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Sammanfattning  

Denna rapport har tagits fram i enlighet med det EU-gemensamma solvensregelverket för försäkringsföretag. Enligt 

regelverket ska försäkringsföretag minst årligen ta fram och offentliggöra en rapport med information om företagets 

verksamhet och resultat, företagsstyrningssystem, riskprofil, värdering för solvensändamål och finansiering. Rapporten 

ska särskilt belysa materiella förändringar under året inom dessa områden. Föreliggande rapport avser år 2021. 

Rapporten omfattar både Euro Accident Livförsäkring AB (nedan EAL eller bolaget) och den grupp enligt 19 kap. 

försäkringsrörelselagen (2010:2043) som EAL utgör tillsammans med moderbolaget EAL Insurance AB (nedan EALI). 

EALI är ett försäkringsholdingbolag utan annan verksamhet än att äga aktier i EAL. 

 

Verksamhet och resultat 

EAL bedriver livförsäkringsrörelse i form av personriskförsäkringsverksamhet med inriktning mot företagsmarknaden. 

Detta sker i samarbete med förmedlare och genom partnersamarbeten, med exempelvis banker och andra 

försäkringsbolag. EAL erbjuder personriskförsäkringar inom områdena gruppförsäkring, sjukvårdsförsäkring och 

sjukförsäkring, främst till kunder i Sverige. Verksamhet bedrivs även i Danmark och i Norge där bolaget har registrerade 

filialer.  

År 2021 uppgick resultatet för gruppen, före bokslutsdispositioner och skatt, till 167 060 tkr.  

Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 212 287 tkr (217 414) i gruppen. Premieintäkten efter avgiven 

återförsäkring uppgick till 1 156 926 tkr (1 061 074). Försäkringsersättningarna efter avgiven återförsäkring uppgick 

till 769 920  tkr (625 310). I försäkringsersättningar ingår utbetalda försäkringsersättningar och förändring i 

försäkringstekniska avsättningar. 

Kapitalavkastningen var positiv under året och uppgick till 5 934 tkr (16 907) för gruppen, likt bolaget. Avkastningen 

efter kostnader under året var 0,34 procent jämfört med 1,2 procent föregående år.  

Driftkostnaderna efter återförsäkring uppgick i gruppen till 214 946 tkr (264 239) och i bolaget till 175 567 tkr (217 

775). 

2021 påverkades fortsatt av pandemin och covid-19. I likhet med 2020 blev de utbetalda försäkringsersättningarna till 

följd av covid-19 begränsade. Osäkerheten kring följdeffekterna av pandemin kvarstår emellertid. Uppskjuten vård, 

ökad psykisk ohälsa, förändrad arbetsmiljö och långtidscovid kommer att påverka människors liv och hälsa framöver. 

Bolaget bevakar vilken effekt det kan få för verksamheten. 

Företagsstyrningssystemet 

EAL:s företagsstyrningssystem, för vilket styrelsen är ytterst ansvarig, säkerställer en organisatorisk struktur som utgör 

grunden för en sund, ändamålsenlig och effektiv riskhantering, internkontroll samt regelefterlevnad. Inga materiella 

förändringar har skett av företagsstyrningssystemet under 2021. EAL är det ansvariga bolaget för att kraven i 10 kap. 

FRL på företagsstyrning i tillämpliga delar följs på gruppnivå, samt för vissa gruppspecifika rapporter.  

Bolaget arbetar enligt modellen med tre ansvarslinjer för att förtydliga och effektivisera arbetet med styrning, 

riskhantering och kontroll. Det finns säkerställda informations- och kommunikationsvägar i verksamheten, vilket 

möjliggör att fullständig, pålitlig, tydlig, konsekvent och relevant information görs tillgänglig för berörd personal och 

övriga intressenter. Bolaget har fungerande rutiner för att säkerställa att de som leder verksamheten är lämpliga för sitt 

uppdrag. Det innebär att de har de insikter och den erfarenhet som krävs för att delta i styrningen av bolaget. 

Ytterligare en del i företagsstyrningssystemet är den policy som reglerar bolagets ersättningsstruktur. Denna ska främja 

en sund och effektiv riskhantering med hänsyn tagen till bolagets risktoleransgränser. 

Internrevisionsfunktionen är direkt underställd styrelsen och oberoende av den övriga verksamheten, för att säkerställa 

en objektiv granskning av verksamheten och efterlevandet av styrelsens beslut.  
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Riskprofil 

Under 2021 har riskexponeringen mot hälsorisk, livförsäkringsrisk och operativ risk ökat i takt med växande affär. 

Marknadsrisken har ökat i takt med ökat aktieinnehav och motpartsrisken har ökat till följd av ökad exponering samt 

en förändring av applicerat kreditkvalitetssteg för en av våra motparter. EALs riskprofil syns nedan:  

Riskprofil 2021-12-31    Riskprofil 2020-12-31  

                    

 

 

 

 

De kvantitativt bedömda riskerna bedöms och värderas enligt samma metoder och antaganden som vid beräkning av 

solvenskapitalkravet. Operativa risker och affärsrisker bedöms genom värdering av sannolikhet och konsekvens. 

Hållbarhetsrelaterade risker ska identifieras och hanteras inom verksamheten.  

Såväl kvantitativt som kvalitativt bedömda risker hanteras genom strategier, åtgärder, processer och rutiner som 

begränsar riskerna i enlighet med EAL:s riskaptit och risktoleranser. 

Per den 31 december 2021 bedöms sjuk- och olycksfallsrisken, invaliditets- och sjuklighetsrisken, livkatastrofrisken, 

annullationsrisken samt massolycksrisk vara de mest väsentliga riskerna.  

Värdering för solvensändamål 

Värderingen av såväl tillgångar som skulder, inklusive försäkringstekniska avsättningar, skiljer sig åt mellan IFRS och 

Solvens 2. Inga förändringar av redovisnings- och värderingsbaserna, eller förändringar av uppskattningar har gjorts 

under rapportperioden. Beskrivningarna samt resultaten av EAL:s värderingar redogörs för i rapporten.  

Finansiering 

Avstämningsreserven, inräknat balanserade vinstmedel och omvärderingseffekter, uppgick till 942 295 tkr (603 824) 

för bolaget och 949 984 tkr (610 774) för gruppen. Det totala primärkapitalet, även inräknat inbetalt aktiekapital, 

uppgick till 952 295 tkr (647 636) för bolaget och 950 034 tkr (644 140) för gruppen. 

Enligt EAL:s Riskpolicy ska bolaget ha en kapitalbas som uppfyller en solvenskvot (kapitalbas genom 

solvenskapitalkrav) över 120 procent vid varje tidpunkt med beaktande av förändringar i riskprofilen. Bolaget har också 

fastställt en s.k. kapitalprövningsgräns om 130 procent.  

EAL har under perioden haft en betryggande solvenssituation, framräknad som kapitalbasen i förhållande till 

solvenskapitalkravet, det vill säga solvenskvoten. Bolagets solvenskvot har en viss naturlig variation över året, eftersom 

en stor del av försäkringsavtalen löper ut samtidigt, vilket innebär att den återstående avtalstiden och därmed risken 

varierar över ett år.  

Den medräkningsbara kapitalbasen för att täcka solvenskapitalkravet, för bolaget, per 2021-12-31 uppgick till totalt 

952 295 tkr medan det för gruppen uppgår till 950 034 tkr. 
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A. Verksamhet och resultat  

EAL är rapporteringsansvarigt bolag för den gruppgemensamma rapporten. EAL ägs av ett försäkringsholdingbolag med 

enda syfte och verksamhet att äga EAL. Det innebär att vad som beskrivs angående verksamhet och resultat nedan, 

om inte annat anges specifikt, i sin helhet är hänförligt till EAL.  

A.1 Verksamhet 

Euro Accident Livförsäkring AB (EAL), organisationsnummer 516401-6783, är ett svenskt livförsäkringsaktiebolag med 

säte i Danderyd, Sverige.  

Tillsynsmyndighet (kontaktuppgifter): 

Finansinspektionen 

Box 7821 

103 97 Stockholm 

Tel: +46 8 408 980 00 

www.fi.se 

 

Extern revisor (kontaktuppgifter): 

EY 

Jakobsbergsgatan 24 

111 44 Stockholm 

Tel: + 46 8 520 590 00 

www.ey.com/se/sv/home 

 

EAL är ett helägt dotterbolag till EAL Insurance AB, organisationsnummer 559215-1061.  

EAL med dotterbolag bildar tillsammans med sitt moderbolag EAL Insurance AB (EALI) en försäkringsgrupp. EAL 

Insurance AB är ett holdingbolag utan annan egen verksamhet och är inte ägare till några andra bolag.  

Nedan förteckning innehåller ägare med kvalificerade innehav i EALI per 2021-12-31. Se även bilaga 14, ”Struktur över 

kvalificerade ägare, Euro Accident Livförsäkring AB (EAL)”.  

Företag/person Säte Ägandedel i EAL  

(procent röster/kapital) 

Impilo Partners AB (559168-5937) Stockholm 35,9/17,6  

Impilo Holding AB (559090-6730) Stockholm 36,2/18,7  

Impilo AB (559036-2801) Stockholm 46,4/71,4  

Impilo No 7 AB (559199-8215) Stockholm 46,4/71,4 

Impilo No 7 Holding AB (559208-1524) Stockholm 46,4/71,4  

EAL Insurance Holding AB (559209-0624) Stockholm 47,9/89,7  

EAL Insurance International AB (559209-0632) Stockholm 47,9/89,7  

EAL Insurance Invest AB (559215-7209) Stockholm 47,9/89,7  

EAL Insurance AB (559215-1061) Stockholm 100/100  

Thomas Petersson AB (559216-9113) Stockholm 13,8/6,3  

Fredrik Strömholm  - 17,7/11,4 

Thomas Petersson  - 13,9/6,3  

 



7 

 

EAL äger två dotterbolag, vilka inte är försäkringsföretag men klassificeras som väsentligt anknutna företag, se nedan 

förteckning. 

Företag/person Säte EAL:s ägandedel  

(procent röster/kapital) 

Euro Accident Health Services AB (556571-4465) Växjö, Sverige 100/100  

ProActive Health Partner AB (556779-0745) Danderyd, Sverige 99,9/99,7 

 

Figuren nedan åskådliggör koncernstrukturen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAL har koncession för direkt livförsäkringsrörelse och för mottagen återförsäkring i Sverige i följande klasser: 

1. Olycksfall (direkt) 

1. Olycksfall (indirekt) 

2. Sjukdom (direkt) 

2. Sjukdom (indirekt) 

Ia) Livförsäkring (direkt) 

Ia) Livförsäkring (indirekt) 

Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt) 

Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt) 

IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) 

IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (indirekt) 

 

EAL bedriver livförsäkringsrörelse i form av personriskförsäkringsverksamhet med inriktning mot företagsmarknaden. 

Detta sker i samarbete med förmedlare och genom partnersamarbeten, med exempelvis banker och andra 

försäkringsbolag. EAL erbjuder personriskförsäkringar inom områdena gruppförsäkring, sjukvårdsförsäkring och 

sjukförsäkring, främst till kunder i Sverige. Verksamhet bedrivs även i Danmark och Norge där bolaget har registrerade 

filialer.  

Den danska filialen har koncession för Livförsäkring, Olycksfall och Sjukdom för alla dessa klasser både direkt och 

indirekt. Den norska filialen har koncession för Livförsäkring, Olycksfall och Sjukdom både direkt och indirekt.  

EAL är dessutom registrerat för gränsöverskridande handel i Danmark och Norge.  

Inga betydande affärshändelser eller andra händelser eller transaktioner med väsentlig inverkan på företaget har 

inträffat under rapporteringsperioden. EAL genomförde en utdelning om 28 000 tkr till EALI under 2021 som i sin tur 

EAL Insurance AB 
(559215-1061) 

Euro Accident 

Health Services AB  
(556571-4465) 

Euro Accident 

Livförsäkring AB  

(516401-6783) 

ProActive Health 

Partner AB  
(556779-0745) 

100%  

(kapital) 
99,9%  
(kapital) 

99,7%  
(röster) 

100%  

(röster) 
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genomförde en utdelning om 25 940 tkr till försäkringsgruppens ägare. EAL har också i bokslutsdispositionerna gjort 

en avsättning till säkerhetsreserv 225 113 tkr för att stärka kundskyddet.    

A.2 Försäkringsresultat 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 167 060 tkr för gruppen och periodens resultat uppgår 

till 127 451 tkr för gruppen. EAL påverkade gruppens resultat positivt med 217 765 tkr (220 998 tkr) före 

bokslutsdispositioner och skatt. 

Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 212 287 tkr (217 414 tkr) i EAL och 172 908 tkr (170 951) för gruppen. 

Premieintäkten efter avgiven återförsäkring uppgick till 1 156 926 tkr (1 061 074 tkr). Ökningen av premieintäkten är 

främst hänförlig till en växande affär under 2021. Försäkringsersättningarna efter avgiven återförsäkring uppgick till 

769 920  tkr (625 310 tkr). I försäkringsersättningar ingår utbetalda försäkringsersättningar och förändring i 

försäkringstekniska avsättningar. 

Resultatet för sjukvårdsförsäkring har påverkats positivt under perioder av restriktioner under både 2020 och 2021. 

Försäkringsresultatet för alla affärsgrenar förutom Sjuk- och premiebefrielse har haft ett svagare resultat än 2020 

vilket beror på en tillbakagång av skadefrekvenserna. Sjuk- och premiebefrielse utvecklas starkt och har påverkats 

positiv av avvecklingsvinster från tidigare år. 

Resultatet från finansnettot i det försäkringstekniska resultatet uppgick till 847 tkr (-79 tkr) i EAL och gruppen.  

Driftkostnaderna efter återförsäkring uppgick i gruppen till 214 946 (264 239 tkr) och i bolaget till 175 567tkr (217 

775 tkr). 

TKR Premieintäkt (brutto) 
Försäkringsresultat 

Grupp (Netto)  
Försäkringsresultat EAL (Netto)  

Affärsgren 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Sjukvårdsförsäkring 708 189 653 072 9 913 26 608 27 382 44 121 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring 196 570 189 027 2 752 7 386 6 450 15 097 

Yrkesskadeförsäkring 1 133 0 16 43 305 -977 

Sjuk- och 

premiebefrielseförsäkring 
686 003 575 656 136 993 117 058 174 528 142 796 

Gruppliv- och 

tjänstegrupplivförsäkring 
116 346 102 450 23 234 19 853 3 621 16 376 

  1 708 241 1 520 204 172 908 170 951 212 287 217 414 

 

2021 har präglats av fortsatt investering i att etablera EAL i Danmark och Norge. Försäkringsresultatet är fortsatt 

negativt under etableringsfasen på de både marknaderna. 

TKR Premieintäkt (brutto) Försäkringsresultat Grupp (Netto)  Försäkringsresultat EAL (Netto)  

Land 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Sverige 1 661 875 1 513 240 223 444 209 352 262 822 255 815 

Danmark 27 277 6 963 -21 936 -26 233 -21 936 -26 233 

Norge 19 090 0 -28 600 -12 168 -28 600 -12 168 

TOTAL 1 708 241 1 520 204 172 908 170 951 212 287 217 414 
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A.3 Investeringsresultat 

Både Gruppens och EALs totala placeringstillgångar uppgick per 2021-12-31 till 1 723 024 tkr (1 697 545). 

Kapitalavkastningen var positiv under året och uppgick till 5 934 tkr (16 907) för gruppen och bolaget med tillämpning 

av full marknadsvärdering. Intäkterna i kapitalavkastningen utgörs av avkastning på placeringstillgångar, ränteintäkter, 

valutakursvinster netto samt realisationsvinster och förluster netto samt därtill hänförliga kostnader avseende 

kapitalförvaltning.  

Kapitalavkastningen har under året påverkats av stigande räntor. Sammantaget blev resultatet positivet drivet av 

investering i aktier och investeringsfonder. Den positiva avkastningen i investeringsfonder motverkas av negativ 

avkastning på räntebärande värdepapper pga stigande räntor. 

 
Verkligt värde Avkastning 2021 

 
2021-12-31 Räntor och 

utdelningar 

m.m. 

Värde-

förändringar i 

resultat-

räkningen 

Summa resultat-

räkningen och 

summa 

totalavkastning 

 
TKR % TKR TKR TKR 

Räntebärande 

värdepapper 

1 659 

271 

96% 1 606 -13 941 -12 335 

Aktier 10 884 1% 881 532 1 413 

Investeringsfonder 50 419 3% 8 752 10 227 18 979 

Fastigheter 2 450 0% - 50 50 

Summa 1 723 

023 

100% 11 239 -3 132 8 107 

 

 
Verkligt värde Avkastning 2020 

 
2020-12-31 Räntor och 

utdelningar 

m.m. 

