organiserad genom att: 

• Kapitalförvaltningen ansvarar fdr att styra, fdlja upp och utvärdera hur dc utlagda 
förvaltningsuppdragen sköts 

• Swcdbank Roburansvarar mr daglig kontroll av gällande placeringsriktlinjer samt att resultatet av 
utiord kontroll rapporteras till riskfunktionen och Kapitalförvaltningen 

• riskfunktionen ansvarar för att en självständig uppföljning av exponeringar sker på daglig basis av dc 
limiter som fastställts av styrelsen i placeringsriktlinjerna och för att rapportering sker av överträdelser 
till styrelse och Vd. Riskfunktionen ansvarar liven för en regelbunden rapportering av utvecklingen av 
dc finansiella riskerna till Vd och styrelse. 

Hantering av finansiella risker 
l placeringsriktlinjerna anges principerna fdr vilka instrument, cmittenter och motparter som är tillåtna att 
använda i förvaltningen av placeringstillgångarna. Den totala tillgångsportföljen i bolaget lir sammansatt av 
tillgångsslagen räntebärande placeringar och aktier. Under året har handel skett med svenska och utilindska 
aktiefonder och svenska räntefondcr samt aktieindex terminer. 

Marknadsrisker 
Till marknadsrisker räknas aktiekursrisk, ränterisk, valutakursrisk och spreadrisk. Dessa risker svarar mot dc 
förluster som kan uppstå, och osäkerheterna kring dessa, vid fOrändringar i motsvarande marknadsvärden. Dessa 
risker värderas och utvärderas även enligt den kllnslighctsanalys som föreskrivs i Finansinspektionens 
trafikljusmodell 
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Aktiekursrisk 
Aktiekursrisk ör risken för att marknadsvärdet på en aktieexponering sjunker till följd av samhällsekonomiska 
faktorer. Aktiekursrisker motverkas främst genom diversifiering av Bolagets aktieportfölj och genom fastställda 
gränser fOr innehav i aktier och aktierelaterade instrument. l tabellen nedan redovisas effekten av en 
kursnedgång om 40 procent på svenska aktier och andelar, samt en kursnedgång om 35 procent på avseende 
utländska aktier. Dessa stressnivåer används även i Finansinspektionens trafikljus. 

Tkr 2014 2013 
Svenska aktier -13 531 -13 524 
Utländska -7 643 -14 151 
aktier 
Totalt -21 174 -27 675 

Rä11terisk 
Bolaget är exponerat för räntetisk genom risken för att marknadsvärdet på Bolagets fasttorräntande tillgångar 
sjunker då marknadsräntan stiger. Rönterisken lir bolagets största marknadsrisk. 

Förändringar av rllntestressama i trafikljusmodellen innebär att marknadsräntorna stressas med l procentenhet. 
Tabellen nedan illustrerar hur en höjning av marknadsräntan påverkar räntebärande tillgångar och skulder: 

Riskparameter 

Ökning av 
marknadsräntan med 
t 00 respektive 50 
baspunkter 

Tillgångar: 

nominell räntetisk 
reell rlinterisk 

Summa 

Nettopåverkan på årets 
resultat 
Nettopåverkan pa\ eget 
kapital 

23 

t kr 

Kapitalkrav 

4447 
26 

4 473 

-4473 

-4 473 
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Graden av ränterisk ökar med tillgångens löptid. Durationen på ränteportföljen var vid utgången av året 2, l år. 
Tabellen nedan illustrerar hur Bolaget är exponerad för räntcrisk utifrån räntcbllrandc tillgångar och skulders 

räntebindningstid; 

Rlntebindningstider för tillgångar och skulder- RAnteexponering, tkr 

Hö~ l år Lllngrc lin Lllngrc lin Lllngrc lin Lllngrc lin Uum rllnta Totalt 

l år men 3 år men 5 6r men lO år 

hil~t 3 år hö~ 5 år Mgst JO år 

TILLGÅNGAR 

PIIICcrings tillgångar 

Aktieroch andelar 67 732 67 732 

Obligationer och andra 
räntcb11randc v!lrdcpapper 

208 685 208 685 

Fordringar 

Fondringaravseende 
direktfOrsäkring -150 ·150 

ÖVriga fondringar l 482 l 482 

Andra tillgångar 

Kassa och bank 5 486 5486 

Övriga förutbetalda kostnader 135 135 

Summa 215 638 o o o o 67 732 283 370 

EGET KAPITAL, 
AVSÄ'ITNINGAROCH 
SKULDER 
Egetkapital 8 768 8 768 

Obeskanade resen-er 

S!lkerhctsrescrv 163 990 163 990 

Flirsnkringstekniska 
a\sDttningar 
Avsllttning föråterbilring och 
rabatter 9 612 9 612 

A vsätlning fOr oreglerade skador 99 110 99 110 

Skulder 

Derivat 95 95 

Skuldcr avseende direkt 
fOr.; !Ikring 147 147 

ÖVriga skulder l 648 J 648 

Summa skulder och eget kapital l 890 281 480 283 370 

Differens tillgångar och skulder 
213 7411 o o o o -1/J 748 

Kumulativ exponering 213 748 213 748 213 749 213 749 213 749 

24 
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Valutak11rsrisk 

Valutakursrisk är risken för förluster tillföljd av valutakursförändringar. Bolagets valutaexponering var vid 
utgången av året ca 12 procent. 

