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Sammanfattning
Det nya EU-regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, trädde i kraft den 1 januari 2016. Regelverket
ställer nya krav på rapportering och upplysningar samt krav på vilka dokument som ska publiceras på
försäkringsbolagens webbsida. Detta är den första årliga rapport om solvens och finansiell ställning
(SFCR) som lämnas från Nordisk Marinförsäkring AB. Rapporten kommer att publiceras på bolagets
webbsida tillsammans med årsredovisningar för bolaget.
Rapporten vänder sig till bolagets kunder samt samarbetspartner och ger en beskrivning av bolagets
verksamhet, resultat och system för riskbaserad styrning. Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för
bolagets system för företagsstyrning, vilket inkluderar internkontroll och riskhantering.
Bolagets kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav är beräknade i enlighet med reglerna i
Försäkringsrörelselagen (FRL 2010:2043). Solvenskapitalkravet (SCR) har beräknats enligt
standardformeln vilket är den vanligaste beräkningsformeln för försäkringsbolag. Bolagets kapitalkrav
SCR (Solvency Capital Requirements) beräknat enligt standardmodellen, ökade med netto EUR 227 317
och per 31 december 2016 uppgick detta belopp till EUR 1 275 363. Ökningen jämfört med 2015 beror
på i huvudsak ökad affärsvolym. Då bolaget i stort sett återförsäkrar samtliga försäkringsrisker bedömer
bolaget att SCR enligt standardmodellen överskattar risken.
Nordisk Marinförsäkrings kapitalsituation jämfört med SCR under Solvens II är på en betryggande nivå.
Bolaget uppfyller även med mariginal Minimum Capital Requirement (MCR) kravet under det nya
regelverket.
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A

Verksamheten och resultat

A.1

Verksamheten

Namn: Nordisk Marinförsäkring AB och Nordic Marine Insurance Ltd
Ägare: Per Ellingsen 100 %
Försäkringsklass: 6, Fartyg samt 16, Annan förmögenhetsskada
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige. Telefon nummer: +46
8 408 980 00. E-post: finansinspektionen@fi.se.
Extern revisor: Grant Thornton Sweden AB, ansvarig revisor Nilla Rocknö, Box 7623, 103 94 Stockholm,
Sverige. Telefon nummer, +46 8 563 070 00. E-post: nilla.rockno@se.gt.com
Geografiskt område: World Wide dock huvudsakligen Europa
Inga betydande affärshändelser har inträffat under rapporteringsperioden som har haft en väsentlig
inverkan på företaget.

A.2

Försäkringsresultat

Bolaget tecknar endast sakförsäkringar i försäkringsklasserna 6, Fartyg och 16, Annan
förmögenhetsskada.
För kalenderåret redovisade bolaget ett negativt försäkringsresultat om EUR 800 527 enligt
uppställningen nedan.
Belopp i EUR
Premieintäkter
Återförsäkringspremier
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Övriga tekniska intäkter
Försäkringsersättningar (netto)
Driftskostnader
Skadeförsäkringens tekniska resultat

2016
2015
2 746 982 1 546 794
-2 061 816 -1 148 471
1 346
560
189 595
483 323
7 761
-35 487
-1 684 395 -1 340 036
-800 527
-493 317

Bolaget har juridiska personer som försäkringstagare och EU/EES utgör den största geografiska
marknaden med drygt 60 % av total premieinkomst 2016. Endast en liten andel av försäkringstagarna
finns i Sverige. Premieinkomsten per geografisk region framgår av tabell nedan.
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Belopp i EUR
Premieinkomst per geografisk marknad
Sverige
Andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Övriga länder
Premieinkomst
Förändring i avsättning för ej intjänade premier
Premieintäkter

2016
152 702
1 863 447
1 214 098
3 230 247
-483 265
2 746 982

2015
126 477
1 308 109
865 583
2 300 169
-753 375
1 546 794

För närvarande återförsäkras i stort sett samtliga försäkringsrisker vilket gör att bolaget har en mycket
låg risknivå. Försäkringsersättningar är endast marginella och för år 2016 redovisas ett positivt bidrag
från skadeersättningar beroende på positivt avvecklingsresultat.
Den höga återförsäkringsnivån är en medveten strategi under bolagets uppbyggnadsfas men medför
låga premieintäkter netto (efter återförsäkringar). Underliggande försäkringsportfölj uppvisar god
lönsamhet och avsikten är att öka andelen självbehåll i framtiden för att förbättra det tekniska
resultatet.
Övriga tekniska intäkter minskade under året till följd av lägre andel förmedlad försäkring och lägre
provisioner.
Bolagets driftskostnader ökade på grund av högre volym (anskaffningskostnader), kostnader för Solvens
II regelverket och utökning av personalstyrkan.

A. 3

Investeringsresultat

Bolaget har upprättat placeringsriktlinjer som anger ramar för placeringsverksamheten och regler för
risktagning, uppföljning och kontroll. Bolaget har inget eller mycket lågt framtida åtagande för
försäkringstagare då i princip samtliga försäkringsrisker återförsäkras. Bolaget har medvetet valt en låg
risk på det totala investeringskapitalet med en stor andel likvida medel.
Placeringstillgångar, kassa och bank framgår av tabell nedan.
Belopp i EUR
Statsobligationer
Företagsobligationer
Övriga räntebärande värdepapper
Strikturerade produkter
Derivat
Placeringstillgångar