Värde-

förändringar i 

resultat-räkningen 

Summa resultat-

räkningen och summa 

totalavkastning 

 
MSEK % MSEK MSEK MSEK 

Räntebärande värdepapper 1 669 953 98% 38 072 -19 821 18 251 

Aktier - - - 193 193 

Investeringsfonder 25 193 1% - 0 0 

Fastigheter 2 400 0% - - - 

Summa 1 697 546 100% 38 072 -19 628 18 444 

 

Avkastningen efter kostnader under året var 0,34 procent jämfört med 1,20 procent föregående år för både bolaget 

och gruppen.  
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Tabellen visar avkastning på placeringstillgångar per 2021-12-31 och 2020-12-31. 

  Gruppen Bolaget 

År 2021 2020 2021 2020 

Totalavkastning 0,34% 1,20% 0,34% 1,20% 

varav aktier och andelar 30,14% 0,00% 30,14% 0,00% 

varav obligationer -0,87% 1,20% -0,87% 1,20% 

varav insättningar 0% 0% 0% 0% 

 

A.4 Resultat från övriga verksamheter 

EAL har inga övriga materiella verksamheter. 

A.5 Övrig information 

EAL har ingen övrig materiell information att rapportera.  

 

B. Företagsstyrningssystem  

B.1 Allmän information om företagsstyrningssystemet 

EAL ansvarar för företagsstyrningssystemet inom Gruppen. Vidare ansvarar EAL för att rapportera resultatet av 

beräkningarna av den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet samt väsentliga 

uppgifter som ligger till grund för dem. EAL ansvarar för rapportering av väsentliga riskkoncentrationer och betydande 

transaktioner inom gruppen.  

Vad som beskrivs angående företagsstyrningssystemet nedan är, om inte annat anges specifikt, i sin helhet hänförligt 

till EAL och gruppen. 

Bolagsorgan är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagsordningen anger bland annat 

bestämmelser om bolagets firma, styrelsens säte och verksamhetsinriktning för bolaget. 

Gruppens företagsstyrningssystem syftar till att säkerställa att EAL och gruppen styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. 

Regelbunden översyn görs för att utvärdera ändamålsenlighet och effektivitet samt att åtgärda eventuella brister. Med 

en tydlig organisationsstruktur utgör det grunden för en sund, ändamålsenlig och effektiv riskhantering och 

internkontroll.  

Under perioden för rapportering har inga materiella förändringar av företagsstyrningssystemet ägt rum. 

Bolagets företagsstyrningssystem ska på en övergripande nivå karaktäriseras av: 

 överskådlighet och transparens, vilket innebär ett stabilt, effektivt och tydligt ledarskap och god 

företagskultur  

 ett ansvarstagande beslutsfattande, 

 integritet samt effektiv riskhantering och intern kontroll, 

 pålitlig finansiell rapportering, 

 god regelefterlevnad, samt 

 agerande enligt god affärssed, god moral och hög etisk standard för att tillgodose bolagets olika 

intressenter. 
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Bolaget ska i samtliga viktiga beslutsprocesser involvera minst två personer, med ledande funktion, innan beslut fattas 

(dualitetsprincipen). Viktiga beslutsprocesser enligt ovan ska dokumenteras och ange hur information från bolagets 

riskhanteringssystem beaktats. 

Den övergripande strukturen i företagsstyrningssystemet kan beskrivas med nedan bild: 

 

Inom ramen för företagsstyrningssystemet har EAL upprättat styrdokument som säkerställer att bolaget styrs på ett 

sunt och ansvarsfullt sätt. Utifrån övergripande policys, som beslutas av styrelsen, finns det av VD beslutade riktlinjer 

som beskriver hur målet och ramen inom en fastställd policy ska uppnås. Dessa riktlinjer kan i sin tur, om så anses 

nödvändigt, åtföljas av underliggande instruktioner för en lägre organisatorisk nivå.  

Bolaget har säkerställda informations- och kommunikationsvägar i verksamheten. Detta möjliggör nödvändig 

transparens för att fullständig, pålitlig, tydlig, konsekvent och relevant information görs tillgänglig i lämplig tid för berörd 

personal och övriga intressenter.  

Bolaget har en Etikpolicy, ett förhållningssätt samt företagskultur som gör att god sed, moral och hög etisk standard 

eftersträvas i allt bolaget och dess medarbetare företar sig. Det uttrycks i värdeorden omtanke, handlingskraft och 

nytänkande. Dessa ord leder bolaget och medarbetarna i vardagen och syftar till att förstärka företagskulturen, som 

utgör grunden till det förtroende som omfattar bolagets relationer med samtliga intressenter. Bolaget arbetar aktivt 

med att bibehålla och utveckla denna företagskultur.  

Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning.  

EAL:s styrelse är ytterst ansvarig för bolagets företagsstyrningssystem. Inom detta ansvar ryms bland annat att: 

 fastställa övergripande mål och strategier, utse VD för verksamheten och fortlöpande utvärdera den 

operativa ledningen. 

 utfärda policys för att klargöra ansvarsfördelningen mellan bolagets olika organ och befattningshavare 

 se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska 

ställning mot de fastställda målen, samt utvärdera hur system och rutiner för intern kontroll fungerar. 

 kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma den 

ekonomiska situationen och den finansiella ställningen. 
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 se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar samt andra regler som är 

tillämpliga på verksamheten. 

 se till att bolagets centrala funktioner inrättas och att de bemannas med personer som uppfyller gällande 

lämplighetskrav. 

 fastställa gränser för företagets riskaptit och samlade risktolerans, samt godkänna huvudsakliga 

strategier och styrdokument för riskhanteringen. 

 fastställa försäkringstekniska riktlinjer och placeringsriktlinjer. 

 säkerställa att bolagets ersättningspolicy tillämpas i förhållande till samtliga personer som ingår i 

ledningsgruppen och övriga nyckelfunktioner. 

 säkerställa att bolaget har etiska regler, samt att den externa informationen och kommunikationen 

präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till. 

 Styrelsen fastställer policy för hantering av intressekonflikter och övervakar bolagets arbete med att 

identifiera och hantera intressekonflikter. 

Utskott 

Revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen som helhet. 

Investeringsutskott  

Investeringsutskottet består av två ledamöter från styrelsen. Investeringsutskottet ser till att styrningen, genomförandet 

och resultaten av kapitalförvaltningen följer en av styrelsen antagen Placeringspolicy. Styrelsen har delegerat sin rätt 

att besluta i vissa frågor som rör bolagets placeringar till Investeringsutskottet. Föredragande i investeringsutskottet är 

Investeringsansvarig. 

Ersättningsutskott  

Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande samt en ledamot. Ersättningsutskottet ansvarar för de uppgifter 

som anges i styrelsens arbetsordning samt den ersättningspolicy som beslutats av styrelsen.  

VD 

VD ansvarar i enlighet med styrelsens instruktioner för den löpande verksamheten och att den bedrivs på ett effektivt 

och ändamålsenligt sätt. VD delegerar delar av detta ansvar till chefer och medarbetare enligt en hierarkisk ordning, 

samt utser deltagare i Riskkommitté, ansvarig för Riskhanteringsfunktionen och ansvarig för Compliancefunktionen 

och Investeringsansvarig. VD har utsett en ledningsgrupp som har en rådgivande funktion. 

Bolaget arbetar enligt modellen med tre ansvarslinjer för att förtydliga och effektivisera arbetet med styrning, 

riskhantering och kontroll. Se vidare under B.4 Internkontrollsystem. 

EAL har under 2021 haft en kommitté – Riskkommittén, som är ett forum till stöd för VD i frågor som avser bolagets 

riskhanteringssystem, aktuell risknivå gällande investeringar och försäkringar, Solvens II-rapportering samt information 

om bolagets riskhantering i övrig extern rapportering. Eventuella beslut sker inom det mandat VD har. Riskkommitténs 

roll och ansvar beskrivs mer detaljerat i en av VD antagen Riktlinje för Riskkommitté och i bolagets övriga tillämpliga 

styrdokument. 
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Nedan bild visar organisationsschemat för EAL: 

 

 

Filial i Norge affär började tecknas under rapporteringsperioden. 

Centrala funktioner 

EAL har fyra oberoende centrala funktioner; Aktuariefunktionen, Riskhanteringsfunktionen, Compliancefunktionen och 

Internrevisionsfunktionen. De centrala funktionerna utgör en viktig del av företagsstyrningssystemet. De ska bland 

annat bidra till att säkerställa företagsstyrningssystemets effektivitet och ändamålsenlighet för att uppnå styrelsens 

fastställda mål.  

Oberoendet säkras genom att de centrala funktionerna aldrig utför kontroller eller uppföljning av uppdrag eller åtgärder 

som funktionen själv utfört. De centrala funktionernas arbete styrs genom de policys och årsplaner som styrelsen 

fastställt.  

Rapportering sker regelbundet till VD samt styrelse och beskrivs mer ingående längre fram i rapporten. 

Internrevisionsfunktion rapporterar direkt till styrelse. 

Ersättningssystem 

Enligt tillämpligt regelverk ställs långtgående krav på hur ersättning till personer verksamma i försäkringsföretag ska 

regleras och utformas. 

EAL har en Ersättningspolicy, som är en del av bolagets riskhanteringssystem, vilken reglerar bolagets 

ersättningsstruktur. Ersättningsstrukturen ska främja en sund och effektiv riskhantering och bolagets långsiktiga 

intressen.  

Bolaget har beslutat om en Ersättningspolicy som inte medger andra rörliga ersättningar än gratifikationer. Ingen rörlig 

ersättning har utgått under rapporteringsperioden. 
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Det förekommer inte några individuella eller kollektiva ersättningar i form av aktieoptioner, aktier eller andra liknande 

ersättningsdelar. Inte heller någon ersättning i form av tilläggspensioner eller förtidspensioner förekommer.  

Materiella transaktioner med aktieägare, styrelse  

EAL lämnar i bokslutsdispositionerna i slutet av 2021 ett koncernbidrag till dotterbolaget Euro Accident Health Services 

AB om 250 tkr samt ett koncernbidrag till Proactive Health Partner AB om 300 tkr. Per 31 december 2021 hade EAL 

också lånefordringar om 7 315 tkr på Euro Accident Health Services AB samt ProActive Health Partner AB.  En övrig 

ersättning om 54 tkr avser separat konsultuppdrag som inte varit relaterat till styrelseuppdraget.  

 

B.2 Lämplighetskrav 

EAL har fastställda rutiner för att säkerställa att de personer inom bolaget som leder verksamheten, ansvarar och utför 

arbete inom någon av de fyra centrala funktionerna, eller på annat sätt är identifierade som kritiska eller viktiga, är 

lämpliga för sitt uppdrag. Med detta avses att de har de insikter, erfarenheter och kvalifikationer, som måste krävas av 

den som deltar i styrningen av bolaget. EAL delar generellt upp lämplighetskraven i krav på kompetens, gott anseende 

och integritet. 

För att styrelsen ska anses vara lämplig för sitt uppdrag krävs att styrelseledamöternas anseende och kompetens samt 

styrelsens samlade kompetens vid var tid är tillfredsställande. Prövning om styrelsen till sin helhet har kompetens sker 

avseende; 

a) försäkrings- och finansmarknaden  

b) affärsstrategi och affärsmodell  

c) företagsstyrningssystem  

d) finansiella analyser och aktuarieanalyser  

e) regelverk och lagstadgade krav 

f) försäkringsdistribution 

Motsvarande krav för VD samt övriga personer som anses leda verksamheten finns angivna i Policy för 

lämplighetsprövning.  

De krav som finns för lämplighetsprövning gäller vid såväl nyrekrytering som över tid och beskrivs mer utförligt i policyn. 

Här beskrivs också motsvarande processer för styrelsen och dess ledamöter, samt hur anmälningsrutiner till 

Finansinspektionen hanteras. Vid förändring av ledamöter i bolagets styrelse görs en bedömning av den samlade 

kompetensen hos styrelsens ledamöter. 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets lämplighetsprövningssystem och att det är ändamålsenligt i förhållande 

till bolagets verksamhet. Det åligger styrelsen att vid behov utvärdera bolagets lämplighetsprövningssystem för att 

säkerställa dess ändamålsenlighet. Vid lämplighetsprövning av styrelseledamöter görs en självutvärdering i 

kombination med delaktighet av juridikavdelningen för att säkerställa dualitet. VD har det löpande ansvaret för 

hantering av lämplighetsprövningar. 

B.3 Riskhanteringssystem inklusive egen risk- och solvensbedömning  

Försäkringsverksamhet innebär i grunden att ta och hantera risker. Risk ska tas medvetet inom ramen för styrelsens 

beslutade riskaptit och vara en integrerad del av företagsstyrningen. Styrelsens riskaptit ska vara vägledande vid 

risktagande och EAL tar enbart risker inom områden där det finns tillräcklig kunskap för att kunna hantera uppkomna 

risker på ett effektivt sätt. Riskhanteringssystemet innefattar de processer, strategier och önskade risknivåer som styr 

beslut om riskexponering.  

Riskhanteringssystemet fungerar således som en förlängning av styrelsens beslutade riskaptit och ligger till grund för 

den riskkultur som finns inom EAL. Samtliga medarbetare förväntas agera i enlighet med riskhanteringssystemets 

fastställda interna regler och processer. 

För att på ett effektivt och säkert sätt identifiera, värdera, hantera, kontrollera, följa och rapportera de risker som 

bolaget exponeras för, eller kan komma att exponeras för, finns ett väl sammansatt och i verksamheten väl integrerat 

riskhanteringssystem. 
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Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringssystemet, som är en viktig del av företagsstyrningssystemet, och har gett 

VD i uppdrag att ansvara för den löpande riskhanteringen. Detta sker bland annat genom upprättande och 

fastställande av: 

 Tydliga principer och strategier för riskhantering och risktolerans 

 Policys, riktlinjer och instruktioner avseende processer för riskhantering och riskkontroll 

 Rapportering av risker och riskhanteringssystemets effektivitet 

Den fastställda riskstrategin ska efterlevas och hanteras i verksamheten utifrån de tre huvudsakliga riskområdena på 

följande sätt: 

Försäkringsrisker övervakas kontinuerligt genom analyser och stresstester och hanteras bland annat genom 

försäkringsvillkor, premietariffer och teckningsregler. 

Försäkring bygger på att försäkringstekniska risker utjämnas över en grupp av försäkringstagare. För detta beräknas en 

riskpremie enligt riktlinje för försäkringstekniskt beräkningsunderlag, FTB. För att säkerställa att den beräknade 

premien kommer att täcka den risk som bolaget åtar sig ska bolaget säkerställa att de försäkringstagare som får 

teckna försäkring bidrar till en sund risknivå. Principer för detta beskrivs i Policy avseende teckningsrisker. 

För att hantera försäkringsriskerna ska noggranna uppföljningar av respektive produkts nyckeltal utföras regelbundet. 

Detta görs av respektive produktchef och produktgrupp, som vidarerapporterar till Product Review Board (PRB) 

kvartalsvis.  

För en del av försäkringsbeståndet har bolaget återförsäkringslösningar som beskrivs närmare i avsnitt B3. Antalet 

återförsäkrare uppgår till tre. Bolagets återförsäkringsprogram ses över årligen. 

Marknadsrisker hålls på en kontrollerad nivå över tid genom att placera tillgångar i enlighet med den av styrelsen 

fastställda riskaptiten samt satta risktoleranser och limiter.  

Styrelsen utser extern tjänsteleverantör av kapitalförvaltningstjänster. Investeringsansvarig ansvarar för 

återrapportering av marknadsriskerna, vilket sker månatligen till VD, Riskhanteringsfunktionen och 

Investeringsutskottet samt kvartalsvis till Riskkommittén, som följer upp att riskerna är i linje med den fastställda 

riskaptiten. Placeringsstrategi och ALM-strategi regleras i bolagets styrdokument för placeringar.  

Operativa risker begränsas med hänsyn tagen till en avvägning av kostnaden att helt eliminera risken samt den 

kostnad som en realiserad risk skulle medföra.  

EAL tillämpar en gemensam syn på riskhantering vilket innefattar ett bolagsgemensamt arbetssätt och förhållningssätt 

till operativa risker som även speglar styrelsens policy rörande intern kontroll. Dessa förhållningssätt ska även gälla 

outsourcad verksamhet, varför bolagets arbetssätt och förhållningsregler även inkluderas i externa avtal i de fall då 

outsourcingen avser försäkringsverksamhet eller sådan försäkringsverksamhet som bedöms som väsentlig. 