Kredit- och motpartsrisker 
Kredit- och motpartsrisker är risken att motparter eller emiltenter inte fullgör sina åtaganden och att eventuella 
säkerheter inte täcker bolagets fordran. Bolaget tillåter endast placeringar i värdepapper med hög 
kreditvärdighet. 

Den kreditriskexponering (eller avdrag för värde av säkerheter) som bolaget är exponerat fdr olika klasser av 
finansiella tillgångar framgår av nedanstående tabell. 

Maximal kredtrlskexponering, tkr 

Tillgångsklass 

Obligationer och andra 
ränteb3ronde värdepapper 

Fordringar avseende direkt 
fOrsälaing 

Övriga fordringar 

Olil~alloner oth 
....... rlllttbltande 
\trde .. R~tr 

S\·ont k:l staten 

s~cnsb 

bostadsautitut 

Ö\-rlgt 

Tetal 

MA 

o 

o 

o 
o 

A.\ 

• 
o 

o 

.u. 

• 
o 

o 
o 

Belopp 

2014·12-31 

.\+ 

• 
u 

o 
o 

208 685 

-150 

J 482 

210 016 

A 

• 
o 

o 
o 

25 

A· B BB .. 888 BB .. ull n~ Totalt 

o o • • • 
• • l l • 
o o o o 109 219 

o o o o 209 109 
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Koncentrationsrisk 
Konccnlralionsriskcn ilr risken for en stor exponering mol en specifik emiltenl, bransch eller region. Bolagets 
placeringsinriktning silkerslllller att god riskspridning uppnås. Bolagets placeringar sker huvudsakligen i 
värdepappersfonder med god riskspridning. 

Viisentliga koncentrationer av krecitrisk 

Robur Fonder AB 

Swedbank 

Viisentliga koncentrationer av k red tris k 

Svenska stalen 

DNB 

Viisentliga koncentrationer avaktiel"isk 

Robur Fonder AB 

DNB Smllboaglsfond 

DNB Svcri~ Koncis 

DNB Global Emerging M arkets SRI 

DNB Utiandsfond 

26 

2014 

208 685 

2 387 

211 072 

2013 

6399 

17 120 

23 519 

2014 

67732 

67732 

Varavslikers tillida 
bos ladsobligationer 

Varav sikerstilllda 
bos tnds obligationer 

2013 

3 805 

30006 

4 356 

36075 

74242 
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Likviditetsrisker 
Likviditetsrisk är risken att finansiella transaktioner inte kan fullgöras eller endast till avsevärd merkostnad, 
förlust eller oönskad riskexponering. Tillgångnrna placeras i huvudsak i marknadsnoterade värdepapper eller 
värdepappersfonder med god likviditet. Detta säkerstll.ller att mängden likvida tillgångar med betryggande 
marginal överstiger bolagets i närtid forväntade bctalningsförpliktelser. 
Bolagets likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på finansiella tillgångar och skulder 
framgår av Inbellen nedan. Tabellen visar odiskonterade nominella värden. Känslighetsanalysen nedan ger också 
en illustration av bolagets likviditetssituation. 

Uk,i(itetsrlsk 

P~ balansdagen utgjonle noterade vllnlepapper 276 418 kkT varav innehav i rtlntebllrande placeringar utgivna av svenska staten O kkr. 

Företagets lil.:viditctsellpOnering med avseende på Aterstående löptider på fmansiclla sl"Ulder framgår av tabellen nedan. 

Tabellen vJSar odiskonterade nominella vänlen 

2014 
Övnga skulder 

Upplupna kostnader 

Aterstående löptider 

Pånmmdat Mindre lin l-Sår Merlin Sår 

27 

Utan löptid 

172 

172 
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V crksllmhctsriskcr 

Verksamhetsrisk definieras som risken att toretagets möjlighet att nå sina mål påverkas till fOijd av hlindelser i 
verksamhetens interna eller externa miljö eller till fOijd av verksamhetens genomfOrande eller styrning. 
Företagets verksamhetsrisker delas in i fOijande tre riskkategorier: 

Operativa risker 

Med operativa risker avses risken alt företagets möjlighet alt nå sina mål påverkas till följd av den löpande 
verksamhetens genomfårande. Operativa risker kan till exempel uppstå m fåljd av icke ändamålsenliga interna 
processer och rutiner, bristfillliga system, handhavandefel eller brott mot externa eller interna regler. 

