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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören i Telia Försäkring AB avger härmed årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31, bolagets tjugofemte verksamhetsår.

planerar
dessutom
för
olika
affärsscenarier beroende på smittläget.

tänkbara

I november 2017 startade bolaget en obemannad
filial i Estland och ytterligare en filial startades upp
i Lettland under Q1 2019. Den lettiska filialen
påbörjade en affinityaffär under Q2 2019.

Verksamheten
Bolaget är i sin helhet ägt av Telia Company AB
(organisationsnummer 556103-4249 och har sitt
säte i Stockholm. Adressen är Stjärntorget 1,
169 94 Solna och bolagets organisationsnummer
är 516401-8490.

Vid årsskiftet 2019/2020 har TV4 Media AB
(Bonnier Broadcasting Holding AB) förvärvats in i
Telia Koncernen och tillkommit som kund.
I mars 2020 såldes dotterbolagen Moldcell av inom
Teliakoncernen.
Försäkringsåtagandena
för
Moldcell fullgjordes och avslutades 31 maj 2020.
Förändringarna har inte inneburit någon minskning
i premievolym avseende företagsaffären 2020,
eftersom företagsaffären utökandes med Tech
E&O/Cyber program 2019 samt att TV4 Media AB
tillkommit som kund under året.

Bolagets verksamhet kan delas in i tre områden
Captiveverksamheten, Försäkring av Telia Finans
leasingportfölj och Affinityaffären där försäkring
erbjuds Teliakunder i Skandinavien och Baltikum.
Bolaget är försäkringsgivare i flera olika
försäkringsprogram. Bolaget försäkrar brand och
annan skada på egendom, transport, allmän
ansvarighet, ren förmögenhetsskada samt cyber.
Detta sker genom såväl direktförsäkring som
mottagen
återförsäkring.
Kundurvalet
är
beträffande företagsaffären begränsat till att
endast omfatta Telia Company ABs konsoliderade
dotterbolag. Bolagets affinityaffär tecknas endast
på kundstockar som tillhör Telia Company ABs
konsoliderade dotterbolag.

Nya två-åriga återförsäkringsavtal avseende
Ansvar och Crime tecknades 1 juni 2020.
Återförsäkringsavtalen avseende Egendom och
Avbrott inklusive Terrorism och Tech E&O/Cyber
skall omförhandlas till den 1 juni 2021.
Totalt har reglering av utestående skador skett
med avvecklingsvinst på 6 875 KSEK.

Bolaget har sammanlagt tre gällande avtal som
avser avgiven återförsäkring. Återförsäkrarna i
avtalen har alla en finansiell styrka som ges
kreditbetyg A eller bättre av Standard & Poor’s.
Bolaget har ett avtal med försäkringsbolaget AXA
XL Insurance Group om fronting-upplägg avseende USA och Ryssland.

Bolagets företagsaffär är volatil vilket innebär
svårigheter att utifrån egen skadedata fastställa en
IBNR som ligger inom ett rimligt intervall för bästa
skattning. Vedertagna aktuariella metoder har dock
använts och IBNR för företagsaffären har
beräknats till 4 447 KSEK. Avseende affinityaffären
och leasingaffären som inte är lika volatil, finns
omfattande skadedata för att kunna fastställa
IBNR. Denna har beräknats till 8 026 KSEK.

Utveckling under 2020
Bolagets verksamhet har under året ökat, till stor
del beroende på den expanderande affinityaffären
i Estland, Lettland och Litauen. Bolagets leasingaffär har också ökat medan affinityaffären i Sverige
ligger på en stabil nivå. Utbrottet av Covid-19 har
resulterat i flertalet åtgärder i samhället för att
begränsa spridningen av viruset. Den totala
påverkan för Telia Försäkring AB, som Covid-19
utbrott orsakat under året, har varit relativt
begränsat. Utvecklingen följs på daglig basis och
vid behov vidtas riskreducerande åtgärder för att
försöka säkerställa de anställdas hälsa. Bolaget

Likviditet och kapitalbehov
Bolaget har en god likviditet och en god finansiell
ställning och är därför väl förberett för att teckna
ytterligare risker framöver. Nyckeltalen indikerar att
bolaget bedrivit en lönsam försäkringsverk-samhet
under de senaste åren.
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Sammantaget har detta gett ett skaderesultat
på -225 175 KSEK (-216 310). Skadereserven för
oreglerade skador har ökat från 38 819 KSEK 2019
till 57 668 KSEK 2020.