Hanteringen av operativa risker delas in i olika kategorier enligt nedan: 

 Allmän riskmedvetenhet  

 Processer och rutiner 

 Incidenthantering 

 Riskidentifiering genom workshops och riskbegränsning genom kontroller 

Kontinuerlig uppföljning sker av de riskmått som tillämpas för operativa risker.  

En viktig beståndsdel i bolagets riskhanteringssystem är den process som bolaget har fastställt för analys och 

genomlysning i samband med beslut med mer omfattande påverkan. Denna process kommer i spel när bolaget står 

inför större förändringar i verksamheten eller organisationen och syftar till att säkerställa att eventuella nya risker 

identifieras före ett beslut fattas. Ett antal fördefinierade potentiella riskägare får som en del i denna process analysera 

och besvara i vilken omfattning, om någon, det eventuella beslutet kan komma att innebära ökad risk inom sitt 

specifika område. Även Riskhanteringsfunktionen, Compliancefunktionen och Aktuariefunktionen ska lämna sitt 

utlåtande. Sammantaget ska den totala analysen utgöra ett beslutsunderlag för ledningsgruppen.  
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Riskmätningsmetoder 

Riskmätningsmetoden för försäkringsrisker utgår från den löpande uppföljningen och analysen av avvecklingsresultatet 

i de försäkringstekniska avsättningarna. Avvecklingsresultatet utgör ett mått på avvikelser i tidigare värderade 

skuldflöden. Avvikelserna uppkommer över tid när ett större antal fall successivt blir kända till antalet samt i vilken 

omfattning, vilket ger en säkrare skuldvärdering. 

EAL använder olika metoder för att kvantifiera marknadsrisker för samtliga tillgångsslag och finansiella instrument. 

Bolagets Placeringspolicy återger detaljerna för uppföljning.  

När det gäller operativa risker identifieras, värderas och analyseras varje risk utifrån potentiell konsekvens och 

sannolikhet för inträffande. I analysen ska respektive risk värderas utifrån dess eventuella negativa påverkan på 

bolagets verksamhet.  

Roller och ansvar 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen och att riskhanteringssystemet är ändamålsenligt i förhållande 

till den verksamhet som bolaget bedriver och utifrån den givna riskprofilen. Styrelsen fastställer Riskpolicyn som 

återspeglar styrelsens riskaptit och risktolerans och anger riskhanteringssystemets uppbyggnad. Styrelsen utvärderar 

löpande riskhanteringssystemet för att säkerställa dess ändamålsenlighet. Styrelsen beslutar också om de styrande 

dokument som behövs för att tydliggöra ansvar för de delar av riskhanteringen inom organisationen som är hänförliga 

till de fyra centrala funktionerna. Bolaget arbetar enligt modellen med tre ansvarslinjer beträffande riskhantering och 

internkontroll. Förutom nedan finns ytterligare beskrivning av denna modell i avsnittet om Intern kontroll.  

VD har det löpande ansvaret för riskhanteringen. Vd ska utse ansvariga för tre av de fyra centrala funktionerna.  

Chefer och arbetsledare i verksamheten äger och ansvarar för hantering och kontroll av risker inom sitt arbetsområde. I 

detta ansvar ingår bland annat att informera berörda anställda om gällande regler och se till att processer, rutiner och 

kontroller är dokumenterade och följs.  

Riskhanteringsfunktionen ska, utöver att övervaka EAL:s risker och rapportera aktuella risknivåer för bolagets 

beslutade riskmått, även biträda styrelsen med att säkerställa riskhanteringssystemets effektivitet. 

Riskhanteringsfunktionen ansvarar för att löpande se över riskexponeringen mot operativa risker och affärsrisker. 

Bland Riskhanteringsfunktionens huvudsakliga uppgifter ingår att: 

 Bistå styrelse och vd i övervakningen av riskhanteringssystemet. 

 Bistå styrelse och vd i framtagandet och övervakningen av riskstrategi inklusive riskaptit, toleransnivåer 

och mätningsmetoder. 

 Övervaka och följa upp risker som EAL är exponerade mot, inklusive framväxande risker. 

 Rapportera en självständig samlad bedömning av bolagets aktuella risksituation minst fyra gånger per år 

till styrelse. 

 Rapportera iakttagelser som indikerar på riskhanteringssystemets ineffektivitet eller brister i 

verksamhetens riskhantering till ledning och styrelse. 

 Samordna den löpande riskhanteringen och utgöra ett stöd för den operativa verksamheten i 

utformningen av god internkontroll. 

 Överse efterlevnaden av riskpolicyn samt övriga styrande dokument som avser riskhantering. 

 Samarbeta nära Aktuariefunktionen, bland annat vad gäller framtagandet av egen risk och solvens 

bedömning . 

 Samordna incidentrapporteringen och följa upp väsentliga incidenter. 

Riskhanteringsfunktionen upprättar en årlig plan för de aktiviteter som funktionen ska genomföra under året, vilken 

fastställs av styrelsen. 

Rapportering från Riskhanteringsfunktionen sker minst fyra gånger per år till VD och styrelse. Riskhanteringsfunktionen 

ska avge en rapport som omfattar riskprofilen, de väsentliga risker som bolaget identifierat samt utfall per riskkategori. 

Utöver detta ska rapporten även innehålla en samlad bedömning av bolagets riskexponering och hur risknivåerna 

hanteras samt en analys av riskhanteringssystemets effektivitet. 
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Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) 

EAL genomför minst årligen en egen risk- och solvensbedömning (ORSA). Utifrån den aktuella solvenssituationen 

analyseras den förväntade utvecklingen, i enlighet med affärsplanen, vilket resulterar i en väntad framtida 

solvenssituation. ORSA:n innehåller utöver basscenario alternativt scenario, ett antal relevanta stresstester, där utfall 

med lägre sannolikhet utvärderas och bedöms. Bedömningen och arbetet med ORSA blir därmed en integrerad del av 

affärsplaneringen och kapitalplaneringen. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för ORSA och ska utifrån EAL:s mål, riskprofil och affärsplan fastställa de antaganden och 

stressar som utförs i samband med ORSA. Detta ansvar innebär också att styrelsen fortlöpande under året är 

informerad, utmanar och deltar i arbetet med ORSA, tillsammans med bolagets ORSA-grupp vilken leds av Riskchef. 

Nedan följer de övergripande delar som bedömningen innehåller: 

 Identifiering och bedömning av de risker som EAL är, eller kan komma att bli, exponerade för 

 Uppskattning av solvensbehov på medellång sikt (tre år) baserat på scenarioanalyser som inkluderar 

känslighetsanalyser och stresstester 

 Bedömning av regelefterlevnad avseende FTA och solvenskapitalkrav Bedömningen huruvida 

antaganden som ligger till grund för beräkning av solvenskapitalkravet genom standardformeln 

överensstämmer med bolagets specifika riskprofil 

 Utvärdering av standardformelns tillämplighet givet bolagets riskexponering   

I den samlade bedömningen analyseras huruvida externa regler för solvenskapitalkrav (SCR), minimikapitalkrav (MCR) 

samt kapitalbas efterlevs. Resultatet av ORSA visar i vilken mån EAL och gruppen bedöms kunna komma att uppfylla 

de lagstadgade kapitalkraven och om risknivån ligger inom styrelsens fastställda riskaptit. Resultatet ligger till grund för 

styrelsens analys avseende riskaptit och önskvärda risknivåer framöver, samt de risktoleransnivåer och den strategi 

som styrelsen beslutar om därefter. 

Baserat på resultaten ovan analyseras och dokumenteras kapitalplaneringen som, över tid, ska säkerställa att såväl 

externa solvenskapitalkrav som det interna solvensbehovet tillgodoses. Kapitalplaneringen innehåller även en analys 

av kapitalbasens sammansättning samt hur eventuella kapitalunderskott kan hanteras.   

Som en del av processen kring varje genomförd ORSA säkerställs att: 

 gjorda antaganden, bedömningar, beslut, samt resultat och slutsatser beträffande ORSA dokumenteras, 

 berörd personal informeras om resultat och slutsatser beträffande ORSA, när styrelsen godkänt 

processen och resultatet, 

 en ORSA-rapport godkänns av styrelsen och delges Finansinspektionen. 

Om väsentliga förändringar som bedöms påverka EAL:s risk- eller solvenssituation inträffar beslutar styrelsen om en ny 

ORSA ska utföras. Nedan bild illustrerar EAL:s övergripande process för ORSA.  
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B.4 Internkontrollsystem  

God intern kontroll är en del av styrningen och ska bland annat reflekteras i de aktiviteter och rutiner som beskrivs i 

styrande dokument. Verksamheten ska upprätthålla en miljö av god intern kontroll, med tydliga roller, processer, 

kontroller och ansvarsfördelning i organisationen. 

Genom en god intern kontroll ska EAL säkerställa: 

 en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten, 

 en tillförlitlig finansiell rapportering, 

 en effektiv drift och förvaltning av informationssystem, 

 en god förmåga att identifiera, mäta, övervaka och hantera bolagets risker, 

 en god förmåga att efterleva lagar och förordningar, interna regler, samt 

 att bolaget uppfyller god sed och god standard. 

EAL:s system för intern kontroll är, i likhet med bolagets riskhanteringssystem, grundat på modellen med tre 

ansvarslinjer. 

Första ansvarslinjen 

Den första ansvarslinjen utgörs av affärsverksamheten med chefer, arbetsledare och medarbetare. Verksamheten 

ansvarar för sina risker i den dagliga verksamheten. Ansvariga chefer och arbetsledare ska identifiera, mäta, hantera 

och rapportera de risker som förekommer samt utföra ändamålsenliga och effektiva interna kontroller. Medarbetaren 

ska vara en del i den dagliga riskhanteringen och i den interna kontrollen, som är en integrerad del i verksamheten. 

Verksamheten ansvarar vidare för att implementera styrdokument och löpande tillse att externa och interna regler 

efterlevs. 

Andra ansvarslinjen 

Den andra ansvarslinjen utgörs av Riskhanteringsfunktionen, Aktuariefunktionen och Compliancefunktionen som 

självständigt från den övriga verksamheten övervakar, mäter, kontrollerar, sammanställer och rapporterar de 

identifierade riskerna. Funktionerna ska också stötta ledningen och affärsverksamheten i arbetet med att säkerställa 

god styrning, riskhantering och internkontroll. 

Tredje ansvarslinjen 

Den tredje ansvarslinjen utgörs av Internrevisionsfunktionen, vilken är direkt underställd styrelsen. 

Internrevisionsfunktionen utvärderar företagsstyrningssystemet samt rapporterar resultatet och lämnar 

rekommendationer efter utvärderingen till styrelsen. 

EAL:s system för internkontroll är uppbyggt av följande fem delar, vilka förklaras nedan: 

Kontrollmiljön avser systemet för intern kontroll. För att uppnå en tillfredsställande nivå av internkontroll har det bland 

annat upprättats processbeskrivningar för väsentliga processer, attestordningar (dualitet) och rutiner för 

säkerställande av informationssäkerhet och sekretess. 

Riskanalyser i syfte att identifiera risker som behöver hanteras inom ramen för kontrollstrukturen. Sådan riskanalys 

sker bl. a. genom workshops eller i arbetet med produktgodkännandeprocessen. 

Kontrollaktiviteter, som på ett ändamålsenligt och effektivt sätt identifierar risker. Kontrollaktiviteterna kan utgöras av 

manuella eller automatiserade kontroller och utförs exempelvis genom att säkerställa att redovisningen är fullständig 

och riktig, transaktioner rapporteras i tid samt att redovisade transaktioner verkligen är genomförda. 

Information, innefattande bland annat obligatorisk utbildning kring vissa interna instruktioner för att på ett effektivt sätt 

nå ut med informationen till ansvariga chefer och medarbetare vad gäller deras ansvar för internkontroll. 

Uppföljning i syfte att säkerställa att det interna kontrollsystemet är ändamålsenligt och effektivt, kan ske exempelvis 

genom stickprovsgranskning eller självutvärdering. 
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B.5 Compliancefunktionen 

Compliancefunktionen ansvarar för att ge råd till verkställande direktör och styrelse beträffande regler relaterade till 

bolagets tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat: planering, råd och 

stöd, monitorering, information, utbildning och rapportering samt hantering av regelefterlevnadsrisker i verksamheten. 

Funktionen upprättar en årlig riskbaserad complianceplan, vilken fastställs av styrelsen, innehållande de aktiviteter 

som ska genomföras under året. Rapportering sker till styrelse och VD enligt fastställt styrdokument. 

Compliancefunktionen är oberoende och skild från andra centrala funktioner samt från verksamheten, som den ska 

övervaka och kontrollera.  

B.6 Internrevisionsfunktionen 

Internrevisionsfunktionen är direkt underställd styrelsen och oberoende av den övriga verksamheten, inklusive de 

centrala funktionerna, för att säkerställa en objektiv granskning av verksamheten. Internrevisionens ansvar och uppdrag 

beskrivs i en av styrelsen beslutad policy. Internrevisionsfunktionens uppgifter regleras huvudsakligen i funktionens 

fleråriga revisionsplan, som innehåller de obligatoriska granskningar som planeras, samt övriga utvärderingar som anses 

nödvändiga utifrån ett riskbaserat förhållningssätt. Funktionens årsplan fastställs av styrelsen. Internrevisionsfunktionen 

utvärderar effektiviteten i EAL:s internkontrollsystem samt övriga delar av företagsstyrningssystemet, inklusive 

funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad samt aktuariefunktionen. Internrevision innehar även uppdraget som 

oberoende granskningsfunktion enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Resultatet av genomförda utvärderingar rapporteras till styrelsen tillsammans med Internrevisionsfunktionens 

rekommendationer. Detta sker efter avslutad utvärdering, normalt kvartalsvis. 

Internrevisionsfunktionen har även till uppgift att kontrollera efterlevnaden av de beslut styrelsen fattat med anledning 

av funktionens rekommendationer. 

Ovannämnda uppgifter utförs med opartiskhet och på ett sådant sätt att Internrevisionsfunktionens oberoende och 

objektivitet inte äventyras. Internrevisionsfunktionen har obegränsad rätt att begära den information som krävs för att 

funktionen ska kunna utföra sitt arbete.  

Internrevisionsfunktionen utförs genom utläggning till Zeb Consulting AB.  

B.7 Aktuariefunktionen  

Det aktuariella arbetet på EAL är uppdelat i operativt arbete som utförs av aktuarieenheten och granskande arbete 

som utförs av Aktuariefunktionen. Aktuariefunktionen är sedan 2020 utlagd till en extern part, Aktuariegruppen. Det 

granskande arbetet av Aktuariefunktionen utförs på ett objektivt, korrekt och oberoende sätt. Aktuariefunktionens 

ansvar syftar till att koordinera och säkerställa de aktuariella processerna, vilket bland annat omfattar att: 

 bedöma om de försäkringstekniska avsättningarna är tillräckliga och i enlighet med regelverket, 

 bedöma graden av osäkerhet i de försäkringstekniska avsättningarna, 

 säkerställa att eventuella brister i de uppgifter som används för beräkning av försäkringstekniska 

avsättningar hanteras på lämpligt sätt, 

 jämföra bästa skattningar med den faktiska utvecklingen och utifrån denna bedömning förbättra kvaliteten 

på beräkningarna. 

Utöver ovan bidrar Aktuariefunktionen till EAL:s riskhanteringssystem, är del i arbetet med bolagets ORSA samt yttrar sig 

om tecknande av försäkring samt återförsäkringslösning. 

Aktuariefunktionen informerar VD och styrelse kvartalsvis rörande de försäkringstekniska avsättningarna samt 

rapporterar minst årligen resultatet av sitt arbete till VD och styrelse. I avrapporteringen dokumenterar 

Aktuariefunktionen arbetsuppgifter som utförts och resultat av dessa, samt identifierar eventuella brister och avger 

rekommendationer om hur dessa brister bör åtgärdas. 

B.8 Uppdragsavtal  

Styrelsen i EAL har fastställt en policy för utläggning av försäkringsverksamhet, kallat outsourcing, för att säkerställa 

god intern styrning, riskhantering, lämplig uppföljning samt säkra processer då EAL uppdrar tredje part att utföra ett 
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visst arbete eller vissa funktioner som ingår i EAL:s försäkringsrörelse. Policyn omfattar outsourcing av 

försäkringsverksamhet, outsourcing av väsentlig försäkringsverksamhet samt outsourcing av försäkringsverksamhet till 

en molntjänstleverantör. För väsentlig outsourcing ställs det speciella krav på bland annat rutiner och kompetens för 

beställaransvarig när extern tjänsteleverantör anlitas. Outsourcingspolicyn klargör roller, ansvar, rutiner, 

anmälningsplikt samt övriga formella krav på de olika delarna då EAL ingår outsourcingavtal. 