Omvärldsrisker 

Med omvärldsrisker avses risken att företagets möjlighet att nå sina mål påverkas till följd av händelser utanfOr 
!Oretagets direkta kontroll. Omvärldsrisker kan till exempel uppstå till IOijd av regelverksförlindringar, 
makroekonomiska händelser, politiska förändringar, innovationer och förändringar på försllkringsmarknaden. 

strategiska risker 

Med strategiska risker avses risken att ffiretagels möjlighet att mi sinn mål påverkas till följd av att den 
långsiktiga styrningen av verksamheten baseras på otillräckliga underlag och analyser. Strategiska risker kan till 
exempel uppstå till följd av att helhetssyn, långsiktighet, omvärldsförlindringar och risker inte beaktas i 
tillräcklig utsträckning. 

Hantering av verksamhetsrisker 
l verksamhetens strävan efier att skapa värde för kunder och andra intressenter finns osäkerhet om framtida 
händelser, dvs. risker. Vilka slags risker verksamheten ställs inför lir beroende av dess syfie och mål. l all 
verksamhet finns "inneboende" risker (bruttorisker) som relateras till den specifika verksamhet som utförs. Hur 
stor den faktiska riskexponeringen (nettorisken) lir beror på kvalitet och funktion på verksamhetens processer, 
rutiner, IT-stöd, information, kontrollstruktur och bemanning (operativa risker). Därutöver uppstår risker till 
följd av hllndelser i omvärlden (omvärldsrisker) och till följd av intern styrning och int:rna beslut (strategiska 
och operativa risker). 

En grundläggande princip inom företaget lir att risk ska tas medvetet och riskhanteringen utgör därför en 
integrerad del av verksamhetsstymingen. Riskhanteringen i företaget sker systematiskt både i 
verksamhetsprocesserna (löpande verksamheten) som i affilrsplanering och andra viisentliga förändringar. Ett 
medvetet risktagande ställer krav på en god lorståelse och kunskap om verksamheten och dess mål, god insikt 
om hur omvllrldsförändringar kan påverka verksamheten, samt god formåga alt bedöma vilka konsekvenser 
olika typer av interna förändringar kan få. 

Verksamhetsrisker som kan innebära att företaget inte kan infria sina åtaganden till försäkringstagama eller 
brister i efterlevnaden av Jagar och förordningar ska elimineras. 

Verksamheten identifierar risker i den löpande verksamheten genom självutvärderingar och dokumenterar 
resultatet av dessa i en företagsgemensam riskf<lrteckning. Informationen hålls aktuell och kompletteras då nya 
risker identifieras. Riskinformationen ses över minst två gånger per år. Riskidentifiering sker liven i samband 
med årlig affilrsplanering och vid fOrändring av verksamheten. Exempel på sådana ffirändringar är utiliggning av 
affilrskritisk verksamhet och projekt. 

De identifierade verksamhetsriskerna, deras grundorsaker och påverkan analyseras av risk funktionen, som ocksil 
gör en sammanställning, värdering och uppföljning på övergripande nivå. Minst två gånger per år rapporteras en 
sammanstililning av verksamhetsrisker till styrelsen. 

28 
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NOT 3 PREMIFJNKOMST 
t kr 
Direkt fårstikring i Sverige 
Summa premieinkomst 

NOT 4 KAPITALAVKASTNINGÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRB.SF.N 

2014~1~1 

2014-12-31 

188061 
188 061 

2013~1-01 

2013-12-31 

172129 
172 129 

Kapitalunderlaget utgörs av ett gcnorn;nitt av dc forsäkringstekniska avsättningarna fe r. Den överförda kapitalavkastningen 
beräknas utifrån en räntesats som amtsvaror räntan på statsobligationer rrcd en löptid som refererar till dc fårsäkringstekniska 
avsättningamas genomsnittliga löptid (kring 2 år). Hänsyn har tagits till dc fårsäkringstekniska avsättningar som gjorts 
respektive år. Anvllnd kalkylräntesats llr0,5 procent. Den övcrforda kapitalavkastningen uppgick rör 2014till2.7 procent 
(92,2 procent) av kapitalavkastningen, 462 tkr(l7 604 tkr). 

NOT 5 UfBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 

t kr 
Utbetalda forsäkringsersllttningar 
Skadcregleringskostnadcr 
Summa utbetalda förslkrlngscrsllttnlngar 

NOT 6 DRIFTSKOSTNADER 
t kr 

Anskaffningskostnader 
Adrrinistrationskostnadcr 
Driftskostnader l skadcförsllkringsrörclscn 

Skadereglcringskostnadcr enligt not 5 
K.apitalrörvaltningskostnadcrcnligt not 9 
Totala driftskostnader 