Telia Försäkring AB
Org. nr. 516401-8490
Bolaget har beräknat ett solvenskapitalkrav (SCR)
under året, för mer om detta se stycket om Solvens
II nedan.

Resultatutveckling
Premieinkomsten före avgiven återförsäkring
uppgick till 713 252 KSEK (619 592 KSEK).
Bolaget har under året inte tecknat någon ny affär
utan den ökade premieinkomsten kommer främst
från den expanderande affinity- och leasingaffären.

Händelser efter balansdagen
Under januari 2021 beslutade Telia Norge att flytta
nuvarande produktförsäkringslösning till Telia
Försäkring AB 1 juli 2021. Förberedelse och
implementeringsarbete för övertagandet av
affinityportföljen
från
nuvarande
extern
försäkringsgivare, startades upp i januari 2021.
Förhandsgodkänt
kapitaltillskott
från
Telia
Company vid tillkommande affinityportfölj i Norge,
kommer exekveras i ett första steg under Q1 2021
för att möta ökat solvenskapitalkrav med den
ökade premievolymen.

Premierna för avgiven återförsäkring uppgick
till -20 100 KSEK (-18 718 KSEK). Det tekniska
resultatet i försäkringsrörelsen blev 45 164 KSEK
(25 976 KSEK).
Finansrörelsen
uppvisade
ett
resultat
på -5 053 KSEK (1 686 KSEK) före överföring av
kapitalavkastningen till skadeförsäkringsrörelsen
med 25 KSEK (0 KSEK).
Kapitalavkastningen har beräknats som 0,04 %
(0 %) av genomsnittet av de försäkringstekniska
avsättningarna för egen räkning.

Personal
Telia Försäkring AB är ett specialistföretag inom
försäkring och skadehantering. Bolaget har inga
egna anställda men har via Telia Company AB,
Corporate Insurance tillgång till en fast
personalstyrka om tre personer, som från och med
februari 2021 kommer att öka till fyra personer,
samt en halvtidstjänst som delas med Treasury
Control. Tillsammans representerar dessa en bred
specialistkompetens med erfarenhet från både
svensk och utländsk försäkringsmarknad. Utöver
tillgången till egna resurser inom koncernen
kontrakterar bolaget specialistresurser för hjälp
med bland annat restvärdesräddning och i viss
mån skadereglering.

Vinstdelning
Bolaget har genom ett vinstdelningsavtal med
Telia Finans haft en kostnad under året på
4,4 MSEK avseende åren 2018-2020. Avtalet
reglerar den försäkringsaffär som görs avseende
leasing.

Ingen ersättning till VD eller styrelseledamöter har
utgått. Den tjänsteman som även är VD i Bolaget
erhåller en fast och en rörlig ersättning för sin
anställning från sin arbetsgivare Telia Company
AB. Ersättningen har inte något direkt samband
med försäkringsbolagets omsättning eller resultat.
Skadereglering av bolagets affinityaffär hanteras
av Willis Towers Watson.

I det första scenariot, som var ett stressat
basscenario med en totalskada i cyberprogrammet
var kvoten över 100 % för samtliga år vilket innebär
att bolagets solvenskapitalbas överstiger det
kapitalkrav som framkommer av standardformeln.

Bolagets funktion för Riskkontroll är utlagd ut till
Marsh Management Services AB. Internrevisionen
är utlagd till Transcendent Group samt Compliance
till KPMG.