2016
983 315
845 731
3 269
1 832 315

2015
100 108
681 020
700 000
785 770
15 285
2 282 183

Kassa och Bank
Investeringstillgångar totalt

1 705 396
3 537 711

702 435
2 984 618

Placeringstillgångarna per 31 december 2016 bestod i stort sett till lika delar av företagsobligation och
strukturerade produkter.
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Belopp i EUR
Statsobligationer
Företagsobligationer
Övriga räntebärande värdepapper
Strukturerade produkter
Derivat
Placeringstillgångar

2016
53,7%
46,2%
0,2%
100,0%

2015
4,4%
29,8%
30,7%
34,4%
0,7%
100,0%

Finansresultatet uppgick till EUR 308 275 vilket var en betydande förbättring jämfört med föregående år
(EUR 91 511). Finansresultatet i förhållande till genomsnittliga placeringstillgångar ((IB+UB)/2) uppgick
till 15 %. Förbättringen förklarades framförallt av bra resultat på portföljen med strukturerade produkter
tack vare en generell börsuppgång.
Belopp i EUR
Aktier
Statsobligationer
Företagsobligationer
Övriga räntebärande värdepapper
Strukturerade produkter
Derivat
Kostnader och övriga poster netto
Totalt finansresultat
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
Redovisat finansresultat

A.4

2016
36 091
20 378
199 045
13 919
38 842
308 275
-1 346
306 929

2015
34 139
54 020
56 000
-38 356
-14 292
91 511
-560
90 951

Resultat från övriga verksamheter

Bolaget hade under 2016 inga resultat från övriga verksamheter.

A.5

Övrig information

För kalenderåret 2016 uppvisade bolaget en förlust om EUR 493 598 (2015: förlust EUR 402 366).
Kapitalbas och solvenskapitalkrav framgår av kapitel 6.
Belopp i EUR
Skadeförsäkringens tekniska resultat
Redovisat finansresultat
Årets totalresultat
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B.

Företagsstyrningssystem

B.1

Allmän information om företagsstyrningssystemet

Nordisk Marinförsäkrings företagsstyrningssystem är anpassat utifrån gällande regelverk samt med
beaktande av proportionalitetsprincipen, dvs hänsyn har tagits till den verksamhet som bolaget
bedriver, de risker och komplexitet som verksamheten innebär samt storleken på bolaget. Utifrån att
det är ett litet bolag som bedriver verksamhet som inte vänder sig till konsumenter och där nästan hela
försäkringsbeståndet är återförsäkrad till 100 % gör bolaget den bedömningen att företagsstyrningen
mycket väl uppfyller de krav som ställs. Systemet är riskbaserat vilket innebär att risker som kan få
väsentliga konsekvenser för bolaget eller har högre sannolikhet att de inträffas, ska prioriteras. Syftet
med företagsstyrningssystemet är att säkerställa att bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt.
Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm där fem personer är anställda. Styrelsen är det högsta
beslutande organet och förutom VD ingår två andra personer. Hela styrelsen och ledande ansvarig för
underwriting har varit delaktiga i bolaget sedan start. De ledande befattningshavarna har lång
erfarenhet av marina försäkringar i allmänhet och Delay och Maritime Lien i synnerhet. Bolaget har även
en anställd underwriter placerad i Luxemburg och en försäljningskonsult i Grekland. Bolaget har
anställda som är ansvariga för funktionerna Underwriting, Skador, Ekonomi och IT vilka rapporterar till
VD.
Bolaget har få anställda varför de fyra centrala funktionerna Risk, Aktuarie, Regelefterlevnad och
Internrevision lagts ut på externa företag. Funktionerna är fristående från övriga verksamheten och
rapporterar till VD och styrelse. Beställaransvariga inom bolaget för de utlagda funktionerna framgår av
organisationsschemat nedan.
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Ändringar som skett under året avseende företagsstyrning; en Chief Governance Officer har anställts
under året.
Styrelsen
Styrelsen ansvarar ytterst för ledningen av bolaget samt dess system för företagsstyrning (vilket
inkluderar internkontroll och riskhantering) som ska säkerställa att bolaget styrs på ett sunt och
ansvarsfullt sätt samt följer gällande lagar och regelverk. Styrelsen fastställer bolagets affärsplan,
guidelines för företagsstyrning och riskhantering, organisationsplan och bolagets ORSA-rapport m.m.
Vidare sköts all kapitalförvaltning av styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och tillika ägare, bolagets VD samt ytterligare en ledamot. Då styrelsen
sitter i kontorsgemenskap med bolaget är styrelseledamöterna väl insatta i den dagliga verksamheten i
bolaget.
Styrelsen har beslutat att styrelsen i helhet ska utföra revisonsutskottets uppgifter och med hänvisning
till bolagets storlek och styrelsen närhet till verksamheten, har man inte funnit behov för några
kommittéer utan styrelsen som helhet hanterar alla frågor.
Bukettprövning gjord under rapporteringsperioden fastställer att bolagets samlade kompetens uppfyller
de krav som ställs under gällande lagstiftning.

Verkställande direktör - VD
VD är ansvarig för att driva den operativa verksamheten samt den löpande förvaltningen av bolaget. Där
ingår även implementeringen av fastställda styrdokument och säkerställande att dessa följs. VD är även
ansvarig för att fastställa instruktioner inom de områden där det av styrdokumenten framgår att
verksamheten ska identifiera, bedöma, analyser, hantera och kontrollera risk. VD är även ansvarig för att
tillse att det finns tillräckligt med resurser inom verksamheten så att alla funktioner kan utföra arbetet
på ett effektiv och korrekt sätt, samt tillse att verksamheten är organiserad så att arbetet kan utföras på
objektivt bästa sätt.
Verksamheten
Verksamheten är ansvarig inom sitt område för att:






Implementera beslut fattade av styrelsen, VD och i bolagets affärsplan.
Hantera risker i enlighet med de limiter som är beslutade av styrelsen.
Se till att följa och kommunicera externa och interna regelverk.
Identifiera nödvändiga kontroller samt implementera och genomföra dessa kontroller.
Identifiera och rapportera risker inom sitt ansvarsområde, inklusive incidenter och väsentliga
händelser.