Personalkos toader 
Lokalkostnader 
Avskrivningar 
Övrigt 

UPPL YSNING OM RE.VIS lONSARVODE 
t kr 

KPMGAB 
Revisionsuppdrag 
Summa rc\islonsan~n 

2014-01~1 

2014-12-31 

-163 025 
-8307 

-171 332 

2014-01-01 
2014-12-31 

-6241 
~241 

-8307 

-14 548 

-6813 

·7 735 
-14 548 

131 
131 

2013-0 l-O l 
2013-12-31 

·151 515 
-7230 

-158 745 

2013-01-01 
2013-12-31 

-1 500 
-5243 
~743 

-7230 

-13 972 

-3170 
-508 
-721 

-9573 
-13 972 

135 
135 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfåringen samt styrelsens och VD:s fOrvaltnio g, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att ut fOra sanu rådgivning eller annat biträde som 
fOranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomfOrande av sådana övriga arbetsuppgifter. 
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PFRSONAL 

2014-01-4)1 
2014-12-31 

2013-01-0J 
2013-12-31 

Folksamkoncernerna tillämpar tillikaanställning vilket innebär att personalen lir anställd i Oera bolag inom 
Folksanimnccmcma. Varje anställd är organisatoriskt placerad på ett kostnadssta lie. Ett kostnadsställe kan 
endast tillhöra ett bolag. Den anställdes lönekostnader belastar initialt den organisatoriskt tilldelade 
kostnadsställc, varefter lönkostnaderna fördelas m: lian kostnadsställen inom Folksakonccmcma i 
fdrhållande till ut fort arbete. 

Medelantal nnstlilldn i Sa•erige 
Varav kvinnor 
Varav mä11 

lAner och erslUtningar 
t kr 
styrelse 
Anders Edward, styrelscordiorande 

Louise Adelborg 

Lars Holmlad 
Elisabeth Mohlkert 
Bcnny Johansson 
Mia Bigclius 
Ulrika Herrlin 
Jens Jacobsson 
Anders Olson 

Tho1ms Thcilcr 
Elisabeth Sasse 

Verkstililande direktör 
Övriga anstillida 
Sociala kostnader (in kl pens ianskos tnader), sant liga anställda 

Summa IGner och crslttningar 

J 

90 

JO 
15 

30 
15 
30 
30 
15 

456 

295 
l 006 

Av dc sociala kostnoderna utgör 143 tkr (362 tkr) pensionskostnader, varav 152 tkr (70 tkr) avser VD. Pensions
kostnader täcks av löpande premieinbetalningar. Åtaganden !Or ålders- och familjepension i Sverige tryggas genom 

fårsäkring i BPK. Detta anses vara en fbnn1nsbcstämf plan som omfattar llera arbetsgivare. För riikcnskapsåret 
hor bolaget inte haft tillgång till sådan infonmtion somgör det IOOjligt att redovisa denna plan s omen form\ns

bestämf plan. Pensionsplanen enligt BTPK som tryggas genom forsökring i BPK redovisas därfbr som en avgills
bestlimf plan. 
Verkstlillande direktören harett anställningsavtal som löper tills vidare med 6 månaders uppsägningstid såvitt bolaget 
säger upp anstlillningcn. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gliller en uppsligningstid om 3 rrånader. 
Utöver VD saknor bolaget ledande befattningshavare. 

Andel män 

Andel kvinnor 
56% 
44% 

7 

4 
3 

60 
8 

20 
lO 
4 

20 
12 
6 

408 
1407 
1107 

3 062 

50% 
500/o 

KÖNSFÖRDELNING LIDANDE BF.löA TfNINGSHA VARE (VD) 2014-12-31 2013-12-31 

Andelmän 
Andel kvinnor 

JO 

100% 
00/o 

100% 
00/o 
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NOT7 KAPITALAVKASTNING, 
INTÄKTER 
t kr 
Erhållna utdelningar aktier och andelar 
Ränteintäkter bank 
Övriga ränteintäkter 
Realisernd vinst aktieroch andelar 

NOT 8 ORFALISERADE VINSTIR 
PÅ PLAcmiN~TILLGÅNGAR 
t kr 
Obligationer och andrn rlinteb!lrnnde värdepapper 
Aktieroch andelar 

NOT 9 KAPITALA VKASTNING, 
KOSTNADER 
t kr 
Realisations fOrlus t aktier och andelar 
KapitaiiOrvaltningskostnader 
Övriga finansiella kostnader 

NOT JO ORFALISERADEFÖRLUSTIR 
P Å PLACERIN~TILLGÅNGAR 
t kr 
Akt ier och andelar 

NOT Il SÄKERHETSRESERV 
t kr 
Ingående Balans 
Årets avsättning l upplösning 

31 

2014-01-01 

2014-12-31 

50 
3 

109 
36929 

37 091 

2014-01-01 
2014-12-31 

-7 744 
-7414 

-15 157 

2014-01-01 
2014-12-31 

-4556 
-362 

-23 
-4 940 

2014-01-01 

2014-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

153921 

10069 

163 990 

2013-01-01 

2013-12-31 

36 

3 
5 855 

5 894 

2013-01-01 

2013-12-31 

952 

13256 
14 208 

2013-01-01 
2013-12-31 

·l 017 

-l 017 

2013-01-01 
2013-12-31 

2013-01-01 
2013-12-31 

146315 

7605 

153 921 
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NOT 12 SKATTPÅ ÅREfS RtSULTAT 
t kr 
Skatt på tidigare å~ resultat 
Skatt på örets resultat 