I scenario 1 stressade bolaget vad som händer om
skadeprocenten avseende affinity uppgår till 130 %
under en period av 3 månader samt inträffar en
nedgradering av kreditbetyg (solvency) hos
relevant motpart 2021. Resultatet av stressningen
visar att SCR-kvoten hamnar över 100 % för
samtliga år.

Från och med 2020-01-01 har Bolaget skiftat
redovisningsleverantör från Marsh Management
Services AB till AON Global Risk Consulting AB.
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Solvens II
Bolaget har under 2020 upprättat en ORSA-rapport
som vid det datumet visade att bolaget hade en
solvenskvot på 161 %. För att öka
kapitaleffektiviteten omfördelades tillgångarna
under Q4 2020 i: statsobligationer (eller
motsvarande) till 50%, bankkonton till 37,5% och
12,5% kvar i Cash Pool. ORSA-scenarierna i
rapporten baserades på en 3-årig affärsplan. I
planen ingår en planerad expansion av Affinityportföljen till att omfatta samtliga hemmamarknader för Telia till 2023.

Telia Försäkring AB
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Scenario 2 stressade bolaget vad som händer om
skadeprocenten avseende affinity uppgår till 130 %
under en period av 3 månader samt att en skada
på
50
MSEK
som
inte
täcks
av
återförsäkringsprogrammet
drabbar
bolaget.
Resultatet av stressningen visar att SCR-kvoten
hamnar på 87 % som lägst år 2021 för att sedan
återhämta sig till 2023.
Scenario 3 stressade bolaget vad som händer om
skadeprocent avseende affinity uppgår till 110 %
under hela 2020, som då är baserat på att
rapporteringen i affinity innehåller felaktigheter.
Resultatet av stressningen visar att SCR-kvoten
hamnar över 100 % för samtliga år.
Bolaget har under 2020 fortsatt att arbeta med sina
styrdokument och företagsstyrningssystem för att
säkerställa efterlevnad med Solvens II-regelverket.
Bolaget har under året rapporterat SFCR (rapport
om solvens och finansiell ställning) samt RSR
(regelbunden
tillsynsrapport)
till
Finansinspektionen.
Bolaget har även lämnat kvartalsvisa och årsvisa
QRT-rapporter till Finansinspektionen.
Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Årets resultat
Totalt

4 496 739 SEK
-309 270 SEK
4 187 469 SEK

Telia Försäkring AB – 2020

Balanserat resultat
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FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL
2020

2019

2018

2017

2016

691 418

601 036

507 980

245 816

29 539

25

-

-

63

130

-225 175

-216 310

-163 047

-101 434

-12 682

Resultat
Premieintäkt, f.e.r.
Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen
Försäkringsersättningar, f.e.r.
Återbäring och rabatter
Försäkringsrörelsens tekniska resultat

-

-

-

-

-

45 164

25 976

56 152

23 817

10 578

-309

-

-

-1 590

1

350 291

384 210

339 450

297 860

293 586

Årets resultat
Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar till verkligt värde
Försäkringstekniska avsättningar (f.e.r)
Konsolideringskapital
varav uppskjutna skatteskulder

75 332

56 045

41 667

61 559

30 984

401 329

361 563

333 900

273 382

249 544

42 188

33 610

28 466

15 494

9 900

358 924

351 937

327 316

269 441

248 915

60 909

53 343

48 428

42 937

36 501

243 635

213 372

193 714

171 750

83 407

Skadeprocent, f.e.r.

33%

36%

32%

41%

43%

Driftskostnadsprocent, f.e.r.

61%

60%

57%

49%

22%

93%

96%

89%

90%

65%

Direktavkastning, %

0,04%

0,48%

0,85%

0,15%

0,3%

Totalavkastning, %

0,04%

0,12%

0,01%

0,09%

0,00%

58%

60%

66%

109%

1029%

Kapitalbas
Minimikapitalkrav
Solvenskapitalkrav
Försäkringsrörelsen

Totalkostnadsprocent, f.e.r.
Kapitalförvaltningen

Ekonomisk ställning
Konsolideringsgrad, %

Skadeprocent (f.e.r.)

Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna

Driftskostnadsprocent (f.e.r.)

Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna

Totalkostnadsprocent (f.e.r.)

Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten

Direktavkastning

Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas
till verkligt värde

Totalavkastning

Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarna, till verkligt
värde

Konsolideringskapital

Summan av eget kapital, obeskattade reserver och övervärden på placeringstillgångar som inte redovisas i balansräkningen

Konsolideringsgrad

Konsolideringskapital/(Premieinkomst – premier för avgiven återförsäkring)

f.e.r.

För egen räkning
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Definitioner
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RESULTATANALYS
Direkt försäkring av svenska risker

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Not

Skadeförsäkringsrörelsens
tekniska resultat
Premieintäkter (efter avgiven
återförsäkring)

a

Kapitalavkastning överförd från
finansrörelsen
Försäkringsersättningar (efter avgiven
återförsäkring)

b

Övriga tekniska intäkter
Övriga tekniska kostnader
Driftskostnader
Skadeförsäkringsrörelsens
tekniska resultat
Avvecklingsresultat (före avgiven
återförsäkring)

c

Egendom,
företag
och
fastighet

Egendom
övrigt

Ansvar

Direkt
försäkring
utländska
risker

Transport

Mottagen
återförsäkring

Totalt

Förmö
genhet
sskada

5 739

527 035

-876

748

381

157 414

976

691 418

1

19

0

0

0

6

0

25

-6 856

-141 468

223

0

-1 538

-75 667

131

-225 175

1 804

-

903

0

132

0

0

2 840

-4 402

-

-

-

-

-

-

-4 402

-436

-352 956

-165

-21

-35

-65 909

-21

-419 542

-4 150

32 630

86

727

-1 059

15 844

1 086

45 164

3 600

7 145

1 673

0

-154

-5 582

193

6 875

12 471

-

3 035

384

630

6 912

213

23 646

6 163

31 942

1 608

-

1 538

16 325

93

57 668

Försäkringstekniska avsättningar,
före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande
risker
Oreglerade skador

Övriga försäkringstekniska
avsättningar
Summa försäkringstekniska
avsättningar, före avgiven
återförsäkring

2 507

18 634

31 942

4 643

384

-

25 744

2 507

305

83 821

Telia Försäkring AB – 2020

Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
Ej intjänade premier och kvardröjande
risker
Oreglerade skador
Summa återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
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NOTER TILL RESULTATANALYS

Direkt försäkring av svenska risker

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Egendom,
företag och
fastighet

Egendom
övrig

Ansvar

Transport

Annan
förmög
enhetsskada

Direkt
försäkring
utländska
risker

Mottagen
återförsäkring

Totalt

Not a
Premieintäkter (efter avgiven
återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven
återförsäkring)

20 029

520 316

7 578

961

1 607

161 794

967

713 252

Premier för avgiven återförsäkring

-5 401

-

-5 841

-

-1 019

-7 838

-

-20 100

Förändring i Ej intjänade premier och
kvardröjande risker
Återförsäkrares andel av Förändring i
Ej intjänade premier och kvardröjande
risker

-8 380

6 719

-357

-213

-82

216

8

-2 088

-509

-

-2 256

-

-124

3 243

-

354

Summa premieintäkter (efter avgiven
återförsäkring)