Bolagets företagsstyrningssystem illustreras översiktligt med nedan ansvarsfördelning.

Document Type
SFCR
Document Owner
NMF AB

Document Name
SFCR 2016
Document Responsible
Andreas Berglöf

Ratified
Board 2017-05-17
Revision

Version
1.0
Period of Validity
No dead line

10

Bolagets riskhantering bygger på principen om de tre försvarslinjerna:
• Första försvarslinjen: Alla medarbetare inom bolaget.
• Andra försvarslinjen: Regelefterlevnads-, Risk- och Aktuariefunktionen.
• Tredje försvarslinjen: Internrevision.
Alla risker ägs och hanteras av första försvarslinjen vilket betyder att alla anställda är ansvariga för att
bidra till att identifiera och hantera risker inom sin del av verksamheten. Ansvarig för respektive
enhet/funktion är ansvarig för alla risker inom enheten/funktionen och är därmed ägare av de risker
som hänför sig till den enheten/funktionen. Varje enhet/funktion är ansvarig för gällande styrdokument
inom sin enhet/funktion. Verksamheten är även ansvarig för att hantera och identifiera risker så att
begränsningar beslutade av styrelsen inte överskrids. Dessutom ska händelser regelbundet rapporteras i
enlighet med gällande styrdokument.

B.2

Lämplighetskrav

Styrelsen fastställer guideline för lämplighetsprövning. Målet är att säkerställa att de personer som leder
företagets verksamhet eller ansvarar för centrala funktioner uppfyller kraven på kvalifikationer,
kunskaper, relevanta erfarenheter samt ett gott anseende, så att företaget förvaltas och drivs på ett
sunt och ansvarsfullt sätt. Av guidelinen framgår även bolagets rutiner för att säkerställa att övrig
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relevant personal är lämpliga för de uppgifter som de utför och ansvarar för.
Då bolagets produkter rör marinförsäkring är goda kunskaper inom shipping samt försäkring ett krav för
de flesta tjänsterna inom bolaget samt även för styrelseledamöter.
Vid rekrytering av egen personal gör bolaget en bedömning av lämpliga kandidaters kunskap och
erfarenhet. Kontroll görs även av personens ekonomiska ställning (kreditupplysning via UC) samt
belastningsregister för att säkerställa att personen kan hantera bolagets och kundernas ärenden på ett
korrekt sätt.
För outsourcade funktioner har bolaget möten med bolaget som är aktuellt för ett outsourcingavtal men
även personliga möten med de personer som ska utföra uppgifterna. För de centrala funktionerna
kräver bolaget intyg från företaget som funktionen outsourcas till att de personer som ska utföra
uppgifterna har bedömts ha tillräcklig kunskap, erfarenhet samt inga oegentligheter har inträffat, dvs
motsvarande krav som ställs på bolagets egna anställda.

B.3

Riskhanteringssystem inklusive egen risk och solvensbedömning

Styrelsen ansvarar ytterst för att systemet för riskhantering och kontrollen av risker är effektivt.
Styrelsen ska fastställa riskaptit, risktolerans, affärsstrategi, affärsplan samt Orsa-rapport. I bolagets
styrdokument för olika riskområden fastställer styrelsen risklimiter för respektive risk i
överensstämmelse med övergripande riskaptit och risktolerans.
Riskhanteringssystemet ska säkerställa att bolaget fortlöpande kan identifiera, hantera, värdera,
kontrollera och rapportera de risker som bolaget exponeras eller kan komma att bli exponerat för så att
bolagets åtagande gentemot försäkringstagarna alltid kan fullföljas.
Riskhanteringsfunktionen stödjer styrelsen, VD och verksamheten i deras arbete med att upprätthålla
ett effektivt riskhanteringssystem. Riskhanteringsfunktionen är ansvarig för att följa upp och kontrollera
att verksamheten identifierar och hanterar alla materiella risker som bolaget är eller kan bli exponerat
för. För att säkerställa ett oberoende är riskhanteringsfunktionen fristående från den operationella
verksamheten och är underställd VD samt rapporterar direkt till styrelsen.
Riskhanteringsfunktionen tar fram en årsplan som fastställs av styrelsen. Utifrån årsplanen eller om
funktionen under året upptäcker andra behov, görs oberoende granskningar. Ledningen av bolaget ser
till att funktionen får tillgång till material och har tillräckliga resurser för att kunna göra de kontroller och
granskningar som funktionen anser att det finns behov för.
Riskhanteringsarbetet består av kontinuerliga och årligt återkommande aktiviteter för att i huvudsak
identifiera, uppskatta, analysera, kontrollera och rapportera risker. Varje år i samband med ORSA ska
det göras en mer omfattande självuppskattning av riskerna inom verksamheten. I den kontinuerliga
riskhanteringen ska inkluderas hanteringen av kända risker och identifiera nya risker som till exempel
kan ha uppkommit genom förändring av produkter, organisation, rutiner mm.
Arbetet med risk ska inkludera risker för respektive riskkategori och på en aggregerad nivå både för
kvantifierbara och icke kvantifierbara risker. Metoden för kontinuerlig riskhanteringen kan variera
mellan olika riskkategorier.
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Riskfunktionen leder framtagandet av bolagets egen risk- och solvens bedömning (ORSA). ORSAprocessen ingår i företagsstyrningssystemet och är bolagets framåtblickande bedömning av riskerna i
verksamheten och vilket kapital som krävs för att täcka riskerna. ORSA-rapporten tas fram minst årligen
i samverkan med verksamheten och styrelsen. Styrelsen fastställer den slutliga ORSA-rapporten.
Bolagets ORSA-rapport beslutades av styrelsen i december 2016 och det har inte funnits någon
anledning till att omvärdera de slutsatser som togs vid framställandet varvid bolaget inte har sett att de
funnits behov att ta fram ny ORSA. Arbetet med nästa ORSA beräknas starta till hösten 2017 om inte
något inträffas som gör att beslutet måste omprövas.
En ny ORSA utöver den årliga sammanställningen ska göras:




Vid en väsentlig förändring av verksamheten
Vid en väsentlig förändring av företagets risk profil, antingen en faktisk förändring eller då
styrelsen misstänkter at ten sådan har inträffat
I det fall bolagets SCR är lägre än riskaptit limiten

Företagets solvensbehov bestäms utifrån det högsta av lagstadgat absolut minimikapital, SCR plus en av
styrelsen fastställd lägsta marginal. Den lägsta marginalen bestäms utifrån verksamhetens art och
framförallt andelen av försäkringsåtagandena som är återförsäkrade. Företaget har hittills återförsäkrat i
stort sett samtliga försäkringsrisker varför accepterad lägsta marginal har varit låg. Vid ändring av
återförsäkringsprogrammet eller annan förändring som bedöms kunna leda till en högre variation i
solvenskapitalet så görs en analys och en ny lägsta marginal fastställs av styrelsen.

B.4

Internkontrollsystem

Den interna kontollen är en del av styrningen och ledningen av bolaget och syftar till att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt beslutade strategier för att nå bolagets mål samt att beslutade
styrdokument följs.
Det interna kontrollsystemet består av att verksamheten själv gör ett antal egna kontroller och
rapporter inom sin del av verksamheten. Dessa kontroller följs sedan upp antingen genom rapporter till
styrelsen eller VD, beroende på vilka kontroller det rör sig om. Funktionen för regelefterlevnad gör även
en uppföljning genom att göra stickprovskontroller av verksamhetens egna kontroller. Utfallet av dessa
stickprovskontroller rapporteras till VD och styrelsen. Internrevisionen kan sedan vid sin årliga revision,
antingen på eget initiativ eller på styrelsens begäran, göra en granskning av både verksamhetens och
regelefterlevnadsfunktionens kontroller.
Regelefterlevnadsfunktionen är ansvarig för koordinering, uppföljning och rapportering inom
regelefterlevnad till styrelse, VD och ledning. Styrelsen har fastställt de interna kraven för
regelefterlevnadsfunktionen. Funktionen ger råd, stöd och kontrollerar att verksamheten följer de lagar
och regler som gäller. Dessutom ansvarar funktionen för utförande av kontroller, både planerade och
ad-hoc kontroller, av regelefterlevnad inom verksamheten. För att säkerställa en oberoende
rapportering är regelefterlevnadsfunktionen fristående från den operationella verksamheten och är
direkt underställd VD samt rapporterar resultatet av kontroller och hur verksamheten uppfyller kraven
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på regelefterlevnad till VD och styrelsen. Funktionen för regelefterlevnad tar fram en årsplan som
fastställs av styrelsen. Utifrån årsplanen eller i det fall funktionen upptäcker andra behov, görs
oberoende granskningar. Ledningen av bolaget ser till att funktionen får tillgång till allt material och det
finns tillräckliga resurser för att kunna göra de kontroller och granskningar som funktionen anser att det
finns behov för.

B.5

Internrevisonsfunktionen

Internrevision stödjer styrelsen i arbetet med utvärdering av det interna regelverket för styrning och
kontroll. Interrevisions uppgift omfattar även granskning andra linjens funktioner, deras arbete samt de
kontroller som funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad genomfört, samt säkerställa att
verksamheten följer både interna och externa regelverk. Internrevision är fristående från verksamheten
och andra försvarslinjen och rapporterar direkt till styrelsen. Internrevisionsfunktionens verksamhet är
reglerat av styrelsen genom guideline för internrevision.
Internrevisionen utarbetar en årsplan som fastställs av styrelsen. Utifrån årsplanen eller om funktionen
under året upptäcker andra behov görs oberoende granskningar. Ledningen av bolaget ser till att
funktionen får tillgång till material och har tillräckliga resurser för att kunna göra de kontroller och
granskningar som funktionen anser att det finns behov för.

B.6

Aktuariefunktionen

Aktuariefunktionen säkerställer att NMF beräknar och uppskattar de försäkringstekniska avsättningarna
på ett korrekt och lämpligt sätt. Aktuarien är även ansvarig för att verifiera beräkningen av
solvenskapitalkravet (SCR) och att säkerställa att de försäkringstekniska beräkningarna överensstämmer
med regelverken. Styrelsen har fastställt de interna kraven på aktuariefunktionen. För att säkerställa en
oberoende rapportering är aktuarien fristående från den operationella verksamheten och är direkt
underställd VD samt rapporterar direkt till styrelsen.
Aktuariefunktionen tar fram en årsplan som fastställs av styrelsen. Utifrån årsplanen eller om funktionen
under året upptäcker andra behov görs oberoende granskningar. Ledningen av bolaget ser till att
funktionen får tillgång till material och har tillräckliga resurser för att kunna göra de kontroller och
granskningar som funktionen anser att det finns behov för.