A\stdmnlng avelfekdvskatt 
Resultat !Ore bokslutsdispositioneroch skatt 
Skau enligt gällande skallesats 
Uppskjuten skall i ökning av obeskattad reserv 
Skau på årets resultat 
Redovisad effektiv skatt 

NOT 13 AKilER OCH ANDfLAR 
t kr 
Aktiefonder 
DNB SIRibolagsfond 
DNB Sverige Koncis 
DNB Global Em:rging M arkets 
DNB Utiands fond 
KPA BiskAkticfond 

Summa aktier O(h andelur 

Samliga akt ~er ~h andelar är noterade innehav. 

NOT 14 OBUGATIONm OCH 
ANDRA RÄNTEBÄRANDE 
VÄRDEPAPPffi 
t kr 
Emilieiii 

Svenska staten 
Svenska bostadsinstitut 
Övriga emillenter 
Folksam Penningnurknadsfond 
Folksom Tjänstenunnafond Obligation 

Summa Obligationer O(h anlk'a 
rilnteblrunde \irde .. pper 

•) motsvarar nurknodsv!lnlet per 2014-12-3 l 

Bokfilrt 
\ilrde 

2014-12-31 

67732 
67732 

67732 

Bokflirt *) 

\il r de 
2014·12-31 

106330 
102355 

208 685 

2014..01..01 
2014-12-31 

l 
-24 
-23 

10092 
-2220 
2220 

-23 
·23 

Anskaffn-
\il r de 

2014-12-31 

62664 
62 664 

62 664 

Anskaffn· 
\lrde 
2014-12-31 

106330 
101154 

207 484 

Per 2014-12-31 bestod posten Obligationer och andra röntebarande värdepapper av innehav i vllnlepappc~-
fondersom investerari rilntebärande vllnlcpapper. Uppgifterna ovan pcremillent2014-12-31 avser lOnletning 

av vllnlepappe~fondemas lOvailade tillgångar. 

32 

2013~1..01 

2013-12-31 

-2 
-2 
-4 

7ti:!J 
-1674 
1674 

-4 

Bokflirt 
\ilrde 
2013-11-31 

3805 
30006 
4356 

36075 

74 242 

74 242 

Bokflirt 
lir de 
1013·12·31 

6399 
991(-1} 
71 351 

177 519 

Anskaffn-
\ilrde 

2013-11-31 

2782 
26699 
4498 

27781 

61760 

61 760 

Anskaffn· 
\i r de 

2013·11-31 

6002 
94971 
67601 

168 574 
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NOT 15 KAnx:JORIER AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

2014-{tJ-0] -2014-12-31 

Finansiella tillgångar 

värderade t iii 

Låneforrlr. & verkligt värde Redovisat 

t kr kundfordr. via resultaträkninscn v!lrdc 

Aktieroch andelar 67732 67 732 

Obligationer och andra 208685 208685 

räntebärande värrlepapper 

ÖVriga fordringar l 021 l 021 

Kassa och bank 5486 5486 

6 507 276 417 282 924 

Finansiella skulder 

vllrrlerade till 

Övr. finansiella verkligt värde Redovisat 

t kr skulder via resultaträkninsen värde 

Derivat 95 95 

ÖVriga skulder l 795 1795 

l 795 95 l 890 

Verkligt A nskaffuings-

värde värde 

67732 62664 

208 685 207484 

l 021 l 021 

5486 5486 

282924 276 656 

Verkligt Anskaffuings-

värde värde 

95 95 

l 795 1795 

l 890 ] 890 

l nedanstående tabelllärmas upplysningar om hur verkligt värrlc bestlims fOr dc finansiella instrum:nt som värderas 

till verkligt värde i balansräkningen. Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån ioljande tre nivåer. 