I enlighet med ovan ska EAL, när det övervägs att outsourca viss försäkringsverksamhet eller upphandla viss tjänst 

eller kompetens, först bedöma huruvida det är fråga om: 

1) köp av tjänst, 

2) outsourcing av försäkringsverksamhet som inte är att anse som väsentlig, 

3) outsourcing av försäkringsverksamhet till molntjänstleverantör som inte är att anse som väsentlig, 

4) outsourcing av försäkringsverksamhet som anses vara av väsentlig karaktär. 

5) outsourcing av försäkringsverksamhet till molntjänstleverantör som anses vara av väsentlig karaktär 

VD är ansvarig för klassificeringsbedömningen enligt ovan. Samtliga klassificeringsbeslut som av VD bedömts utgöra 

outsourcing ska styrelsen informeras om. Klassificeringsbedömningar som av VD bedömts utgöra outsourcing av 

väsentlig försäkringsverksamhet ska innan outsourcingavtalets ingående alltid beslutas och godkännas av styrelsen.  

Outsourcing av någon av de centrala funktionerna eller kapitalförvaltning klassificeras alltid som väsentlig outsourcing 

och föregås därmed alltid av ett styrelsebeslut.  

VD ansvarar också för att i varje enskilt fall av outsourcing, med stöd av HR-chefen, säkerställa att en lämplig person 

inom EAL utses som beställaransvarig, för att ansvara för övervakning och utvärdering av tjänsteleverantörens resultat 

samt för att rapportera eventuella avvikelser till VD och styrelse. Ett outsourcingavtal av väsentlig karaktär ska alltid 

anmälas till Finansinspektionen innan det börjar gälla. 

Kontroll och uppföljning av outsourcad försäkringsverksamhet ska ske minst en gång per år och vid outsourcing av 

försäkringsverksamhet som klassificerats som väsentlig ska uppföljning genomföras minst en gång per halvår. 

Under 2021 har utläggning skett avseende försäkringsverksamhet av väsentlig karaktär omfattande utförande av 

arbete i Internrevisionsfunktionen, Aktuariefunktionen samt kapitalförvaltning. Dessa uppdragsavtal utförs av 

leverantörer belägna i Sverige, vilka omfattas av svensk lagstiftning.  

Gruppinterna uppdragsavtal 

EAL utför följande tjänster för gruppen: 

 Aktuarie-, Riskhanterings-, samt Compliancefunktion, 

 juridiska tjänster, 

 redovisningstjänster, 

 myndighetsrapportering, 

 IT-tjänster, 

samt all annan övrig administration.  

B.9 Övrig information  

Bolaget har ingen övrig materiell information att lämna. 
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C. Riskprofil  

Vad som beskrivs angående riskprofil nedan är, om inte annat anges specifikt, i sin helhet hänförligt till EAL och 

gruppen. 

Under 2021 har riskexponeringen mot hälsorisk, livförsäkringsrisk och operativ risk ökat i takt med växande affär. 

Marknadsrisken har ökat i takt med ökat aktieinnehav och motpartsrisken har ökat till följd av ökad exponering samt 

en förändring av applicerat kreditkvalitetssteg för en av våra motparter. EALs riskprofil syns nedan:  

Riskprofil 2021-12-31    Riskprofil 2020-12-31  

                    

 

 

 

 

De kvantitativt bedömda riskerna är bedömda och värderade enligt samma metoder och antaganden som vid 

beräkning av solvenskapitalkravet. De kvalitativt bedömda riskerna bedöms genom värdering av sannolikhet och 

konsekvens. Hållbarhetsrelaterade risker ska identifieras och hanteras inom verksamheten. 

Såväl kvantitativt bedömda risker som kvalitativt bedömda risker hanteras genom strategier, åtgärder, processer och 

rutiner som begränsar riskerna i enlighet med EAL:s riskaptit och risktoleranser. Se avsnitt B.3. 

Per 2021-12-31 bedömdes följande riskkategorier vara de mest väsentliga (i fallande ordning): 

 Sjuk- och olycksfallsrisk 

o (stress på korrektheten i reservsättning och premiesättning på produkter under affärsgren 1, 

sjukvårdsförsäkring och affärsgren 2, försäkring avseende inkomstskydd (till följd av 

arbetsoförmåga)) 

 Invaliditets- och sjuklighetsrisk  

o (stress av antaganden gällande tillfrisknande- och insjuknandefrekvenser på produkter under 

affärsgren 29, sjukförsäkring) 

 Livkatastrofrisk 

o (kostnaden associerad med en katastrof som slår på dödlighetsantaganden, produkter under 

affärsgren 32, annan livförsäkring) 

 Annullationsrisk  

o (förlusten vid 40% annullation av vinstgivande affär under affärsgren 29, sjukförsäkring) 

 Massolycksrisk 

o (kostnaden associerade med en katastrof vid t.ex. en arena, slår mot affärsgrenar 1, 2 och 29) 

C.1 Teckningsrisk  

EAL tecknar i huvudsak försäkring i Sverige men under 2019 ingick bolagets filial i Danmark sina första 

försäkringsavtal och under 2020 etablerades en filial i Norge där de första försäkringarna tecknades i början av 2021. 

Försäkringarna distribueras via förmedlare eller andra partners, som banker eller andra försäkringsbolag. EAL:s 

kundbas består främst av tjänstemannaföretag. Dessa företag tecknar försäkring för sina medarbetare, antingen som 

en del av ett frivilligt gruppförsäkringsavtal där den anställde själv bekostar sin försäkring, eller som en del av ett 

obligatoriskt gruppförsäkringsavtal för samtliga anställda, alternativt inom en tjänstepensionsplan, vilken betalas av 

arbetsgivaren till förmån för den anställde.  

Bolaget hanterar teckningsrisken genom riskbedömning och begränsningar, samt genom att upprätthålla en god 

spridning av risken genom att försäkringstagarna är väl diversifierade vad gäller bl.a. ålder och kön. I bolagets 
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styrdokument finns limiter för teckning av försäkringar. Riskreduceringstekniker har också implementerats genom 

återförsäkringsprogram. För en del av försäkringsbeståndet har bolaget en kvotåterförsäkringslösning som omfattar 

skador från och med den 1 maj 2018 till och med den 31 dec 2019. Från och med den 1 januari 2020 gäller 

återförsäkringen skador som pågår längre än 18 månader och detta avtal sträcker sig till och med den 31 december 

2021. Från och med den 1 januari 2021 omfattas även del av affär tecknad i Danmark. För affär tecknad i Norge finns 

från samma tidpunkt en kvotåterförsäkring för en del av beståndet. Bolaget har från och med den 1 januari 2020 även 

ett katastrofåterförsäkringsskydd för att täcka stora skador. Från och med 2022-01-01 implementerades nya 

återförsäkringslösningar vad gäller affärsgren 29 i Sverige och Danmark, affärsgren 2 och 3 i Norge, samt ett 

katastrofskydd som täcker delar av affärsgren 2, 3 och 32 för samtliga länder. Antalet återförsäkrare uppgår till tre. 

Bolagets återförsäkringsprogram ses över årligen. 

Risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte räcker för att reglera inträffande skador hanteras främst 

genom väl beprövade aktuariella metoder och en noggrann kontinuerlig uppföljning av anmälda skador.  

Total hälsorisk uppgick per den 2021-12-31 till 520 739 tkr (465 714). Bolagets totala livförsäkringsrisk uppgick per 

2021-12-31 till 107 085 tkr (93 483). Ökning av total hälsorisk samt totala livförsäkringsrisker härrör främst från 

ökade affärsvolymer, förändrat återförsäkringsprogram samt högre skattad lönsamhet. 

 

C.2 Marknadsrisk  

Marknadsrisk definieras vanligen som risken för förlust, eller negativ förändring avseende finansiell ställning, till följd 

av förändringar av marknadspriser för finansiella tillgångar och skulder. Dessa marknadsrisker, som kan delas upp i 

ränterisk, aktierisk, fastighetsrisk, spreadrisk, koncentrationsrisk och valutarisk, hanteras genom att EAL:s 

investeringar fördelas på ett sådant sätt att god riskspridning uppnås. Tillgångsportföljens sammansättning ska också 

anpassas till bolagets försäkringsåtaganden så att dessa vid var tid kan uppfyllas.  

Det primära målet med EAL:s kapitalförvaltning är att alltid ha medel för täckning av försäkringstekniska avsättningar 

(FTA), minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet. Kapitalförvaltningen ska präglas av en låg risknivå.  

EAL:s tillgångar ska investeras på ett aktsamt (aktsamhetsprincipen) och ansvarsfullt sätt. Detta innebär att 

tillgångarna ska investeras på ett sätt som beaktar bolagets verksamhet och i syfte att säkerställa portföljens säkerhet, 

kvalitet, lönsamhet och likviditet. Investeringarna ska vidare fördelas på ett sådant sätt att en god riskspridning uppnås 

vilket innebär att placeringstillgångarna ska spridas över olika tillgångsslag, marknader, branscher/sektorer och 

emittenter i syfte att reducera de finansiella riskerna. Inget enskilt direkt eller indirekt engagemang får därför, ur 

risksynpunkt, ha en betydande inverkan på totalavkastningen. 

Tillgångsportföljens sammansättning ska vidare anpassas till bolagets försäkringsåtaganden så att dessa vid var tid 

kan uppfyllas givet bolagets särskilda förutsättningar. För att säkerställa att tillgångarna vid varje tidpunkt är tillräckliga 

och matchar bolagets åtaganden ska hänsyn tas till bolagets samtliga risker inklusive sådana risker som identifieras i 

bolagets årliga ORSA-process. 

Bolagets placeringsstrategi regleras i Placeringspolicyn. Där återfinns anvisningar om tillåtna placeringar samt 

exponeringslimiter.  

Per 2021-12-31 såg bolagets placeringar ut enligt nedan; 

Belopp i tkr 2021-12-31 Solo 2021-12-31 Grupp 2020-12-31 Solo & Grupp  

Tillgångsslag Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde 

Stats- och 

kommunobligationer 

968 723 968 723 
1 031 426 

Säkerställda obligationer 449 964 449 964 471 751 

Företagsobligationer 240 584 240 584 166 775 

Aktier 61 303 61 303 25 193 

Innehav i anknutna 

bolag 

1 345 0 
0 

Fastigheter 2 450 2 450 2 400 
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Total 1 724 366 1 723 023 1 697 544 

 

Solvenskapitalkravet för marknadsrisk för bolaget och gruppen skiljer sig något åt med avseende på aktiekursrisk och 

koncentrationsrisk. Detta beror på att aktier i dotterbolag inkluderas som innehav på solonivå men vars 

balansräkningar konsolideras på gruppnivå.  

Solvenskapitalkravet för marknadsrisk för bolaget uppgår enligt standardformeln till 49 730 tkr (33 164). För gruppen 

uppgår solvenskapitalkravet för marknadsrisk till 49 522 tkr (33 164). 

Aktiekursrisk 

Aktiekursrisk är risken för förlust eller negativ förändring av marknadsvärde på finansiella tillgångar och skulder till följd 

av förändringar i aktiepriser.   

Per 2021-12-31 var solvenskapitalkravet för aktiekursrisk för bolaget 28 348 tkr (9704)  och för gruppen 28 125 tkr 

(9 704).   

Ränterisk 

Ränterisk är risken för förlust eller negativ förändring av marknadsvärde på finansiella tillgångar och skulder till följd av 

förändringar i ränteläget. 

Per 2021-12-31 var solvenskapitalkravet för ränterisk 13 701 tkr (21 309). Ränterisken är densamma för bolaget som 

för gruppen.  

Valutakursrisk 

Valutakursrisk är risken för förlust eller negativ förändring av bolagets kapitalbas till följd av förändringar i växelkurser.  

Tillgångar och skulder i DKK och NOK, avseende verksamhet i filialer i Danmark och Norge, ger upphov till en mindre 

valutakursrisk per 2021-12-31.  

Solvenskapitalkravet för valutakursrisk var 4 275 tkr (1 695) enligt standardformeln. Valutarisken är densamma för 

bolaget som för gruppen.  

Spreadrisk 

Spreadrisk är risken för negativa förändringar i värdena av tillgångar som en följd av ökade kreditspreadar och eller 

försämrad rating hos emittenter.  

Bolagets säkerställda obligationer och företagsobligationer ger upphov till spreadrisk vid 2021-12-31. Stats- och 

kommunobligationer ger inte upphov till någon spreadrisk. 

Solvenskapitalkravet för spreadrisk uppgår till 13 125 tkr (16 016) enligt standardformeln. Spreadrisken är densamma 

för bolaget som för gruppen. 

Koncentrationsrisk 

Koncentrationsrisk är risken som uppstår genom större exponeringar mot en och samma motpart och att denna 

motpart helt eller delvis inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot bolaget. Bolaget har uppsatta limiter för att 

begränsa koncentrationsrisk. Per 2021-12-31 var solvenskapitalkravet för bolaget 1700 (0) och för gruppen 1 705 tkr 

(0). 

C.3 Kreditrisk (Motpartsrisk)  

Kreditrisken likställs med motpartsrisk, vilket avser risken för förlust eller negativ förändring avseende den finansiella 

ställningen till följd av svängningar i kreditvärdigheten hos motparter, återförsäkringsbolag och gäldenärer.  

EAL:s Placeringspolicy samt Återförsäkringspolicy anger tillåten rating och kreditvärdighet hos bolagets motparter.  
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Kreditrisk uppstår eftersom bolaget har likvida medel på bankkonton. Det uppstår även kreditrisk gentemot 

återförsäkringsmotparter. Kreditrisken mot återförsäkrare är begränsad eftersom all återförsäkring placeras hos 

återförsäkrare med rating om A- eller bättre. 

Det uppstår ytterligare kreditrisk i gruppen då även EALI har banktillgodohavanden.  

Belopp i tkr 

Gruppen 

2021-12-31 

Bolaget 

2021-12-31 

 Rating S&P 

Förlust givet 

fallissemang  

(LGD, loss given 

default) 

Rating S&P 

Förlust givet 

fallissemang  

(LGD, loss given 

default) 

 A+ 28 169 A+ 28 169 

 A- 403 833  A- 402 788 

 AA- 32 183 AA- 31 859 

Total   464 186  462 816 

 

Solvenskapitalkravet för motpartsrisk för bolaget var enligt standardformeln 27 579 (11 300) och för gruppen 27 652 

tkr (11 300). 

 

C.4 Likviditetsrisk  

Likviditetsrisk är risken för svårigheter att fullgöra åtaganden avseende finansiella och försäkringstekniska skulder.  

Likviditetsrisker har inget kvantitativt kapitalkrav utan hanteras genom att säkerställa förmågan att möta kortsiktiga 

och långsiktiga skyldigheter och bibehålla kontroll av att likviditeten täcker kortfristiga skulder. EAL följer regelbundet 

upp likviditeten i bolaget, och prognosticerar framtida kassaflöden innan en eventuell överföring från kassa/bank till 

investeringsportföljen görs. Utöver detta håller EAL alltid en buffert för att inte hamna i en situation av försämrad 

likviditet. Tillgångarna är också placerade på ett sådant sätt att bolaget på ett tillfredsställande sätt, utan större 

kostnader, kan frigöra likviditet. Likviditetsrisken betingar inget specifikt kapitalkrav men likviditeten följs regelbundet 

upp på såväl kort som lång sikt. 

Tabellen visar tillgänglig likviditet per tidsintervall per 2020-12-31 och 2021-12-31. 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångsslag 

Verkligt värde 

inkl. upplupen 

ränta 

Andel av 

placerings-

portföljen 

Verkligt värde 

inkl. upplupen 

ränta 

Andel av 

placerings-

portföljen 

Inom en dag 
430 957 20,03% 368 167 17,84% 

   Insättning på konto hos kreditinstitut 

Inom en vecka 
1 720 573 79,97% 1 695 144 82.16% 

   Aktier, obligationer, daglighandlade fonder 

Summa 2 151 530 100% 2 063 311 100% 
 

För gruppen ser tabellen ut som nedan.  

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångsslag 

Verkligt värde 

inkl. upplupen 

ränta 

Andel av 

placerings-

portföljen 

Verkligt värde 

inkl. upplupen 

ränta 

Andel av 

placerings-

portföljen 

Inom en dag 
432 327 20,08% 369 296 17,88% 

   Insättning på konto hos kreditinstitut 
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Inom en vecka 
1 720 573 79,92% 1 695 144 82,12% 

   Aktier, obligationer, daglighandlade fonder 

Summa 2 152 900 100% 2 064 440 100% 

 

C.5 Operativ risk  

Operativa risker utgörs främst av risken för mänskliga fel, samt felaktiga rutiner och processer i det dagliga arbetet 

inom intern och outsourcad verksamhet, men även av risken för fel i de systemstöd som bolaget nyttjar.   