B.7

Uppdragsavtal

Styrelsen utser beställaransvariga för uppdragsavtal avseende kritisk verksamhet. De beställaransvariga
ansvarar för att fortlöpande kontrollera att den verksamhet och funktioner som regleras i kritiska
uppdragsavtal utförs i enlighet med uppdragsavtalet och enligt bolagets guideline för uppdragsavtal.
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Att en tjänst/funktion är utlagd begränsar inte bolagets och styrelsens ansvar utan bolaget ansvar fullt
ut för att tjänsten/funktionen utförs enligt gällande regelverk.
Bolaget har lagt ut de fyra centrala funktioner; regelefterlevnad, riskkontroll, internrevision och aktuarie
till externa uppdragstagare. Även driften av IT samt rapportering är kritisk verksamhet som är utlagt till
externa uppdragstagare.
Under året görs löpande kontroller av all utlagd verksamhet. En gång per år görs en grundligare
genomgång av utförandet av tjänsten samt avtalet. Detta presenteras för styrelsen som fattar beslut om
avtalet ska fortsätta löpa, omförhandlas eller sägas upp. Beställaransvarig är ansvarig för genomgången
med stöd av CGO som sammanställer rapport till styrelsen.

B.8

Övrig information

I bolagets guideline för ersättningar, som fastställs av styrelsen, anges grunder och principer för hur
ersättningar ska fastställas och hanteras samt att ersättningar i bolaget ska uppmuntra till långsiktighet
och ett balanserat risktagande samt främja en sund och effektiv riskhantering.
Bolaget har bara fasta löner till alla anställda.
Bolaget har en pensionspolicy som rent generellt följer den allmänna pensionsplanen för tjänstemän
(ITP 1) och ingen anställd har rätt till ersättning vid tidigare pensionsavgång. Tre medararbetare har
extra påslag i pensionsavsättning baserat på lön då dessa är födda före 1972 och har arbetat under en
lång tid i bolag som tillämpat FTP 2 planen för anställda tjänstemän födda före 1972. Bolaget har valt att
kompensera del av den förlusten.

C.

Riskprofil

Bolagets verksamhet bedrivs i en internationell riskmiljö som kännetecknas av en hög riskprofil då dels
bolagets kunder är internationella rederier som bedriver en verksamhet som i sig är präglad av hög risk,
dels då bolagets försäkringsprodukter är nischade och ligger i framkanten inom det marina riskområdet
där statistisk information om skador och riskfrekvens är relativt bristfällig.
Bolagets riskprofil på försäljningssidan kännetecknas av att bolagets kunder har en stor
försäkringskunskap om upphandling av försäkringar samt vad de omfattar. Dessutom att de i
upphandlingsprocessen som regel försäkringsförmedlare involverade som också har stor kunskap om
riskanalys och försäkringar. Vidare att bolagets försäkringstyper ej är obligatoriska för kunderna varför
produkterna måste tilltala kunder både på prisnivå samt risktäckning då de genom sin verksamhet i sig
har en högre riskaptit än genomsnittet.
Riskmiljön på premiesidan utmärker sig framför allt genom att marinförsäkringssegmentet är under en
hård prispress sedan över 15 år, vilket återspeglar sig i kundernas förväntningar på premienivån på
bolagets produkter.
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C.1

Teckningsrisk

Teckningsrisk uppkommer dels genom risken för att premieintäkten (premierisk) inte täcker skade- och
driftkostnader för ännu ej inträffade skador och dels genom att avsättning för oreglerade skador
(reservrisk) inte räcker för att reglera inträffade skador.
Bolagets huvudprodukt utgörs av försäkring mot tidsförlust (Delay) och skadebelopp baseras på en
anmäld dagsintjäning (daily insured amount). Risken begränsas genom självrisker, upfront no claims
bonus och maximala ersättningsbelopp för vissa typer av skador och för hela försäkringsavtalet. Bolaget
återförsäkrar i dagsläget samtliga försäkringsrisker för Delay försäkringen och har därför ingen
exponering mot denna risk.
Bolaget säljer också en försäkring som täcker förmögenhetsskada i samband med panträtt i fartyg.
Denna försäkring innehåller också en mindre ersättning för tidsförlust i samband med att fartyg blir
försenade på grund av en arrest av fartyget för att säkerställa panträtten. Bolaget återförsäkrar hela
exponeringen mot förmögenhetsskada men behåller 50 % av risken i tidsförlustmomentet. Denna
exponering är låg och under 2016 uppkom inga skadekostnader för egen räkning. Per 31 december 2016
uppgick reserveringen för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) för tidsförlustmomentet i denna
försäkringstyp till total EUR 9 tusen.
Bolagets avsättning för oreglerade skador uppgick per 31 december 2016 till EUR 893 tusen. Metoden
för avsättning för inträffande men ej inrapporterade skador (IBNR) ändrades under året för att bättre
spegla historiskt utfall. Ackumulerat avvecklingsresultat per 31 december 2016 visade ett överskott
motsvarande 18 % av initiala skadekostnader.
Bolaget har fortfarande en mycket hög återförsäkringsnivå och per 31 december 2016 uppgick
återförsäkrares andel av oreglerade skador till EUR 893 tusen. Bolagets reservrisk netto var således
obetydlig.