Nivå l : enligt priser noterade på en aktiv mulmad for sa trim iostrutrent 

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå l 

Nivå 3: utifrån indata som inte tir observerbara på marknaden 

(t kr) Nivå l Nivå2 Niv43 

Tillgångar 

Aktier och andelar 67732 

Obligationer och andra 

rlintcbflrandc värdepapper 208685 

276 417 

Skulder 

Derivat 95 

95 

33 

Sutrlm 

67732 

208685 

276 417 

95 

95 



SACO SalusAnsvar Försäkrings AB 
Org nr: 516401-6726 

NOT 15 KAnx:;QRJERAV RNANSID...LA TILLGÅNGAROCHSKULDI!R 

2013-01-01 -2013-12-31 

Finansiella tittgångar 

värderade till 

Lånefordr. & verkligt värde Redovisat 

kundfordr. via resultaträkninsen värde 

t kr 

Aktieroch andelar 74242 74242 

Obligationer och andra 177519 177 519 

räntebärande värdepapper 

ÖVriga fordringar 306 306 

Kassa och bank 7 (:JJ4 7604 

7909 251 761 259 670 

Finansiella skulder 

värderade till 

övr. finansiella verkligt värde Redovisat 

skulder via rcsullaträkninsen värde 

t kr 

ÖVriga skulder 970 970 

970 970 

Verkligt Anskaffuings-

värde värde 

74242 61 7(JJ 

177 519 168 574 

306 306 

7604 7604 

259 670 238 243 

Verkligt Anskaffnings-

värde värde 

970 970 

970 970 

l nedanstående tabellläsmas upplysningar om hur verkligt värde bestäm; fOr dc finansiella instrument som villderas 

till verkligt värde i balansräkningen. Uppdelning 11v hur verkligt värde bestäm; görs utifrån följande tre nivåer. 

Nivå l : enligt priser noterade på en aktiv rmrknad för sanma instrument 

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar markn11dsdata som inte inkluderas i nivå l 

Nivå 3: utifrån indata som inte lirobserverbara på marknaden 

(t kr) 

Aktier och andelar 

Obligationer och andra 

räntcbiirande vlirdepappcr 

Nivå l 

74242 

177 519 

251 761 

Nivå2 Nivå3 
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NOT 16 TOTALAVKASTNlNG PER TILLGÅNGSSLAG 

2014.{)1.{11-2014-12-31 

Netto- Värde- Direkt- Total- Total Direkt 

Totala tillgångar IB ~la c. !Oron dr. UB avkastn . avkastn. avk('Vo) avk.(%) 

Aktierelaterade 74242 904 -7414 67 732 50 15 117 21,30 O,o7 

Räntebärande 177519 38190 -7744 208685 14542 6799 3,52 7.53 

Summa placeringar 251 761 39 094 -15 158 276417 14 592 21916 8,30 5,53 

Övrigt 7604 -2118 5486 17 17 0,26 0,26 

Totalt 259 365 36976 -15 158 281 903 14 609 21 933 8,10 5,40 

20 13.{) J.{) l - 2013-12-31 

Netto- Värde- Direkt- Total- Total Direkt 

Totala tillgångar IB ~la c. förändr. UB avkastn. avkastn. avk(%) av k.(%) 

Aktierelaterade 75290 -14 305 13256 74242 o 18095 24,20 0,00 

Räntebärande 159424 17144 952 177519 o 952 0.56 o.oo 
Summa placeringar 234 714 2 839 14 208 251 761 o 19 047 7,83 0,00 

Övrigt 10145 -2541 7604 39 39 0,44 0,44 

Totalt 244 859 297 14 208 259365 39 19085 7,57 0,02 

l posten Ö\•rigt ingår Kassa och Bank. Upplupna ränteintäkter inkluderas i Rälliebärande tillgångar. 

NOT 17 NEITOVINST ELLffi FÖRLUST Pm KATEGORI AV FINANSIELLA 1NSTRUMB'jT 

2014-01-0 l -2014-12-31 Finansiella tillg. Innehav fOr 

värderade till verkligt handels-

värde över rcsuhaträkn ändamäl Summa 
t kr 

Aktier och andelar 15 117 o 15 117 

Obligationer och andra 

rätebörande värdepapper 6799 o 6799 

21916 o 21916 

2013-01-01-2013-12-31 Finansiella tillg. Innehav mr 

värderade t iii verkligt handels-

värde över rcsuhaträkn lindamäl Sumna 
t kr 

Aktier och andelar 18095 o 18095 

Obligationer och andra 

räntebärande värdepapper 952 o 952 

19 047 o 19 047 
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NOT 18 EGETKAPITAL 

För fdrändring av eget kapital hänvisas till Rapport över forändring av bolagets eget kapital. 

NOT 19 FÖRSÄKRING'iTEKNISKA AVSÄTTNINGAR 
t kr 
Avsällning jör ej intjänad premie och kvardröjande risker 

Inträffade oclt rapporterade skador 
Ingående balans 
Arets avslUtning 
Utgående balans 

Inträffade men ej rapporterade skador (l B NR) 
Ingående balans 
Arets avsätlning 

Utgiende balans 

Skadebehat~dli11gsreserv 

Ingående balans 
Arets avsättning 

Utgllende balans 

Återbilring och rabatter 

Ingående balans 
Under perioden reglerad åtetbäring och rabatt 
Arets avsättning fOr ej fOrfallen åternäring 
Utgående balans 

Sonuna mrslikrings tekniska B\51lttningar 

NOT 20 ÖVRIGA SKULDFR 

t kr 
Skulder till koncemRiretag 
Övriga skulder 
Skattes ku Ide r 

NOT 21 PANTFÖRSKRIVNA TILLGÅNGAR TILL FÖRMÅN 

FÖR FÖRSÄKRINGSTAGARNA 
t kr 

Tillgångar som omfattas av Rlrsllkringstagamas fOnnåns rätt: 