De operativa riskerna eftersträvas att minimeras genom god intern styrning och kontroll med tydliga roller och 

processer samt förebyggande åtgärder, samtidigt som en avvägning görs av kostnaden att helt eliminera risken samt 

den kostnad som en realiserad risk skulle medföra. Incidentrapportering är en viktig riskindikator i verksamheten.  

Operativa risker tillsammans med strategiska risker, vilka utgörs främst av risken att affärsrelaterade beslut baseras 

på otillräckliga underlag och analyser samt bristande anpassningsförmåga för förändringar i branschen, kallas 

gemensamt för EAL:s verksamhetsrisker.  

Det operativa riskarbetet genomförs i första hand i den operativa verksamheten och följs upp av 

Riskhanteringsfunktionen. 

EAL:s struktur för beredskaps- och kontinuitetshantering omfattar tänkbara scenarier som rör operativa risker. Exempel 

på sådana scenarier är att en central process slutar fungera, eller att det inträffar externa händelser. EAL har metoder 

för att kunna skydda bolagets tillgångar och säkerställa att verksamheten fortgår även i dessa situationer. 

Per 2021-12-31 var solvenskapitalkravet för operativ risk enligt standardformeln, vilket är det samma för bolaget och 

gruppen, 59 221 tkr jämfört med 52 398 tkr per 2020-12-31. 

C.6 Övriga materiella risker  

Strategiska risker utgörs främst av möjliga affärsrelaterade beslut som baseras på otillräckliga underlag och analyser 

samt bristande anpassningsförmåga för förändringar i branschen eller lagar och regler. Dessa risker är en oundviklig 

del av en affärsverksamhet. Bolagets affärsrisk, som är den del av den strategiska risken som bedöms på kort 

horisont, hanteras av EAL bland annat tack vare en gedigen verksamhetsplanering och produktgodkännande. 

Styrelsen är aktiv i hållbarhetsarbetet och verksamheten följer upp ett antal hållbarhetsmått kvartalsvis vilka 

rapporteras till styrelsen. I bolagets ORSA arbete analyserades två klimatscenarier från NGFS:s (Network for Greening 

the Financial System).  

Bolaget arbetar för att minska riskerna av ohälsa i affären respektive inom bolaget genom:  

 Skadeförebyggande arbete samt vårdande insatser gentemot de försäkrade: Ger effekter på sjukfrånvaron 

och därmed både bolagets och samhällets intresse av att minska den psykiska ohälsan. 

 Resursutnyttjande i leverantörsledet: Ett ansvarsfullt och effektivt utnyttjande av begränsade resurser inom 

t.ex. vårdområdet.   

 Bolagets egna medarbetare: Kompetens- och resursplanering. Erbjuda en trygg, etisk och hälsosam 

arbetsplats, med plats för olikheter och mångfald och fri från all form av diskriminering. Inspirera till och 

skapa förutsättningar för en god hälsa och livsstil. 

   

I verksamhetsstyrningen utvecklas och säkerställs ett ansvarsfull företagande. I arbetet ska särskilt beaktas: 

 System mot bedrägerier, penningtvätt, mutor och korruption samt terrorfinansiering.  

 Visselblåsningsrutin för rapportering om oegentligheter och misstankar om bedrägeri.  

 Informationssäkerhet och rutin för incidentrapportering 

 Relevant utbildning bland medarbetare och kontroller som säkerställer efterlevande av rutiner, riktlinjer och 

system görs regelbundet 

 Vid investeringar ska EAL säkerställa att bolaget inte har några innehav i fossiltunga branscher och därmed 

ingen klimatpåverkan genom investeringar.  

 Bolaget ska ha som målsättning att öka andelen hållbara investeringar och därigenom stödja övergången till 

ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. 
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Affärsrisk är risken för utestängning till följd av affärsstrategier och beslut som visar sig vara missvisade, 

konkurrenternas åtgärder, förändringar i affärsmiljön och negativa rykten om företaget (ryktesrisk) samt en oväntad 

nedgång i intäkterna och volymminskningar. En betydande konsekvens av riskerna ovan är ryktesrisken som i hög grad 

kan påverka bolagets möjligheter att nå sina mål. Affärsriskerna ska identifieras årligen i företagets 

självutvärderingsprocess med ledningen och styrelsen. För att skydda företaget mot att realisera affärsrisker upprättas 

interna riktlinjer, instruktioner och handlingsplaner som kontinuerligt följs upp i den interna kontrollmiljön och 

ledningen och styrelsen.  

C.7 Övrig information 

Ingen övrig information finns att rapportera. 

 

D. Värdering för solvensändamål  

EAL:s balansräkning baseras på EAL:s årsredovisning som är upprättad enligt lagbegränsad IFRS och innebär att de 

flesta poster värderas till verkligt värde. I detta avsnitt beskrivs de justeringar som har gjorts i balansräkningen i 

enlighet med Solvens 2-regelverket och de värderingsmetoder som tillämpats samt förklaringar till vissa materiella 

poster. Inga förändringar i värderingsmetoder har skett under perioden. 

D.1 Tillgångar  

Tillgångar 2021-12-31 

Belopp i tkr 

Gruppen Bolaget 

Solvens 2 IFRS Solvens 2 IFRS 

 
Materiella 

anläggningstillgångar som 

innehas för eget bruk 19 503 17 053 19 503 17 053 

Innehav i anknutna företag   1 345  

Förutbetalda 

anskaffningskostnader - 44 230 - 44 230 

Goodwill - 

241 390 

 - - 

Immateriella tillgångar - 

455 241 

 - 2 189 

Placeringstillgångar 1 720 573 1 723 023 1 720 573 1 723 023  

Återförsäkrares andel av FTA 408 377 469 729 408 377 469 729 

Övriga fordringar 257 205 510 557 235 511 488 863 

Kassa och bank 432 327 432 327 430 957 430 957 

Summa 2 837 985 3 893 550 2 816 266 3 176 045 

 
Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk 

I materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk redovisas dels inventarier dels innehav av en bostadsrätt. 

Inventarier värderas i den finansiella redovisningen i enlighet med IAS 16 enligt så kallad cost model. Det innebär att 

tillgången värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Bedömningen är att 

värdering till verkligt värde inte skulle ge upphov till någon väsentlig skillnad i värde och ingen marknadsvärdering har 

därmed gjorts i enlighet med Solvens 2. Innehav i bostadsrätt redovisas i den finansiella redovisningen som en övrig 

placeringstillgång till verkligt värde men har i Solvens 2-balansräkningen omklassificerats till materiella 

anläggningstillgångar som innehas för eget bruk. 
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Förutbetalda anskaffningskostnader 

Utgifter för anskaffning av försäkringskontrakt aktiveras i balansräkningen och resultatförs utifrån försäkringsavtalens 

bedömda löptid. Solvens 2-regelverket tillåter per definition inte redovisning av en sådan tillgångspost och förutbetalda 

anskaffningskostnader värderas därför till noll. 

 

Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar, med undantag för goodwill, rapporteras i Solvens 2-balansräkningen till ett värde annat än noll 

endast om dessa kan säljas separat och om försäkringsbolaget kan visa att det finns ett värde för samma eller 

liknande tillgångar som är fastställt med hjälp av noterade priser på aktiva marknader. EAL:s immateriella tillgångar 

som redovisas i den finansiella redovisningen bedöms inte kunna säljas vidare till en annan användare och värderas 

därmed till noll.  

Goodwill ska enligt solvens 2-regelverket värderas till noll. Enligt den finansiella redovisningen värderas goodwill till 

anskaffningsvärde justerat för eventuella ackumulerade nedskrivningar och avser förvärv av dotterföretag. Goodwill 

fördelas till kassagenererande enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov.  

 

Placeringstillgångar 

Placeringstillgångar består av obligationer, aktier och innehav i investeringsfond. Dessa värderas till verkligt värde 

beräknat med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen i den finansiella redovisningen vilket 

överensstämmer med värdering enligt Solvens 2. 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 

 

Beräkningsgrunder och antaganden skiljer sig mellan den finansiella redovisningen och Solvens 2. Återförsäkrares 

andel värderas utifrån förväntade framtida kassaflöden i Solvens 2-balansräkningen separat från de 

försäkringstekniska avsättningarna och beskrivs närmare i avsnitt D.2. 

Övriga fordringar  

 

I övriga fordringar ingår bl.a. premiefordringar. Premiefordringar redovisas i den finansiella redovisningen som 

fordringar avseende direktförsäkring. Fordringar som avser framtida försäkringsperioder utgör en del av framtida 

förväntade kassaflöden i de försäkringstekniska avsättningarna enligt Solvens 2. I Solvens 2 beaktas därmed 

premiefordringar med framtida riskperioder i beräkning av bästa skattning och exkluderas därför från övriga fordringar. 

I koncernen tillämpar EAL IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 innebär att samtliga leasingavtal ska redovisas som en 

leasingskuld för skyldigheten att betala framtida fasta leasingavgifter och en nyttjanderättstillgång som speglar 

rättigheten att få använda underliggande tillgång 

Kassa och bank 

 

Kassa och bank redovisas till nominellt belopp vilket bedöms motsvara verkligt värde på grund av den korta löptiden.  

D.2 Försäkringstekniska avsättningar 

Övergripande 

De försäkringstekniska avsättningarna (FTA) för solvensändamål består av bästa skattningen och riskmarginal. Bästa 

skattningen som redovisas i detta avsnitt är densamma för bolaget som för gruppen men däremot är riskmarginalen 

1,2 tkr högre för gruppen 2021-12-31.   

Under 2021 har EAL implementerat en mer sofistikerad metod för beräkning av riskmarginal och reviderat estimatet av 

framtida skadekvoter vilket har inneburit att de försäkringstekniska avsättningarna har minskat från 2020-12-31 till 

2021-12-31 trots en ökad premievolym.   

  

 



28 

 

 

 

 

Tabellerna nedan visar värdet av försäkringstekniska avsättningar innan återförsäkring, inklusive summan av bästa 

skattningen och riskmarginalen, för samtliga affärsgrenar 2021-12-31 och 2020-12-31. 

2021-12-31 (Tkr) 

Affärsgren 

Bästa 

skattningen 

Riskmarginal Totalt brutto Återförsäkrares 

andel 

Totalt netto 

Skadeförsäkring      

Sjukvårdsförsäkring 64 957  

 

34 806  

 

99 764 0 99 764 

Försäkring avseende 

inkomstskydd 

303 954  

 

20 182  

 

324 136 -190 323 946 

Arbetsskadeförsäkring 1 158  

 

160  

 

1 319 -684 2002 

Livförsäkring      

Sjukförsäkring 649 938  

 

59 129  

 

709 067 408 871  300 196 

Livförsäkring 53 931  

 

18 899  

 

72 830 0 72 830 

TOTALT  1 073 939 133 177 1 207 116 408 377 798 739 

 

2020-12-31 (Tkr)  

Affärsgren  

Bästa 

skattningen 

Riskmarginal Totalt brutto Återförsäkrares 

andel 

Totalt netto 

Skadeförsäkring      

Sjukvårdsförsäkring 65 578 54 295 119 873 0 119 873 

Försäkring avseende 

inkomstskydd 

323 738 35 036 358 774 -3 358 777 

Arbetsskadeförsäkring 1 147 422 1 569 -2 1 572 

Livförsäkring      

Sjukförsäkring 603 534 87 933 691 467 274 956 416 511 

Livförsäkring 62 424 28 680 91 104 0 91 104 

TOTALT  1 056 421 206 366 1 262 787 274 951 987 837 

 

Försäkringstekniska avsättningar innan återförsäkring minskar från 1 262 787 tkr per 2020-12-31 till 1 207 116 tkr 

per 2021-12-31. 

Bästa skattningen 

Den bästa skattningen beräknas utgående från kassaflödesprognoser som omfattar framtida försäkringsersättningar, 

kostnader och framtida premier.  

Kassaflödena beräknas med tillämpning av betalningsmönster, baserade på enskilda skadeår. För beräkning av 

avsättningen för inträffade skador diskonteras beloppet för varje homogen riskgrupp med de riskfria räntorna som 

publiceras på EIOPA:s webbplats. 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal tas fram i form av prognosticerade kassaflöden och 

diskonterades med riskfria ränta. 

För inträffade skador är återförsäkrarnas andel känd, medan återförsäkrarnas andel av ej inträffade skador skattas 

med hjälp av historiska kvoter. 

För framtida risk används de avtalade kvoterna (”quota share”) per återförsäkrare och flöde (premier, skador, 

kostnader).  

 

Riskmarginal  
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Riskmarginalen beräknas som kostnaden av det kapital som behövdes för att hålla solvenskapitalkravet under 

försäkringsförpliktelsernas återstående ansvars- och avvecklingstid, där kapitalkostnaden enligt Solvens 2-regelverket 

sätts till 6 procent per år. Under året har EAL implementerat en ny metod för beräkning av riskmarginal vilket innebär 

att en fullständig beräkning av kapitalkravet görs för varje framtida kassaflödesår i riskmarginalberäkningen. 

 

Grad av osäkerhet 

De metoder som väljs för att beräkna försäkringstekniska avsättningar tar hänsyn till osäkerheter på ett sätt som är 

proportionerligt med hänsyn taget till affärens omfattning och komplexitet. Osäkerheten avser främst omfattningen av 

kostnader och premiebetalningsmönster. 

Skillnader i värdering för solvensändamål och finansiell redovisning 

Följande skillnader finns avseende värdering av försäkringstekniska avsättningar för solvensändamål och finansiell 

redovisning. 

 Samtliga kassaflöden diskonteras i värderingen för solvensändamål medan enbart sjukförsäkring diskonteras 

i den finansiella redovisningen. 

 Vid beräkning av avsättning för framtida risk tas hänsyn till premier som förväntas inom framtida avtalstid till 

skillnad från den finansiella redovisningen som redovisar ej intjänad premie.  

 Belopp som kan återkrävas av återförsäkrare motsvarade diskonterade framtida kassaflöden för både 

passerad och framtida risktid medan återförsäkrares andel för finansiell redovisning utgörs av bedömda 

reserver för passerad risktid. 

Tabellen nedan beskriver skillnader i värdering för solvensändamål och finansiell redovisning för respektive affärsgren 

per 2021-12-31 och 2020-12-31 innan avdrag för återförsäkrares andel. 

2021-12-31 (Tkr) 

 

Solvens II IFRS 

Affärsgren Bästa Skattningen Riskmarginal Totalt FTA 

Skadeförsäkring     

Sjukvårdsförsäkring 65 578 34 806  

 

99 764 263 253 

Försäkring avseende inkomstskydd 323 738 20 182  

 

324 136 381 004 

Arbetsskadeförsäkring 1 147 160  

 

1 319 1 693  

 

Livförsäkring     

Sjukförsäkring 603 534 59 129  

 

709 067 865 866 

Livförsäkring 62 424 18 899  

 

72 830 59 605 

 

Totalt 1 056 421 133 177 1 207 116 1 571 421 

 

2020-12-31 (Tkr) 

 

Solvens II IFRS 

Affärsgren Bästa 

Skattningen 

Riskmarginal Totalt FTA 

Skadeförsäkring     

Sjukvårdsförsäkring 65 578  54 295 119 873 242 365 

Försäkring avseende inkomstskydd 323 738 35 036 358 774 369 994 

Arbetsskadeförsäkring 1 147 422 1 566 0 

Livförsäkring     

Sjukförsäkring 603 534 87 933 691 467 740 117 

Livförsäkring 62 424 28 680 91 104 45 643 

Totalt 1 056 422 206 363 1 262 788 1 398 119  
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Övrigt 

Bolaget tillämpar inte matchningsjustering, volatilitetsjustering, övergångssystemet för riskfria räntesatser för relevanta 

durationer eller övergångsregel för försäkringstekniska avsättningar. 

 

D.3 Andra skulder  

Nedanstående tabell visar andra skulder per 2021-12-31, exklusive försäkringstekniska avsättningar, och avser 

bokfört värde jämfört med omvärderade Solvens 2-värden.  

 

Andra skulder 2021-12-31 

Belopp i tkr 

Gruppen Bolaget 

Solvens 2 IFRS Solvens 2 IFRS 

Uppskjuten skatteskuld 4 339 141 304 4 115 705 

Övriga avsättningar 368 368 368  368 

Skulder avseende direkt försäkring 19 658 28 615 19 658 28 615 

Depåer från återförsäkrare           184 517 184 517 184 517 184 517 

Skulder avseende återförsäkring 298 352 297 308 298 352 297 308 

Övriga skulder 110 961 110 961 87 205 87 205 

Totalt 618 194 763 072 594 215 598 718 

 

Uppskjuten skatt  

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på 

tillgångar och skulder med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per 

balansdagen.  