C.2

Marknadsrisk

Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighetspriser och kreditspread påverkar
marknadsvärdena för finansiella tillgångar och skulder. Marknadsrisken är risken för att verkligt värde på
eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändring i dessa
marknadspriser.
Bolagets placeringstillgångar uppgick per 31 december 2016 till totalt EUR 1,8 miljoner där aktierisk och
valutarisk stod för den största exponeringen. Portföljen av företagsobligationer hade en relativt kort
duration varför ränterisk och spreadrisk var låg.
För att mäta och hantera marknadsrisker har bolaget upprättat placeringsriktlinjer och fastställt
risktoleranser.
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Bolagets regelverk i denna del anger i vilka tillgångar och med vilka limiter som kapital får placeras.
Samtliga investeringsbeslut fattas av Styrelsen. Samtliga angivna restriktioner hänför sig till tillgångarnas
marknadsvärde, dvs. deras värdering vid varje tillfälle rådande pris-, kurs- och räntenivåer. Bolagets
regelverk tillser att tillräckligt belopp för försäkringstekniska avsättningar enligt upprättat
förmånsrättsregister är placerat i enlighet med 6 kapitlet Försäkringsrörelselagen (2010:2043) och även i
övrigt ligger i nivå med den av bolaget angivna risknivån.
Bolagets redovisningsvaluta är EUR och placeringar som inte används för att täcka försäkringstekniska
avsättningar skall i huvudsak placeras i EUR. Om placeringar sker i annan valuta än EUR så skall
valutaexponeringen i största möjliga mån elimineras genom derivat. Vid bedömning av kreditrisk i
räntebärande placeringar skall bolaget i första hand utgå från rating gjorda av oberoende institut. I
andra hand skall kreditvärdigheten bedömas med hjälp av analyser gjorda av banker som deltagit i
emissioner. I undantagsfall skall bolaget göra en egen bedömning men endast om det finns mycket god
insikt i motpartens finansiella ställning. Investeringar i aktiemarknaden får i begränsad utsträckning ske
och är hårt reglerat i bolagets regelverk.

C.3

Kreditrisk

Kreditrisk består i att en eller flera motparter (försäkringstagare, återförsäkrare, banker och emittenter
m fl.) inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot bolaget.
Försäkringstagare
De avtal som bolaget har med återförsäkrare och mäklare innebär att om försäkringstagare inte fullgör
sina betalningsåtaganden så har bolaget rätt att reducera betalningar till återförsäkrare och mäklare
pro-rata. Detta innebär att när hela portföljen är återförsäkrad så är det endast bolagets marginal som
är nettoexponerad mot försäkringstagaren.
Återförsäkrare
Om återförsäkrare kommer på obestånd så har företaget en risk att bli exponerat för återförsäkrares
andel av försäkringstekniska avsättningar. Genom att bolaget alltid har en del av
återförsäkringspremierna stående på klientmedelskonton, eller som fordringar mot försäkringstagare, är
nettoexponeringen alltid är lägre än fordringarna på återförsäkrare. För att minimera motpartrisken
använder sig bolaget av flera återförsäkringsgivare med en rating om minst Standard & Poor A (eller
motsvarande).

Banker och emittenter
Genom att bolaget är relativt litet så används endast en bank vilket leder till en hög exponering genom
banktillgodohavanden. Bolaget använder sig av en systemviktig bank med en Standard & Poor rating om
AA- och per 31 december 2016 uppgick total exponering till EUR 2,2 miljoner. Bolaget har påbörjat en
process för att reducera exponeringen mot en enskild bank.
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C.4

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att bolaget får svårigheter att fullgöra sina åtaganden som är förenade med
försäkringstekniska skulder eller andra åtaganden som följer av verksamheten.
Så länge bolaget fortsätter med att återförsäkra näst intill alla försäkringsrisker är bolagets
likviditetsbehov för att täcka eventuella framtida skadeutbetalningar obetydligt. I dagsläget behövs
därför likviditet i första hand för att täcka ett negativt kassaflöde från verksamheten. Det negativa
kassaflödet beror till stor del på den höga återförsäkringsnivån och kommer att förbättras i takt med att
avgiven återförsäkring minskar.
Per 31 december 2016 hade bolaget EUR 1,7 miljoner i banktillgodohavanden och ytterligare EUR 1,8
miljoner i placeringstillgångar som kunde realiseras till banktillgodohavanden. Kassa och bank,
tillsammans med realiserbara placeringstillgångar motsvarande 10 ggr det negativa kassaflödet från den
löpande verksamheten 2016.

C.5

Operativ risk

Operativ risk avser risker som uppstår på grund av inadekvata eller felande processer, människor och
system, eller beroende på externa faktorer.
En viktig del av bolagets riskhantering är processarbetet där en väl styrd process tydliggör för
medarbetare inom vilka ramar som verksamheten ska bedrivas. Processerna är även utgångspunkten för
bolagets riskanalys, vilket återspeglas i organisation och handlingsplaner. Bolagets funktioner för
riskkontroller, regelefterlevnad och internrevision har bl. a till uppgift att på olika sätt identifiera,
hantera och granska bolagets operativa risker.
Bolaget har gjort en identifiering och uppskattning av de viktigaste operationella riskerna. Efter att
riskerna identifierats gjordes en uppskattning av sannolikheten att de skulle inträffa och bolaget har
även definierat vilken risknivå bolaget anser vara acceptabelt på de operativa riskerna.
För att följa upp avvikelser inom det operativa området har bolaget en process för att rapportera,
hantera och förebygga avvikelser från bolagets regelverk allt i syfte att kontrollera och minimera
bolagets operativa risker.

C.6

Övriga materiella risker

Inga övriga materiella risker har identifierats.
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C.7

Övriga information

Ingen övrig information.

D.