Obligationer och andra ränteb!lrande värdepapper 
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2014-12-31 2013-12-31 

57 752 45676 

369 12076 

58120 57 752 

20739 19487 

12908 1253 

33 648 20739 

6 279 5 213 
l 062 l 066 

7 341 6 279 

9043 15269 
-2788 -9949 
3 358 3 723 

9 612 9 043 

108 722 93 814 

2014-12-31 2013-12-31 

819 968 

828 
2 

l 647 970 

2014-12-31 2013-12-31 

108 722 93 814 
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Not 22 UPPLYSNINGAR OM NÄRST Å ENDE 

Denna not innehåller en beskrivning av väsentliga relationer mellan SACO salusAnsvar Försäkrings AB och 
närstående bolag inom Folksam sakkoncernen och salusAnsvar koncernen. Samtliga bolag inom Folksam 
definieras som närstående på grund av gemensam ledning och gemensamma centrala enheter. Övriga närstående 
parter utgörs av nyckelpersoner, nyckelpersoners nära familjemedlemmar (enligt definitionen i IAS 24) samt 
bolag som står under bestämmande eller betydande inflytande av nyckelpersoner eller deras nlira 
familjemedlemmar. Med bolag avses alla typer av företag och organisationer förutom företag i Folksam och 
företag/organisationer med inflytande i Folksam genom styrclscrcprcsentation. Nyckelpersoner överensstämmer 
med dc ledande befattningshavare mr vilka upplysning lämnas avseende Personal i not 6. Som närstående parter 
räknas inte dc organisationer som har styrelserepresentation i bolag inom Folksam. Dessa agerar inte i direkt 
eget intresse utan representerar försäkringstagarna. 

Bolagen i Folksam 
Folksam består av två koncerner, Folksam Sak-koncernen och Folksam Liv-koncernen. Genom att bedriva både 
skade-och livförsäkringsverksamhet i Folksam uppnås betydande synergier i form av kostnadsbesparingar på 
lokaler och administration. 

Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar dc helägda dotterroretagen 
Svenska Konsumentrorsäkringar AB (publ), Tre Kronor Förslikring AB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB 
(publ), Katsan AB och SalusAnsvar AB. Vidare innehar Folksam Sak 51 procent i Folksam Skadcforslikring 
Ab, 22 procent i det delägda Consulting AB Lennermark & Andersson, 25 procent i Folksam Cruisc Holding 
AB, 20 procent i Kulllorp Holding AB, 20 procent i lndccap Holding AB, 12,5 procent i Sicklaön Bygg Invest 
AB, 17% i Cooperante AB, och 4% i Powcr Wind Partners AB. 

Dotterföretag under avveckling 
Dotterföretag under avveckling är Folksam Hälsa AB i likvidation, med dottcrforctagct Folksam Hälsa 
Föllingekliniken AB i likvidation, samt Folksam SAK Fastighets AB i likvidation. 
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SACO SalusAnsvar Försäkrings AB 
Org nr: 516401-6726 

Viisentliga principer 
Tillikannstlillning 
Folksamkoncernerna tillämpar tillikaanställning vilket innebär att personalen är anställd i flera bolag inom 
Folksamkoncernema. Valjeanställd nr organisatoriskt placerad på ett kostnadsstä lie. Ett kostnadsställe kan 
endast tillhöra ett bolag. Den anställdes lönekostnader belastar initialt det organisatoriskt tilldelade 
kostnadsstllllet, varefter lönekostnaderna fördelas mellan kostnadsställen inom Folksamkoncernerna i 
forhållande till utfört arbete. 

Självkostnadsprincipen 
Den övergripande utgångspunkten är att åstadkomma en korrekt kostnadsfördelning per bolag och produkt med 
tillfimpning av självkostnadsprineipcn. 
Driftskostnader fOrdelas så långt möjligt efter faktiskt nyttjande på bolag och produkt. Exempel på sådana 
kostnader llr datorutrustning, lokaler och telefoni. För övriga kostnader görs en bedömning av faktiskt nyttjande, 
utifrån bland annat tidsrcdovisning, antal transaktioner eller antal fOrslikringar kopplade till kostnaden. Exempel 
på sådana kostnader är utnyttjande av vissa stödcnhctcr. 

Upplysningar om hur nnrståendetrnnsaktioner ingås och följs upp 
Behovsanalys 
Inför valje verksamhetsår ska en behovsanalys göras av styrelsen som omfattar samtliga resurser som bolaget 
avser att bruka under verksamhetsåret. En behovsanalys ska även göras vid fOrändring av resursbrukandet. Det 
ska framgå vem som tagit fram dc olika underlagen mr bchovsanalyscn. 