 

Det beräknas ingen uppskjuten skatt på säkerhetsreserv och innebär att säkerhetsreserven ingår i sin helhet i 

kapitalbasen. För periodiseringsfonden beräknas uppskjuten skatt. 

 

Skillnaderna mellan den finansiella redovisningen och Solvens 2 hänför sig till uppskjuten skatt på 

omvärderingsbeloppen och obeskattade reserver samt att uppskjuten skatteskuld redovisas netto mot uppskjuten 

skattefordran i Solvens 2. 

 

Skulder avseende direktförsäkring 

I den finansiella redovisningen redovisas bl.a. skulder till förmedlare, provisioner, under skulder avseende 

direktförsäkring.  På tillgångssidan görs justering för premier med en framtida riskperiod, se avsnitt D1. På 

motsvarande sätt justeras för tillhörande provisioner under skulder avseende direktförsäkring.  

Övrigt   

Säkerhetsreserven och periodiseringsfonden tas i de finansiella rapporterna upp som obeskattade reserver inklusive 

uppskjuten skatteskuld. I Solvens 2 har periodiseringsfonden delats upp i avstämningsreserv och uppskjuten 

skatteskuld. Säkerhetsreserven tas i sin helhet med i avstämningsreserven. 

I koncernen tillämpas IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 innebär att samtliga leasingavtal ska redovisas som en 

leasingskuld för skyldigheten att betala framtida fasta leasingavgifter och en nyttjanderättstillgång som speglar 

rättigheten att få använda underliggande tillgång. 

D.4 Alternativa värderingsmetoder  

Inga alternativa värderingsmetoder finns att rapportera. 
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D.5 Övrig information  

Bolaget har ingen övrig information att rapportera. 

 

E. Finansiering   

Vad som beskrivs angående finansiering nedan är hänförligt till gruppen och EAL om inte annat anges specifikt.  

Gruppens kapitalbas uppgick vid årets slut till 950 034 tkr och bestod av kapital av högsta kvalitet. 

Solvenskapitalkravet uppgick till 509 076 tkr, vilket ger en solvenskvot, det vill säga kapitalbas dividerat med 

solvenskapitalkrav, på 187 % vid årets slut.  

För EAL uppgick kapitalbasen till 952 295 tkr och bestod av kapital av högsta kvalitet, solvenskapitalkravet uppgick till 

509 117 tkr, vilket ger EAL en solvenskvot om 187 % vid årets slut. Kapitalbasen på gruppnivå stärktes under året med 

305 894 tkr och i EAL med 304 659 tkr.  

Enligt EALs Riskpolicy ska bolaget ha en kapitalbas som uppfyller en solvenskvot i procent (kapitalbas genom 

solvenskapitalkrav) om 120 % på löpande basis med beaktande av förändringar i riskprofilen. Utöver det finns en 

kapitalprövningsgräns om 130 %, vilket innebär att om solvenskvoten understiger 130 % utvärderar bolaget 

kapitalsituationen och ta fram en handlingsplan för att säkerställa att solvenskvoten hålls över 120 %. 

Solvenskapitalkravet beräknas kvartalsvis. Kapitalbasen ska också enligt bolagets kapitalplaneringspolicy till minst 95 

% utgöras av kapital klassificerat till nivå 1.  

Genom att bibehålla en tillräcklig kapitalnivå i förhållande till bolagets risker över verksamhetens planeringsperiod 

säkerställs en effektiv kapitalhantering och en sund risk hantering. Kapitalhanteringen baseras på en av styrelsen 

fastställd riskaptit som styr bolagets riskpreferenser och risktoleranser. Riskprofil, kapitalkrav och tillgängligt kapital 

analyserar, mäts och rapporteras till styrelsen kvartalsvis, eller oftare vid behov. 

Inom den årliga kapitalplaneringen som ska säkerställa en tillräcklig kapitalnivå görs en bedömning av buffertar och 

kapitalbehov. Det genomförs stress- och scenariotester för att bedöma riskkänsligheten och för att utvärdera den 

framtida kapitalsituationen. Risker och kapitalbehov bedöms utifrån bolagets kapitalplan där även utdelningskapacitet 

fastställs. Effektiv kapitalhantering och tillräcklig kapitalnivå säkerställs även genom återförsäkring och 

diversifieringsfördelar. Kapitalplaneringen utförs en gång per år och är integrerad med affärsplaneringen.  

E.1 Kapitalbas 

I den särskilt upprättade solvensbalansräkningen klassificeras alla kapitalposter i olika nivåer varefter det bedöms om 

posten uppfyller kraven för medräkningsbar kapitalbas. Kapitalbasen indelas i tre olika nivåer beroende av kapitalets 

kvalitet för att täcka förluster. Följande krav gäller för kapitalbasens sammansättning:  

a) Det medräkningsbara nivå 1 kapitalet ska vara minst 50 procent av solvenskapitalkravet.  

b) Det medräkningsbara nivå 3-kapitalet ska vara mindre än 15 procent av solvenskapitalkravet. 

Förändringar under året består av förändringar i avstämningsreserven samt förändring av uppskjuten skatt. Dessa är 

främst drivna av verksamhetens resultat under året då eget kapital som ingår i avstämningsreserven ökat.  

Avstämningsreserven, inräknat balanserade vinstmedel och Solvens II-värderingsjusteringar, uppgick till 949 984 tkr 

(610 774) för gruppen. För bolaget är motsvarande siffra 942 295 tkr (603 824). Förändringen beror främst på 

bolagets resultat under året som påverkat avstämningsreserven positivt med 114 207 tkr på grupp och 190 577 tkr 

för bolaget och omvärdering av försäkringstekniska avsättningar som uppgick till 220 213 tkr för gruppen och 233 909 

tkr för bolaget. Det totala primärkapitalet, även inräknat inbetalt aktiekapital, uppgick till 950 034 tkr (644 140) för 

gruppen och 952 295 tkr (647 636) för bolaget.  
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Tabellen nedan visar kapitalbasens sammansättning per 2021-12-31 och 2020-12-31. 

Kapitalbasens sammansättning  

Belopp i tkr 

 

Gruppen Bolaget 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Primärkapital          

Stamaktiekapital 50 50 10000 10 000 

Avstämningsreserv 949 984 610 774 942 295 603 824 

Uppskjuten skatt netto redovisad I primärkapitalet 0 33 316 0 33 812 

Totalt primärkapital 950 034 644 140 952 295 647 636 

Tillgänglig kapitalbas  950 034 644 140 952 295 647 636 

varav primärkapital nivå 1  950 034 610 824 952 295 613 824 

varav primärkapital nivå 3 0 33 316 0 33 812 

Medräkningsbar kapitalbas 950 034 644 140 952 295 647 636 

Nivå 1 950 034 610 824 952 295 613 824 

Nivå 3 (max 15% av solvenskapitalkravet) 0 33 316 0 33 812 

 

Stamaktiekapital avser inbetalt aktiekapital enligt balansräkning för EALI för gruppen och EAL för bolaget. 

Stamaktiekapital uppfyller kraven för Nivå 1 kapital och upptas utan begräsningar på nivå 1.  

Avstämningsreserv består av eget kapital och obeskattade reserver, exklusive stamaktiekapital, enligt 

årsredovisningen samt Solvens II-värderingsjusteringar. Avstämningsreserven uppfyller kraven för att ingå i 

kapitalbasen och klassificeras som nivå 1 kapital utan begränsningar. Från avstämningsreserven har en förväntad 

utdelning om 62 640 tkr dragits av. Ett förslag om en extra utdelning (82 000 tkr) lades fram i maj 2022 och har därför 

inte beaktats i kapitalbasen per Q4 2021.  

Specifikation av avstämningsreserven Gruppen Bolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital annat än stamaktiekapital 1 559 007 1 444 800 765 338 799 874 

Obeskattade reserver 0 0 230 567 5 454 

Omvärdering Solvens II-värderingsjusteringar -546 383 -774 769 9 030 -142 392 

Förväntade utdelningar -62 640 -25 941 -62 640 -25 300 

Avdrag för uppskjuten skatt 0 -33 316 0 -33 812 

Summa avstämningsreserv 949 984 610 774 942 295 603 824 

 

Samtliga poster som ingår i kapitalbasposter på nivå 1 är odaterade och uppfyller därmed permanenskrav. Nedan visas 

kapitalbasposterna utifrån nivå-klassificeringen per balansdagen 2021-12-31.  

Tkr Gruppen Summa Nivå 1 – 

Obegränsad 

Nivå 1 – 

begränsad 

Nivå 2 Nivå 3 

Stamaktiekapital 50 50    

Avstämningsreserv 949 984 949 984    

 

Tkr Bolaget Summa Nivå 1 – 

Obegränsad 

Nivå 1 – 

begränsad 

Nivå 2 Nivå 3 

Stamaktiekapital 10 000 10 000    

Avstämningsreserv 942 295 942 295    
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Överskottet av tillgångar mot skulder härleds av eget kapital efter att alla tillgångar och skulder har omvärderats enligt 

Solvens II-regelverket. Se QRT.02.01 och S.23.01. 

Brygga från redovisat eget kapital till kapitalbas Gruppen Bolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital enligt legalt bokslut 1 559 057 1 444 850 775 338 809 874 

Obeskattade reserver 0 0 230 567 5 454 

Omvärdering goodwill -241 390 -241 390 0 0 

Omvärdering immateriella tillgångar -455 241 -496 240 -2 189 -3 240 

Omvärdering förutbetalda anskaffningskostnader -35 118 -40 487 -44 230 -40 487 

Omvärdering försäkringstekniska avsättningar 289 257 69 044 302 953 69 044 

Omvärdering av uppskjutna skatter 139 702 137 541 -3 409 35 528 

Övriga poster -243 593 -203 237 -244 095 -203 237 

Avdrag för föreslagen utdelning -62 640 -25 941 -62 640 -25 300 

Summa kapitalbas 950 034 644 140 952 295 647 636 

 

E.2 Solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav  

Per 2021-12-31 var det totala solvenskapitalkravet för bolaget enligt standardformlen 509 117 tkr (447 434) och för 

gruppen var det totala solvenskapitalkravet 509 076 tkr (447 434). Solvenskapitalkravet har ökat mellan perioderna, 

vilket förklaras av tillväxt i affären och ökad risk i investeringsportföljen. Solvenskapitalkravet beräknades med 

standardformeln och fördelar sig för bolaget efter riskmoduler enligt nedanstående tabell per 2020-12-31 och 2021-

12-31. 

Solvenskapitalkrav uppdelat efter riskmodul  

Belopp i tkr 

2021-12-31 2020-12-31 

Marknadsrisk 49 730 33 164 

Motpartsrisk 27 579 11 300 

Livförsäkringsrisk 107 085 93 483 

Hälsorisk  520 739 465 714 

Diversifiering -123 149 -92 541 

Immateriell tillgångsrisk 0 0 

Primärt solvenskapitalkrav 581 984 511 121 

Operativ risk 59 221 52 398 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter -132 088 -116 085 

Solvenskapitalkrav 509 117 447 434 

 

Solvenskapitalkravet beräknades med standardformeln för gruppen per 2020-12-31 och 2021-12-31. 

Bolaget använder inte några förenklade beräkningar i standardformeln. Företagsspecifika parametrar används inte för 

beräkning av solvenskapitalkravet. Beräkningen av minimikapitalkravet baserades på bästa skattningen netto efter 

återförsäkring, skriven premie senaste 12 månader samt den totala risksumman. Minimikapitalkravet, i enlighet med 

standarformeln, för bolaget, beräknades till 141 371 tkr (138 744). 
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För gruppen fördelade sig solvenskapitalet enligt följande tabell: 

Solvenskapitalkrav uppdelat efter riskmodul  

Belopp i tkr 

2021-12-31 2020-12-31 

Marknadsrisk 49 522 33 164 

Motpartsrisk 27 652 11 333 

Livförsäkringsrisk 107 085 93 483 

Hälsorisk 520 739 465 714 

Diversifiering -123 066 -92 564 

Immateriell tillgångsrisk 0 0 

Primärt solvenskapitalkrav 581 933 511 131 

Operativ risk 59 221 52 398 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter -132 078 -116 087 

Solvenskapitalkrav 509 076 447 442 

 

Minimikapitalkravet för gruppen beräknades enligt standardformel till 141 371 tkr (138 744). Per Q1 2022 infördes en 

ändrad metod för beräkning av MCR.    

E.3 Användning av undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk vid beräkning 

av solvenskapitalkravet  

Bolaget tillämpar inte någon durationsbaserad aktiekursrisk vid beräkning av solvenskapitalkravet.  

E.4 Skillnader mellan standardformeln och använda interna modeller  

Bolaget tillämpar inte några interna modeller.  

E.5 Överträdelse av minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet  

Vare sig minimikapitalkravet eller solvenskapitalkravet har överträtts under rapporteringsperioden. 

E.6 Övrig information  

Bolaget har ingen övrig information att rapportera.   
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 Bilagor  

För de efterföljande bilagorna gäller följande (alla siffror i tkr): 

Nedan bilagor återfinns i två versioner, eftersom deras innehåll skiljer sig åt beroende på om de avser 

Försäkringsgruppen Euro Accident eller Euro Accident Livförsäkring AB. Det framgår av bilagans benämning vilken 

enhet som avses, antingen ”GRUPP” för Försäkringsgruppen Euro Accident eller ”EAL” Euro Accident Livförsäkring. 

Bilaga 1 och 2 S.02.01.02 Balansräkning EAL eller GRUPP 

Bilaga 3 och 4 S.05.01.02 Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren EAL eller GRUPP 

Bilaga 8 och 9 S.23.01.01 Kapitalbas EAL respektive S.23.01.22 GRUPP 

Bilaga 10 och 11 S.25.01.21 Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln EAL respektive 

S.25.01.22 eller GRUPP 

  

 

Nedan bilagor återfinns i en version, då innehållet inte skiljer sig åt mellan Försäkringsgruppen Euro Accident eller Euro 

Accident Livförsäkring AB.  

Bilaga 5 S.12.01.02 Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring EAL 

Bilaga 6 S.17.01.02 Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring EAL 

Bilaga 7 S.19.01.21 Skadeförsäkringsersättningar EAL 

Bilaga 12 S.28.01.01 Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller 

skadeåterförsäkringsverksamhet EAL 

 

Nedan bilagor återfinns i en version.  