Värdering för solvensändamål

D.1

Tillgångar

Bolaget hade per 31 december 2016 totala tillgångar enligt finansiell redovisning om EUR 7,8 miljoner
fördelade enligt tabell nedan.
Tillgångar per 31 december 2016
Belopp i EUR tusental
Immateriella tillgångar
Placeringstillgångar
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Fordringar avseende direkt- och förmedlad försäkring
Kassa och bank
Övriga tillgångar
Summa

Finansiell Solvens II Avvikelse
redovisn. värdering
164
-164
1 832
1 829
-3
1 852
1 323
-529
1 769
1 774
5
1 705
1 705
471
336
-135
7 794
6 967
-826

Solvens II värderingen reducerade totala tillgångar med total EUR 826 tusen.

Immateriella tillgångar
Enligt Solvens II regelverket får immateriella tillgångar inte tas med vilket förklarar hela avvikelsen.
Placeringstillgångar
Bolagets placeringstillgångar värderas enligt samma principer både i den finansiella rapporteringen och i
Solvens II värderingen. Samtliga placeringstillgångar är marknadsnoterade.
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
I Solvens II regelverket värderas försäkringstekniska avsättningar (FTA) på annat sätt än i den finansiella
redovisningen vilket speglas i återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Avsättning för ej
intjänade premier ersätts med en premiereserv för bästa skattning av framtida skadeersättningar (se
nedan under Försäkringstekniska avsättningar). Hela avvikelsen förklaras av skillnaden i värdering av
FTA.
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Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar per 31 december 2016
Belopp i EUR tusental
Avsättning ej intjänade premier
Avsättning oreglerade skador
Summa

Finansiell Solvens II Avvikelse
redovisn. värdering
959
-959
893
1 323
430
1 852
1 323
-529

Fordringar avseende direkt och förmedlad försäkring
Fordringarna värderas på samma sätt i den finansiella redovisningen och Solvens II.
Kassa och bank
Kassa och bank värderas enligt samma principer både i den finansiella rapporteringen och i Solvens II
värderingen.
Övriga tillgångar
Enligt Solvens II regelverket får förutbetalda anskaffningskostnader inte tas med som tillgång vilket
förklarar hela avvikelsen.

D.2

Försäkringstekniska avsättningar

FTA enligt finansiell redovisning och Solvens II värdering framgår av tabell nedan.

Försäkringstekniska avsättningar per 31 decem ber 2016

Finansiell

Solvens II

Belopp i EUR tusental

redovisn.

värdering

Avvikelse

Avsättning för ej intjänade premier

1284

Avsättning för oreglerade skador

893

1743

850

-

64

64

2177

1807

-370

Riskmarginal
Sum m a

-1284

Metod för beräkning av försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens II
Enligt Solvens II värderingen ersätts Avsättning för ej intjänade premier med bästa skattning av det
framtida kassaflödet från premieintäkter, försäkringsersättningar och kostnader. I Solvens II tillkommer
dessutom en extra riskmarginal.
Sammansättning av Avsättning för oreglerade skador framgår av tabell nedan.
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Avsättning oreglerade skador per 31 december 2016
Belopp i EUR tusental
Avsättning för oreglerade skador
Premiereserv
Bästa skattning kostnader
Summa

Finansiell Solvens II Avvikelse
redovisn. värdering
893
893
449
449
400
400
893
1 743
850

Homogena riskgrupper
Företaget använder sig av tre homogena riskgrupper för beräkning av FTA.

Avsättning för oreglerade skador
Den finansiella redovisningen innehåller avsättning för inrapporterade skador och en reserv för ej
inrapporterade skador (IBNR). IBNR beräknas per riskgrupp utifrån historiska skadekvoter och
genomsnittlig fördröjningsperiod för inrapportering av skador. Bolaget har sedan start haft relativt få
skador vilket gör att det är svårt att dra några säkra statistiska slutsaster. Därtill kommer att bolaget har
relativt få kunder vilket innebär att enskilda skador kan få stort utslag i statistiken. Historisk har bolaget
överskattat både storleken på inrapporterade skador och IBNR. Inrapporterade skador behålls ofta med
fullt skadebelopp även om det råder viss osäkerhet om bolaget är betalningsskyldig eller inte.
Erfarenhetsmässigt så utfaller en skada i oftast med 100 % eller 0 % och då antalet utestående skador är
få så är det svårt att göra en genomsnittlig nedjustering av avsättningen. Bolaget har därför valt att
bibehålla principen för avsättning för inrapporterade skador. Under 2016 ändrades däremot modellen
för IBNR beräkning för att bättre reflektera historiskt utfall.
Utöver avsättningen för oreglerade skador i den finansiella redovisningen tillkommer en premiereserv i
Solvens II värderingen. Premiereserven beräknas på skadekvoter per riskgrupp för att uppskatta
framtida skador på ej intjänad premie. Bolaget hade inga framtida premieintäkter som inte ingick i
redovisningen.
Genom att bolaget i stort sett återförsäkrar samtliga försäkringsrisker så får förändringar i skadekvoter
en mycket marginell inverkan på FTA netto.
Bästa skattning kostnader
Avsättning görs för uppskattade framtida driftskostnader genom att applicera historiska drifts-,
skadereglerings- och anskaffningskostnadsprocent på ej intjänade premier (bolaget hade inga framtida
premier). Avsättningen motsvarar ungefär ett års driftskostnader och motsvarar i stort sett
genomsnittlig period för ej intjänade premier. Risken i avsättning bedöms som låg.
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Diskontering
Bolagets försäkringsavtal löper oftast på tolvmånader och skador regleras oftast inom sex månader.
Försäkringsavtalen innehåller villkor om omedelbar notifiering om inträffade skador och med relativt
korta tidsbarriärer för att erhålla ersättning. Detta leder till att utestående oreglerade skador har hög
omsättning och per 31 december 2016 var endast skador som inträffat under 2016 utestående.
Beroende på den korta tidshorisonten och det låga ränteläget har bolaget valt att inte diskontera
framtida kassaflöden.
Riskmarginal
Utöver bästa skattning av framtida kassaflöden enligt ovan så tillkommer dessutom i Solvens II
värderingen en riskmarginal som beräknas enligt standardmodellen.