Beslutsunderlag 
Utifrån risken fOr intressekonflikter är det viktigt att tydligt identifiera vem som tagit fram beslutsunderlagen 
och vad dc baseras på. Det ska därför tydligt framgå hur och vem som tagit fram beslutsunderlagen. 

Överenskommelser 
Den kostnadsfOrdelning som beslutats av styrelsen ska operationaliseras genom att interna överenskommelser 
upprättas mellan enhetertbolag där interndebitering fdrckommer. Överenskommelserna, som ska dokumenteras, 
ska innehålla uppgifter om hur uppf<iljning och kontroll ska utföras. 

Uppföljning och kontroll samt rapportering 
Inför valje verksamhetsår beslutar styrelsen om målsättningen fOr bolagets kostnader och den 
kostnadsfljrdclning som den baseras på. Beslutsunderlagen fOr kostnadsfOrdelningen utgår från den 
behovsanalys som gjorts och baseras på sjfilvkostnadsprincipcn kompletterad med en extern 
marknadsbedömning. Beslutsunderlagen inkluderar dc internpriser som används mr kostnadsfördelning. Vid 
marknadsprissättning ska kostnadsfOrdelningen regleras via avtal. 
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Nilrs tåcndctranssaktloncr 

tkr 

Motpart 
Förenade Liv Gruppmrs AB 
Administrativt stöd 
Försäkringsrörelse 
Folksam 6msesiclg sakförs 
Administrativt stöd 
Försökringsrörelse 
IT 
Kapitalfdrvaltning 
Sulus Answr AB 
Administrativt stöd 
SulusAnswr Pcrsonmrsilkrångur AB 
Administrativt stöd 

Erlagd ErhAilcn 
2014 2013 2014 2013 

1800 
4201 

3 259 
562 

l 020 
360 

1500 

162 

40 



SACO salusAnsvar Försäkrings AB 
Org nr: 516401-6726 

NOT23 FÖRVÄNTADEÅTmVINNIN~TIDPUNKTm FÖR TILLGÅNGAR OCHSKULDER 

TILLGÅNGAR 

t kr 
Placeringstillgångar 

Andra fmansiclla placeringstillgångar 
Aktieroch andelar 

Högst t Ar Längre lin t Ar 

67 732 

Totalt 

67 732 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper ---~...;;...;;.~-------------..;;..;;..""208685 208 685 
s u mm a placerings ti llgAngar 

Fordringar 
Fordringar avseende direkt forslikring 
skattefordring 
Övriga fordringar 
Summa fordringar 

Andra tillgångar 
Kassa och bank 
Summa andra tillgångar 

Förutbet kostnader & upplintAkter 
Övr fårutbetalda kostnader 

Summa tillgAngar 

AVSÄTfNtNGAR OCH SKULDER 

Försilkrings tekniska 1ndttningar 
A vsllttning fOr oreglerade skador 
A vsöttning lor återbliring och rabatter 
Summa a\5ittningar 

Skulder 
Derivat 
Skulder avseende direkt fårsökring 
Skuldcr till koncernföretag 
Övriga skulder 
Summaskulder 

Summa a\sllttningar och skulder 

276417 

-150 
311 

l 171 
1332 

5486 
5486 

135 
283 370 

Högst l Ar 

88684 
2787 

91 471 

95 
147 
819 
828 

l 890 

93 361 

41 

2764t7 

-150 
311 

l 171 
l 332 

5486 
5486 

135 
283370 

Längre än l Ar Totalt 

10426 99110 
6825 9612 

17 251 108 722 

95 
147 
819 
828 

1890 

17 251 110 612 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i SACO SarusAnsvar Försäkrings AB, org. nr 516401-6726 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har utfört en rev1sion av årsredovisningen för SACO SarusAn

svar Försäkrings AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för ~rsredovis
ningen 

Det är styrelsen och verkställande d1rektören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättv1sande bild en
ligt lagen om årsredovisning 1 försäknngsföretag, och för den in· 
terna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö
mer är nödvändig för an upprätta en årsredovisning som inte in
nehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International stan
dards on Aud1ting och god revisionssed i Sverige. Dessa standar
der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömmng beaktar reVIsorn de delar av den mterna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande blid i syfte att utforma gransk
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig
heterna. men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk
törens uppskattmngar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enhgt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SACO salusAnsvar 
Försäkrings ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med årsredovisningens övnga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkmngen 
och balansräkningen 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens för
valtning för SACO SalusAnsvar Försäkrings AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bo1agets vinst eller förlust. och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en
ligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
d1spoStt1oner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för
valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed 1 Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut. åt
gärder och förhållanden 1 bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verksläKande direktören är ersättningsskyt
dig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseleda
mot eller verkstäl1ande direktören på annat sätt har handlat 1 strid 
med aktiebolagslagen, lagen om årsredovisning i försäkringster 
retageller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 23 mars 2015 

@;!= 
Auktoriserad rev1sor 