Bilaga 13 S.32.01.22 Företag som omfattas av gruppen 

Bilaga 14 Struktur över kvalificerade ägare, Euro Accident Livförsäkring AB 

 

.  
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1.1 Bilaga 1 - S.02.01.02 Balansräkning EAL  

  Solvens 2-värde 

Tillgångar   C0010 

Goodwill R0010  

Deferred acquisition costs R0020  

Immateriella tillgångar R0030 0 

Uppskjutna skattefordringar R0040 0 

Överskott av pensionsförmåner R0050  

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk R0060 19 503 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och 
fondförsäkringsavtal) 

R0070 1 721 918 

Fastighet (annat än för eget bruk) R0080 0 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag R0090 1 345 

Aktier R0100 10 884 

Aktier – börsnoterade R0110 10 884 

Aktier – icke börsnoterade R0120 0 

Obligationer R0130 1 659 271 

Statsobligationer R0140 968 723 

Företagsobligationer R0150 690 547 

Strukturerade produkter R0160 0 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter R0170 0 

Investeringsfonder R0180 50 419 

Derivat R0190 0 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel R0200 0 

Övriga investeringar R0210 0 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal R0220 0 

Lån och hypotekslån R0230 0 

Lån på försäkringsbrev R0240 0 

Lån och hypotekslån till fysiska personer R0250 0 

Andra lån och hypotekslån R0260 0 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från: R0270 408 377 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0280 -494 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring R0290 0 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0300 -494 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring 
samt index- och fondförsäkringsavtal 

R0310 408 871 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring R0320 408 871 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal R0330 0 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring R0340 0 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring R0350 0 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare R0360 61 266 

Återförsäkringsfordringar R0370  156 365 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring) R0380 786 

Egna aktier (direkt innehav) R0390 0 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej 
inbetalats 

R0400 0 

Kontanter och andra likvida medel R0410 430 957 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans R0420 17 095 

Summa tillgångar R0500 2 816 266 

  



38 

 

Skulder 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring R0510 425 219 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive 
sjukförsäkring) 

R0520  

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0530  

Bästa skattning R0540 0 

Riskmarginal R0550 0 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande 
skadeförsäkring) 

R0560 425 219 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0570  

Bästa skattning R0580 370 070 

Riskmarginal R0590 55 149 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade 
avtal och fondförsäkringsavtal) 

R0600 781 897 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) R0610 709 067 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0620  

Bästa skattning R0630 649 938 

Riskmarginal R0640 59 129 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring 
samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) 

R0650 72 830 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0660  

Bästa skattning R0670 53 931 

Riskmarginal R0680 18 898 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och 
fondförsäkringsavtal 

R0690  

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0700  

Bästa skattning R0710  

Riskmarginal R0720  

Eventualförpliktelser R0740  

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar R0750 368 

Pensionsåtaganden R0760  

Depåer från återförsäkrare R0770 184 517 

Uppskjutna skatteskulder R0780 4 115 

Derivat R0790 0 

Skulder till kreditinstitut R0800  

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut R0810  

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare R0820 19 659 

Återförsäkringsskulder R0830 298 352 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring) R0840 0 

Efterställda skulder R0850  

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet R0860  

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet R0870  

Övriga skulder som inte visas någon annanstans R0880 87 205 

Summa skulder R0900 1 801 331 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder R1000 1 014 935 
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1.2 Bilaga 2 - S.02.01.02 Balansräkning GRUPP  

 

  Solvens 2-värde 

Tillgångar   C0010 

Goodwill R0010  

Deferred acquisition costs R0020  

Immateriella tillgångar R0030 0 

Uppskjutna skattefordringar R0040 0 

Överskott av pensionsförmåner R0050  

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk R0060          19 503 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och 
fondförsäkringsavtal) 

R0070 1 720 573 

Fastighet (annat än för eget bruk) R0080 0 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag R0090  

Aktier R0100 10 884 

Aktier – börsnoterade R0110 10 884 

Aktier – icke börsnoterade R0120  

Obligationer R0130 1 659 271 

Statsobligationer R0140 968 723 

Företagsobligationer R0150 690 547 

Strukturerade produkter R0160  

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter R0170  

Investeringsfonder R0180 50 419 

Derivat R0190  

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel R0200  

Övriga investeringar R0210  

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal R0220  

Lån och hypotekslån R0230  

Lån på försäkringsbrev R0240  

Lån och hypotekslån till fysiska personer R0250  

Andra lån och hypotekslån R0260  

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från: R0270 408 377 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0280 -494 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring R0290  

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0300 -494 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring 
samt index- och fondförsäkringsavtal 

R0310 408 871 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring R0320 408 871 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal R0330  

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring R0340  

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring R0350  

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare R0360 61 266 

Återförsäkringsfordringar R0370 156 365 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring) R0380 991 

Egna aktier (direkt innehav) R0390  

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej 
inbetalats 

R0400  

Kontanter och andra likvida medel R0410 432 327 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans R0420 38 584 

Summa tillgångar R0500 2 837 986 
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Skulder 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring R0510 424 599 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive 
sjukförsäkring) 

R0520  

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0530  

Bästa skattning R0540 0 

Riskmarginal R0550 0 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande 
skadeförsäkring) 

R0560 424 599 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0570  

Bästa skattning R0580 370 070 

Riskmarginal R0590 54 529 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade 
avtal och fondförsäkringsavtal) 

R0600 782 519 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) R0610 709 901 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0620  

Bästa skattning R0630 649 938 

Riskmarginal R0640 59 963 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring 
samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) 

R0650 72 618 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0660  

Bästa skattning R0670 53 931 

Riskmarginal R0680 18 686 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och 
fondförsäkringsavtal 

R0690  

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0700  

Bästa skattning R0710  

Riskmarginal R0720  

Eventualförpliktelser R0740  

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar R0750 368 

Pensionsåtaganden R0760  

Depåer från återförsäkrare R0770 184 517 

Uppskjutna skatteskulder R0780 4 339 

Derivat R0790 0 

Skulder till kreditinstitut R0800  

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut R0810  

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare R0820 19 659 

Återförsäkringsskulder R0830 298 352 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring) R0840  

Efterställda skulder R0850  

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet R0860  

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet R0870  

Övriga skulder som inte visas någon annanstans R0880 110 961 

Summa skulder R0900 1 825 312 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder R1000 1 012 674 
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1.3 Bilaga 3 – S.05.01.02 Premier, ersättningar och kostnader per 

affärsgren EAL  

     

    Sjukvårds-
försäkring 

Försäkring 
avseende 
inkomstskydd 

Arbetsskade-
försäkring 

Total 

    C0010 C0020 C0030 C0200 

Premieinkomst      

Brutto – direkt försäkring R0110 727 481 198 165 1 900 927 545 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0120     

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0130     

Återförsäkrares andel R0140 0 1 156 2 157 3 314 

Netto R0200 727 481 197 008 -257 924 231 

Intjänade premier      

Brutto – direkt försäkring R0210 708 189 196 570 1 133 905 893 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0220     

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0230     

Återförsäkrares andel R0240 0 1 345 1 087 2 432 

Netto R0300 708 189 195 225 46 903 461 

Inträffade skadekostnader      

Brutto – direkt försäkring R0310 400 076 93 455 881 494 411 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0320     

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0330     

Återförsäkrares andel R0340 0 373 680 1 053 

Netto R0400 400 076 93 082 201 493 359 

Ändringar inom övriga avsättningar      

Brutto – direkt försäkring R0410     

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0420     

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0430     

Återförsäkrares andel R0440     

Netto R0500     

Uppkomna kostnader R0550 281 267 96 683 -459 377 490 

Övriga kostnader R1200     

Totala kostnader R1300    377 490 
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Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser 

Sjukförsäkring Annan livförsäkring 

 
Total 

C0210 C0240 

 
C0300 

Premieinkomst     
 

Brutto R1410 
685 218 120 146 805 364 

Återförsäkrares andel R1420 
548 464 420 548 884 

Netto R1500 
136 755 119 726 256 480 

Intjänade premier   
   

Brutto R1510 
686 003 116 346 802 349 

Återförsäkrares andel R1520 
548 464 420 548 884 

Netto R1600 
137 539 115 926 253 465 

Inträffade skade-
kostnader 

  
   

Brutto R1610 
282 959 70 555 353 514 

Återförsäkrares andel R1620 
151 447 0 151 447 

Netto R1700 
131 512 70 555 202 067 

Ändringar inom övriga 
avsättningar 

  
   

Brutto R1710 
   

Återförsäkrares andel R1720 
   

Netto R1800 
   

Uppkomna kostnader R1900 
-167 119 41 863 -125 257 

Övriga kostnader R2500 
   

Totala kostnader R2600 
  -125 257 
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1.4 Bilaga 4 – S.05.01.02 Premier, ersättningar och kostnader per 

affärsgren GRUPP   

     

    Sjukvårdsförsäkring Försäkring avseende 
inkomstskydd 

Arbetsskade-
försäkrng 

Total 

    C0010 C0020 C0030 C0200 

Premieinkomst      

Brutto – direkt försäkring R0110 727 481 198 165 1 900 927 545 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0120    0 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0130    0 

Återförsäkrares andel R0140 0 1 156 2 157 3 314 

Netto R0200 727 481 197 008 -257 924 231 

Intjänade premier      

Brutto – direkt försäkring R0210 708 189 196 570 1 133 905 893 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0220    0 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0230    0 

Återförsäkrares andel R0240 0 1 345 1 087 2 432 

Netto R0300 708 189 195 225 46 903 461 

Inträffade skadekostnader      

Brutto – direkt försäkring R0310 400 076 93 455 881 494 411 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0320    0 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0330    0 

Återförsäkrares andel R0340 0 373 680 1 053 

Netto R0400 400 076 93 082 201 493 359 

Ändringar inom övriga avsättningar      

Brutto – direkt försäkring R0410    0 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring R0420    0 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring R0430    0 

Återförsäkrares andel R0440    0 

Netto R0500    0 

Uppkomna kostnader R0550 297 828 101 280 -433 398 675 

Övriga kostnader R1200     

Totala kostnader R1300 
  

 398 675 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser 

Sjukförsäkring Annan livförsäkring 

 
Total 

C0210 C0240 

 
C0300 

Premieinkomst     
 

Brutto R1410 
685 218 120 146 805 364 

Återförsäkrares andel R1420 
548 464 420 548 884 

Netto R1500 
136 755 119 726 256 480 

Intjänade premier   
   

Brutto R1510 
686 003 116 346 802 349 

Återförsäkrares andel R1520 
548 464 420 548 884 

Netto R1600 
137 539 115 926 253 465 

Inträffade skade-
kostnader 

  
   

Brutto R1610 
282 959 70 555 353 514 

Återförsäkrares andel R1620 
151 447 0 151 447 

Netto R1700 
131 512 70 555 202 067 

Ändringar inom övriga 
avsättningar 

  
   

Brutto R1710 
  0 

Återförsäkrares andel R1720 
  0 

Netto R1800 
  0 

Uppkomna kostnader R1900 
-151 076 44 583 -106 492 

Övriga kostnader R2500 
   

Totala kostnader R2600 
  -106 492 

 

 

 

 

 

 

  



45 

 

1.5 Bilaga 5 – S.12.01.02 Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och 

SLT sjukförsäkring EAL     

     
Annan livförsäkring 

Totalt (livförsäkring 
utom sjukförsäkring, 
inkl. fond- och 
indexförsäkring) 

Sjukförsäkring som liknar 
livförsäkring 
 

Totalt, sjukförsäkring 
som liknar 
livförsäkring 

    
 

Avtal utan 
optioner och 
garantier 

Avtal med 
optioner 
eller 
garantier 

 

 Avtal utan 
optioner 
och 
garantier 

 

    C0060 C0070 C0080 C0150 C0160 C0170 C0210 

Försäkringstekniska avsättningar 
beräknade som helhet 

R0010 
    0   0 

Totala medel som kan återkrävas från 
återförsäkring/specialföretag och 
finansiell återförsäkring efter justering 
för förväntade förluster till följd av 
motpartsfallissemang associerat med 
försäkringstekniska avsättningar 
beräknade som helhet 

R0020 

   0   0 

Försäkringstekniska avsättningar 
beräknade som summan av bästa 
skattning och riskmarginal 

  
       

Bästa skattning   
       

Bästa skattning, brutto R0030 

 
53 931  53 931  649 938 649 938  

Det totala belopp som kan återkrävas 
från återförsäkring och specialföretag 
efter justering för förväntade förluster 
till följd av att motparten fallerar 

R0080 

 
  0  408 871 

 
408 871 

Bästa skattning minus belopp som 
kan återkrävas från återförsäkring 
och specialföretag och finansiell 
återförsäkring 

R0090 

 
53 931  53 931  241 067 241 067 

Riskmarginal R0100 
18 899   18 899 59 129  59 129 

Belopp avseende 
övergångsåtgärden för 
försäkringstekniska avsättningar 

  

 
      

Försäkringstekniska avsättningar 
beräknade som helhet 

R0110 

 
  0   0 

Bästa skattning R0120 

 
  0   0 

Riskmarginal R0130 

 
  0   0 

Försäkringstekniska avsättningar – 
totalt 

R0200 
72 830   72 830 709 067  709 067 

Försäkringstekniska avsättningar 
minus återförsäkrares andel - totalt 

R0210 
72 830   72 830 300 196  300 196 
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1.6 Bilaga 6 - S.17.01.02 Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring EAL  

     

    Sjukvårdsförsäkring Försäkring avseende 
inkomstskydd 

Arbetsskadeförsäkring 

    C0020 C0030 C0040 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0010      

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och 
finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av 
motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet 

R0050      

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och 
riskmarginal 

       

Bästa skattning        

Premieavsättningar        

Brutto R0060 17 928 1 346 382 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och 
finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av 
motpartsfallissemang 

R0140  -168 -1 264 

Bästa skattning av premieavsättningar netto R0150 17 928 1 515 1 646 

Bästa skattning av skadeavsättningar      

Brutto R0160 47 030 302 608 776 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och 
finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av 
motpartsfallissemang 

R0240  359 580 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto R0250 47 030 302 249 196 

Bästa skattning totalt – brutto R0260 64 958 303 954 1 158 

Bästa skattning totalt – netto R0270 64 958 303 764 1 842 

Riskmarginal R0280 34 806 20 182 160 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar      

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0290    

Bästa skattning R0300    

Riskmarginal R0310    

Försäkringstekniska avsättningar – totalt      

Försäkringstekniska avsättningar – totalt R0320 99 764 324 136 1 319 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och 
finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av 
motpartsfallissemang – totalt 

R0330  190 -684 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från 
återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt 

R0340 99 764 323 946 2 002 
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  Utvecklingsår     Innevarande 

år 
Summa av 
år, 
kumulativt 

  År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+     

    C0010 
 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160     C0170 C0180 

Föregående R0100                737   R0100 737 737 

2007 R0110 19 072 11 812 11 134 8 168 5 929 2 681 1 559 1 636 1 104 793 743 749 968 236 772    R0110 772 67 355 

2008 R0120 30 287 18 000 11 802 10 751 5 021 3 123 3 422 1 614 480 648 1 263 442 493 664    R0120 664 88 009 

2009 R0130 49 367 23 380 12 656 11 165 4 544 3 767 2 374 1 241 666 643 2 666 419 2 363     R0130 2 363 115 250 

2010 R0140 64 465 27 712 15 909 12 303 6 222 2 782 910 1 986 1 852 1 023 1 262 676      R0140 676 137 101 

2011 R0150 79 662 32 843 14 947 11 839 5 624 2 071 2 032 2 223 1 421 461 1 453       R0150 1 453 154 578 

2012 R0160 106 366 34 474 19 663 10 756 3 812 4 636 2 488 1 519 2 768 2 162        R0160 2 162 188 644 

2013 R0170 131 030 42 803 18 150 12 144 5 327 3 757 2 328 2 365 1 274 

          

   R0170 1 274 219 180 

2014 R0180 162 500 37 641 13 844 8 660 9 191 2 412 2 448 1 551  

            

   R0180 1 551 238 245 

2015 R0190 181 671 42 418 13 174 10 330 3 185 6 382 2 714   

            

   R0190 2 714 259 873 

2016 R0200 217 751 50 191 17 385 9 033 6 547 3 002    

            

   R0200 3 002 303 910 

2017 R0210 265 881 59 855 16 008 8 031 3 836     

            

   R0210 3 836 353 610 

2018 R0220 301 986 66 252 17 484 8 566      

            

   R0220 8 566 394 287 

2019 R0230 323 441 71 371 20 500 

                     

   R0230 20 500 415 312 

2020 R0240 319 993 66 843  

                        

   R0240 66 843 386 836 

2021 R0250 367 736 
                            

   R0250 367 736 367 736 

                               Totalt R0260 484 848 3 690 663 

 

 
 

1.7 Bilaga 7 - S.19.01.01 

Skadeförsäkringsersättningar EAL  
Total skadeförsäkringsverksamhet 

    

Skadeår/försäkringsår Z0010  Skadeår 
  

 
    

Gross Claims Paid (absolut belopp) 
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Odiskonterad 
bästa skattning av 
skadeavsättningar 
brutto                

 
(absolut belopp) 

               

    Utvecklingsår     Årets slut 
(diskonterad 
data) 

  År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+     

    C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350     C0360 

Föregående R0100                904 
 

  R0100 884 

2007 R0120             3 502   2 425   1 267  1 060   R0110 1 044 

2008 R0120            6 007   4 983   4 768  3 484    R0120 3 393 

2009 R0130           5 642   6 080   5 983  2 761     R0130 2 654 

2010 R0140          6 610   5 081   4 387  4 284      R0140 4 062 

2011 R0150         6 093   4 057   3 605  2 494       R0150 2 384 

2012 R0160        11 996   10 015   8 966  7 946         R0160 7 502 

2013 R0170       16 841   14 794   12 034  10 914          R0170 10 385 

2014 R0180      14 306   10 759   6 932  5 562           R0180 5 171 

2015 R0190     21 662   18 614   13 581  9 728            R0190 9 222 

2016 R0200    29 667   24 564   16 280  14 665             R0200 14 039 

2017 R0210   48 458   32 497   21 504  18 608              R0210 17 557 

2018 R0220  134 617   63 103   40 051  27 076               R0220 25 590 

2019 R0230  151 624   68 081  42 310                R0230 40 585 

2020 R0240  147 824  59 825                 R0240 58 018 

2021 R0250 151 724                 R0250 147 925 

                               Totalt R0260 350 414 
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1.8 Bilaga 8 – S.23.01.01 Kapitalbas EAL  

  

 

          