D.3

Andra skulder

Bolagets övriga skulder värderas enligt samma principer både i den finansiella rapporteringen och i
Solvens II värderingen.
Övriga skulder per 31 december 2016
Belopp i EUR tusental
Skulder till återförsäkrare
Andra skulder avseende direkt försäkring
Övriga skulder
Summa

D.4

Finansiell Solvens II Avvikelse
redovisn. värdering
941
941
721
721
598
598
2 260
2 260
-

Alternativa värderingsmetoder

Bolaget har inte använts sig av några alternativa värderingmetoder.

D.5

Övrig information

Ingen övrig information.

E.

Finansiering

Bolaget är enbart finansierat med eget kapital enligt tabell nedan.
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Eget kapital enligt Solvens II värdering i affärsplanen
Belopp i EUR tusental per 31 december respektive år)

2016

2017

2018

2019

Aktiekapital

2500

2500

2500

2500

Övrigt fritt eget kapital
Sum m a

E.1

400

421

503

937

2900

2921

3003

3437

Kapitalbas

Kapitalet enligt Solvens II värdering understeg den finansiella redovisningen med EUR 457 tusen och
avvikelserna framgår av tabell nedan.
Kapitalbas per 31 decem ber 2016

Finansiell

Belopp i EUR tusental

Redovisn. Värdering

Tillgångar

Solvens II Avvikelse

7794

6967

-827

Försäkringstekniska avsättningar

-2177

-1807

370

Övriga skulder

-2260

-2260 -

3357

2900

Sum m a

E.2

-457

Solvenskrav och minimikapitalkrav

Solvency Capital Requirement (SCR)
Bolaget använder standarmodellen för att beräkna SCR och tabell nedan visar fördelning av SCR per
riskkategori. Total SCR uppgick per 31 december 2016 till EUR 1 275 tusen vilket var lägre än bolagets
absoluta minimikapitalkrav på EUR 2 500 tusen.
Solvenskapitalkrav per 31 decem ber 2016
Belopp i EUR tusental

2016

2015 Förändring

Kapitalkrav för marknadsrisk

812

733

79

Kapitalkrav för motpartsrisk

304

163

141

Kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk

419

340

79

Operationell risk

114

89

25

1649

1325

324

SCR brutto
Reduktion för korrelation

-374

-277

-97

SCR netto efter korrelation

1275

1048

227

Marknadsrisk
Kapitalkravet för marknadsrisk ökade under året framförallt beroende på något högre aktiekurs- och
valutarisk. Sammantaget så ökade kapitalkravet för marknadsrisk med EUR 79 tusen.
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Motpartsrisk
Kapitalkravet för motpartsrisk ökade marginellt med EUR 141 tusen.

Kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk
Kapitalkravet består av premie- och reservsättningsrisk men ingen katastrofrisk då dessa risker
återförsäkras till fullo. Beräkningen av premie- och reservsättningsrisk baseras på det största värdet av
årets och beräknade premieintäkter för kommande 12 månaderna. Beroende på stigande premievolym
ökade kapitalkravet med EUR 79 tusen under 2016.

Operationell risk
Kapitalkravet för operationell risk ökade under året med EUR 25 tusen. Standardmodellen beräknar
kapitalkravet för operationell risk som det största värdet av en andel av försäkringstekniska avsättningar
eller intjänade premier (det största beloppet av årets eller beräknade premieintäkter för kommande 12
månaderna) men med ett minsta värde motsvarande 30 % av primärt solvenskapitalkrav (exklusive
riskmarginal).

Minimikapitalkrav
Absoluta minimikapitalkravet för bolagets sakförsäkringsrörelse uppgår till EUR 2 500 00 enligt FRL 8 kap
17 §.
Bolaget kapitalposition per 31 december 2016 framgår av tabell nedan.

Kapitalkrav och solvenskapital per 31 decem ber 2016

SCR

MCR

Absolut
m inm i

Belopp i EUR tusental

kapital

Kapitalkrav

1275

319

2500

Solvenskapital

2900

2900

2900

Marginal
Solvensrelation

1625

2581

400

227%

909%

116%

E.3 Användning av undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk vid
beräkning av solvenskapitalkrav
Bolaget använder sig inte av durationsbaserad aktiekursrisk vid beräkning av solvenskapitalkrav.
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E.4

Skillnader mellan standardformeln och använda interna modeller

Bolaget använder sig enbart av standardmodellen för beräkning av solvenskapital och SCR enligt Solvens
II.

E.5

Överträdelse av minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet

Bolaget har som intern regel att solvenskapitalet alltid är minst 110 % av det högsta av absolut
minimikapitalkrav och SCR. Bolaget anser att marginalen är tillräcklig med hänsyn till att i stort sett
samtliga försäkringsrisker återförsäkras. Bolaget har aldrig överträtt minimikapitalkravet eller
solvenskapitalkravet.

E.6

Övrig information

Ingen övrig information.
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