Totalt 
Nivå 1 – utan 

begränsningar 
Nivå 1 – 

begränsad 
Nivå 2 Nivå 3 

  C0010   C0020   C0030   C0040   C0050   

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i 
andra finansiella sektorer enligt artikel 68 i 
delegerade förordning (EU) nr 2015/35 

            

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) R0010 10 000 10 000       

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital R0030           
Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande 
primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande 
företag 

R0040           

Efterställda medlemskonton R0050      

Överskottsmedel R0070      

Preferensaktier R0090      

Överkursfond relaterad till preferensaktier R0110      

Avstämningsreserv R0130 942 295 942 295    

Efterställda skulder R0140      

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna 
skattefordringar netto 

R0160     0 

Andra kapitalbasposter som godkänts av 
tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej 
specificeras ovan 

R0180      

Kapitalbas från den finansiella redovisningen 
som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
kapitalbas enligt Solvens 2 

       

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som 
inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt 
Solvens 2 

R0220      

Avdrag        
Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och 
kreditinstitut 

R0230      

Totalt primärkapital efter avdrag R0290 952 295 952 295   0 

 

 

  
Nivå 1 – utan 

begränsningar 

      

Totalt 
Nivå 1 – 

begränsad 
Nivå 2 Nivå 3 

  C0010   C0020   C0030   C0040   C0050   

Tilläggskapital             

Obetalt och ej infordrat garantikapital inlösningsbart 
på begäran 

R0300           

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och 
ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande 
primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande 
företag, som kan inlösas på begäran 

R0310           

Obetalda och ej infordrade preferensaktier 
inlösningsbara på begäran 

R0320           

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna 
och betala för efterställda skulder 

R0330           

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 
2009/138/EG 

R0340           
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Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 
i direktiv 2009/138/EG 

R0350           

Framtida fodran av ytterligare bidrag från 
medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 
2009/138/EG 

R0360           

Framtida fodran av ytterligare bidrag från 
medlemmar– andra än enligt artikel 96.3 första 
stycket i direktiv 2009/138/EG 

R0370           

Annat tilläggskapital R0390           

Sammanlagt tilläggskapital R0400           
 

Tillgänglig och medräkningsbar kapitalbas             

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka 
solvenskapitalkravet 

R0500 952 295 952 295    

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka 
minimikapitalkravet 

R0510 952 295 952 295    

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka 
solvenskapitalkravet 

R0540 952 295 952 295    

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka 
minimikapitalkravet 

R0550 952 295 952 295    

Solvenskapitalkrav R0580 509 117     

Minimikapitalkrav R0600 141 371     

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till 
solvenskapitalkrav 

R0620 187,05%     

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till 
minimikapitalkrav 

R0640 673,62%     

 

   
  

Totalt 

      C0060   

Avstämningsreserv     

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder R0700 1 014 935 

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt) R0710  

Förutsebarautdelningar, utskiftningar och avgifter R0720 62 640 

Andra primärkapitalposter R0730 10 000 

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på 
matchningsjusteringsportföljer och separata fonder 

R0740  

Avstämningsreserv R0760 942 295 

Förväntade vinster    

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – 
livförsäkringsverksamhet 

R0770 182 280 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – 
skadeförsäkringsverksamhet 

R0780  

     

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier R0790 182 280 
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1.9 Bilaga 9 – S.23.01.22 Kapitalbas GRUPP     

 

          

Totalt 
Nivå 1 – 
utan 

begränsningar 
Nivå 1 – begränsad Nivå 2 Nivå 3 

  C0010   C0020   C0030   C0040   C0050   

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella 
sektorer enligt artikel 68 i delegerade förordning (EU) nr 
2015/35 

            

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) R0010 50  50    

infordrade men inte betalda i stamaktiekapital på gruppnivå  R0020      

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital R0030      
Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande 
primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag 

R0040      

Efterställda medlemskonton R0050      

Icke tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå R0060      

Överskottsmedel R0070      

Icke tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå R0080      

Preferensaktier R0090      

Icke tillgängliga preferensaktier på gruppnivå R0100      

Överkursfond relaterad till preferensaktier R0110      
Icke tillgänglig överkursfond relaterad till preferensaktier på 
gruppnivå 

R0120      

Avstämningsreserv R0130 949 984 949 984    

Efterställda skulder R0140      

Icke tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå R0150      

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar 
netto 

R0160      

Beloppet som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar 
netto icke tillgängligt på gruppnivå 

R0170      

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som 
primärkapital som ej specificeras ovan 

R0180           

Icke tillgängliga kapitalbasposter som hänförs till andra 
kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten 

R0190      

Minoritetsintressen (om inte redovisade som del av en specifik 
kapitalbaspost) 

R0200      

Icke tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå R0210      
Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör 
ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för 
att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens 2 

            

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i 
avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som kapitalbas enligt Solvens 2 

R0220           

Avdrag             

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut R0230           

varav avdrag enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG R0240      
Avdrag för ägarintressen där tillgång till nödvändiga data saknas 
(artikel 229) 

R0250      

Avdrag för ägarintressen som inbegrips genom sammanläggning 
och avräkning när en kombination av metoder används 

R0260      

Sammanlagda icke tillgängliga kapitalposter R0270      

Totala avdrag R0280      

Totalt primärkapital efter avdrag R0290 950 034 950 034    

 
Totalt Nivå 1 –     

utan 
begränsningar 

Nivå 1 –        
begränsad 

Nivå 2 Nivå 3 
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C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Tilläggskapital             

Obetalt och ej infordrat garantikapital inlösningsbart på begäran R0300           

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade 
medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för 
ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran 

R0310           

Obetalda och ej infordrade preferensaktier inlösningsbara på 
begäran 

R0320           
Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala 
för efterställda skulder 

R0330           

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG R0340           
Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 
2009/138/EG 

R0350           
Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 
96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG 

R0360           
Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar– andra än 
enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG 

R0370           
Icke tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå R0380      
Annat tilläggskapital R0390           
Sammanlagt tilläggskapital R0400           
Eget kapital för andra finansiella sektorer       

Avstämningsreserv R0410      

Tjänstepensionsinstitut R0420      

Icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet R0430      

Sammanlagda kapitalposter i andra finansiella sektorer R0440      

Kapitalposter när sammanläggning och avräkning används, 
enskilt eller i kombination med metod 1 

      

Aggregerade kapitalposter genom sammanläggning och avräkning 
och kombination av metoder 

R0450      

Aggregerade kapitalposter genom sammanläggning och avräkning 
exklusive interna transaktioner inom grupp 

R0460      

 

Tillgänglig och medräkningsbar kapitalbas        

Total tillgänglig kapitalbas för för att täcka det konsoliderade 
minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive kapitalbas 
från andra finansiella sektorer och från företag som inbegrips 
via sammanläggning och avräkning) 

R0520 950 034 950 034    

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade 
minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå 

R0530 950 034 950 034    

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade 
minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå (med undantag för 
kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som 
inbegrips via sammanläggning och avräkning)  

R0560 950 034 950 034    

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minsta 
solvenskapitalkravet på gruppnivå 

R0570 950 034 950 034    

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå R0610 141 371     
Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minsta 
konsoliderade solvenskapitalkrav på gruppnivå 

R0650 672,02%     

Total kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet på 
gruppnivå (inklusive kapitalbasen från andra finansiella 
sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning 
och avräkning) 

R0660 
950 034 

     

Solvenskapitalkrav på gruppnivå R0680 509 076     
Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till 
solvenskapitalkrav på gruppnivå inklusive andra 
finansiella sektorer och företag som inbegrips via 
sammanläggning och avräkning 

R0690 186,62%     

 

      C0060   

Avstämningsreserv     

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder R0700 1 012 674 
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Egna aktier (som innehas direkt och indirekt) R0710  

Förutsebarautdelningar, utskiftningar och avgifter R0720 62 640 

Andra primärkapitalposter R0730 50 

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med 
avseende på matchningsjusteringsportföljer och 
separata fonder 

R0740  

Övrig icke tillgänglig kapitalbas R0750  

Avstämningsreserv R0760 949 984 

Förväntade vinster    
Förväntade vinster som ingår i framtida premier – 
livförsäkringsverksamhet 

R0770 182 280 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – 
skadeförsäkringsverksamhet 

R0780  

     
Totala förväntade vinster som ingår i framtida 
premier 

R0790 182 280 
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1.10 Bilaga 10 – S.25.01.21 Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av 

standardformeln EAL   

  Solvenskapitalkrav netto Solvenskapitalkrav  brutto 

 
 

Företagsspecifika 
parametrar 

 
 

Förenklingar 

     
C0030 

 
C0040 

 
C0090 

 
C0120 

Marknadsrisk R0010 49 730 49 730 
  

Motpartsrisk R0020 27 579 27 579 
  

Teckningsrisk för livförsäkring R0030 107 085 107 085 

  

Teckningsrisk för 
sjukförsäkring 

R0040 520 739 520 739 

  

Teckningsrisk för 
skadeförsäkring 

R0050     

  

Diversifiering R0060 -123 149 -123 149 
  

Immateriell tillgångsrisk R0070 0 0 
  

Primärt solvenskapitalkrav R0100 581 985 581 985 

  

 

    C0100   

Operativ risk R0130 59 221 

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska 
avsättningar 

R0140   

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter R0150  -132 089 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet 
med art. 4 i direktiv 2003/41/EG 

R0160   

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg R0200 509 117 

Kapitaltillägg redan infört R0210   

Solvenskapitalkrav R0220 509 117 

Övrig information om solvenskapitalkrav     

Kapitalkrav för undergruppen för 
durationsbaserad aktiekursrisk 

R0400   

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav 
för återstående del 

R0410   

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav 
för separata fonder 

R0420   

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav 
för matchningsjusteringsportföljer 

R0430   

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av 
nSCR separata fonder för artikel 304 

R0440   
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1.11 Bilaga 11 – S.25.01.22 Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av 

standardformeln GRUPP   

  Solvenskapitalkrav 
netto 

Solvenskapitalkrav  
brutto 

 
 

Företagsspecifika 
parametrar 

 
 

Förenklingar 

     
C0030 

 
C0040 

 
C0090 

 
C0120 

Marknadsrisk R0010 49 522 49 522 
  

Motpartsrisk R0020 27 652 27 652 
  

Teckningsrisk för livförsäkring R0030 107 085 107 085 

  

Teckningsrisk för sjukförsäkring R0040 520 739 520 739 

  

Teckningsrisk för 
skadeförsäkring 

R0050     

  

Diversifiering R0060 -123 066 -123 066 
  

Immateriell tillgångsrisk R0070 0 0 
  

Primärt solvenskapitalkrav R0100 581 933 581 933 

  

 

    C0100   

Operativ risk R0130 59 221 

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska 
avsättningar 

R0140   

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter R0150 -132 078 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet 
med art. 4 i direktiv 2003/41/EG 

R0160   

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg R0200 509 076 

Kapitaltillägg redan infört R0210   

Solvenskapitalkrav R0220 509 076 

Övrig information om solvenskapitalkrav     

Kapitalkrav för undergruppen för 
durationsbaserad aktiekursrisk 

R0400   

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav 
för återstående del 

R0410   

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav 
för separata fonder 

R0420   

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav 
för matchningsjusteringsportföljer 

R0430   

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av 
nSCR separata fonder för artikel 304 

R0440   
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1.12 Bilaga 12 – S.28.01.01 Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller 

enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet EAL  

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring 

        Bästa skattning och 

försäkringstekniska 

avsättningar netto 

(efter 

återförsäkring/specia

lföretag) beräknade 

som helhet 

Premieinkomst netto (efter 

återförsäkring) under de 

senaste 12 månaderna 

Linjär formelkomponent för 

försäkrings- och 

återförsäkringsförpliktelser 

för skadeförsäkring 

        C0020 C0030  

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring R0020  64 958 624 020 32 382 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell 

återförsäkring 

R0030  303 764 169 169 54 172 

Arbetsskadeförsäkring och proportionell återförsäkring R0040 1 842 699 249 

 

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring 

        Bästa skattning och 

försäkringstekniska avsättningar 

netto (efter 

återförsäkring/specialföretag) 

beräknade som helhet 

Premieinkomst netto 

(efter återförsäkring) 

under de senaste 12 

månaderna 

Linjär formelkomponent för 

försäkrings- och 

återförsäkringsförpliktelser 

för livförsäkring 

        C0050 C0060  

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – 

garanterade förmåner 

R0210       

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – 

diskretionära förmåner 

R0220       

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner 

och fondförsäkring 

R0230       

Annan liv(åter)försäkrings- och 

sjuk(åter)försäkringsförpliktelser 

R0240  294 998  6 195 

Sammanlagd risksumma för alla 

liv(åter)försäkringsförpliktelser 

R0250   69 103 48 371 

 

 
  Skadeförsäkring Livförsäkring Total 

 
 C0010 C0040   

MinimikapitalkravNLResultat R0010  86 804  86 604 

MinimikapitalkravL Resultat R0200  54 567 54 567 

 

 

 

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav  

  
 

C0070 

Linjärt minimikapitalkrav R0300  141 371 
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Solvenskapitalkrav R0310  509 117 

Högsta minimikapitalkrav R0320  229 103 

Lägsta minimikapitalkrav R0330  127 279 

Kombinerat minimikapitalkrav R0340  141 371 

Tröskelvärde för minimikapitalkrav R0350  36 766 

    C0070  

Minimikapitalkrav  R0400  141 371 
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1.13 Bilaga 13 – S.32.01.22 Företag som omfattas av gruppen   

Land 
Företagets 

identifieringskod 
Typ av 

identifieringskod 

 
Företagets 

juridiska namn 

 
Typ av företag 

 
Juridisk 

form 

 
Kategori 

(ömsesidigt
/ej 

ömsesidigt) 

 
Tillsynsorgan 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

SE 5493006IMCU7BLUBD124 1-LEI EAL Insurance AB 
5 – Försäkringsholdingbolag 
enligt artikel 212.1 f i direktiv 

2009/138/EG 
Aktiebolag 

 
2 – Ej 

ömsesidigt 
 

Finansinspektionen 

SE 556779-0745 2 - Specific code 
Proactive health 

partner AB 

10 – Företag som 
tillhandahåller anknutna 

tjänster 
Aktiebolag 

2 – Ej 
ömsesidigt 

 
 

SE 
556571-4465 

 
2 - Specific code 

Euro Accident 
Health Services 

AB 

10 – Företag som 
tillhandahåller anknutna 

tjänster 
Aktiebolag 

2 – Ej 
ömsesidigt 

 
 

SE 213800SVWPI61VFM1173 1-LEI 
Euro Accident 

Livförsäkring AB 
1 – Livförsäkringsföretag 

Försäkrings-
aktiebolag 

2 – Ej 
ömsesidigt 

Finansinspektionen 

 

Kriterier för inflytande 

 
 

Inbegripande inom ramen för 
grupptillsyn 

 
 

Beräkning av 
solvens på 
gruppnivå 

% kapitalandel 

% som används 
för att upprätta 
sammanställd 
redovisning  

% rösträtt 

 
 

Övriga 
kriterier 

 
Nivå av 

inflytande 

 
Proportionell 

andel som 
används för 
beräkning av 
gruppsolvens 

 
 

JA/NEJ 

 
Datum för 

beslut om art. 
214 tillämpas 

 
Metod som 

används och 
enligt metod 1, 
behandling av 

företaget 

C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 

- - - - - - JA - 
1 – Metod 1: Full 

konsolidering 

99,7% 99,7% 99,9% - Dominerande 99,7% JA - 
1 – Metod 1: Full 

konsolidering 

100% 100% 100% - Dominerande 100% JA - 
1 – Metod 1: Full 

konsolidering 

100% 100% 100% - Dominerande 100% JA - 
1 – Metod 1: Full 

konsolidering 
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1.14 Bilaga 14 – Struktur över kvalificerade ägare, Euro Accident Livförsäkring AB 

(EAL)      

 

 

 

 

Euro Accident 

Livförsäkring AB  

(516401-6783) 

EAL  

Insurance AB 

(559215-1061) 

 EAL Insurance 

International AB 

(559209-0632) 

EAL Insurance 

Holding AB 

(559209-0624) 

Impilo No 7 AB 

(559199-8215) 

Impilo AB  

(559036-2801) 

EAL Insurance 

Invest AB 

(559215-7209) 

Thomas Petersson 

AB 

(559216-9113) 

Thomas 

Petersson 

Impilo Holding AB 

(559090-6730) 

Impilo Partners AB 

(559168-5937) 

Fredrik 

 Strömholm 

Impilo No 7 

 Holding AB 

(559208-1524)  

Ej kvalificerad 

ägare 