5 739

527 035

-876

748

381

157 414

976

691 418

-9 402

-127 709

63

-

-

-68 866

-34

-205 949

-

-

-

-

-

-

-

-

2 546

-13 759

161

-

-1 538

-6 801

165

-19 226

-

-

-

-

-

-

-

-

-6 856

-141 468

223

-

-1 538

-75 667

131

-225 175

8 709

18 182

1 769

0

0

9 892

285

38 837

-1 933

-10 480

69

0

0

-6 532

0

-18 875

3 176

558

165

0

154

8 942

93

13 087

3 600

7 145

1 673

0

-154

-5 582

193

6 875

Not b
Försäkringsersättningar (efter avgiven
återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Förändring i oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Summa försäkringsersättningar
(efter avgiven återförsäkring)

Avvecklingsresultat (före avgiven
återförsäkring)
Ingående balans avseende
avsättningar för skadeår 2019 och
tidigare
Under år 2020 utbetalda skador
gällande skadeår 2019 och tidigare
Utgående balans avseende
avsättningar för skadeår 2019 och
tidigare
Summa avvecklingsresultat (före
avgiven återförsäkring)
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Not c
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RESULTATRÄKNING
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

2020

2019

713 252

619 592

-2 088

-2 731

-20 100

-18 718

354

2 894

691 418

601 036

25

-

2 840

3

-4 402

-

-205 959

-204 727

-

3 032

-19 226

-11 536

-

-3 080

Not 3

-225 175

-216 310

Not 4, Not 5

-419 542

-358 753

45 164

25 976

45 164

25 976

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst före avgiven återförsäkring

Not 1

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Återförsäkrares andel av premieinkomst
Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och
kvardröjande risker
Summa premieintäkter f.e.r.
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Not 2

Övriga tekniska intäkter f.e.r.
Övriga tekniska kostnader f.e.r
Försäkringsersättningar f.e.r.
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar
Förändring i Avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador
Summa försäkringsersättningar f.e.r.
Driftskostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter

Not 6

135

1 847

Kapitalavkastning, kostnader

Not 7

-5 188

-160

-25

0

40 085

27 663

Not 8

-40 085

-27 663

Not 9

-309

-

-309

-

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9 av 30

Telia Försäkring AB – 2020

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Telia Försäkring AB
Org. nr. 516401-8490

BALANSRÄKNING, TILLGÅNGAR
2020

2019

210 275

-

210 275

-

8 315

7 961

-

-

8 315

7 961

33 449

30 709

514

917

103 746

389 114

137 708

420 740

140 015

-

140 015

-

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Not 11

Summa placeringstillgångar
Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador
Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar

Not 11,Not 12

Summa fordringar
Andra tillgångar
Kassa och bank

Not 13

Summa andra tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda anskaffningskostnader

52

-

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

604

600

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

656

600

496 970

429 301

Telia Försäkring AB – 2020

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
2020

2019

200 000

200 000

4 497

4 497

Eget kapital
Bundet kapital
Aktiekapital, 2 000 000 aktier med ett kvotvärde på 100 per aktie
Balanserat vinst
Årets resultat

-309

-

204 188

204 497

Säkerhetsreserv

197 141

157 056

Summa obeskattade reserver

197 141

157 056

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker

Not 16

23 646

22 967

Oreglerade skador

Not 17

57 668

38 819

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Not 18

2 507

2 220

83 821

64 006

Pensioner och liknande förpliktelser

2 797

2 781

Summa andra avsättningar

2 797

2 781

3 748

-

4 328

822

8 076

822

-

139

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

948

-

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

948

139

496 970

429 301

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Andra avsättningar

Skulder
Skulder avseende direktförsäkring
Övriga skulder

Not 19

Summa skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Återförsäkrarens andel av förutbetalda ansfakaffningskostnader

Telia Försäkring AB – 2020

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Reservfond

Summa eget
kapital

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Totalt

Ingående balans per 2019-01-01

200 000

4 497

-

204 497

Summa transaktioner redovisade i eget
kapital

200 000

4 497

-

204 497

-

-

-

-

-

Årets resultat
Vinstdisposition avseende 2018

-

-

Utgående balans per 2019-12-31

200 000

4 497

-

204 497

Ingående balans per 2020-01-01

200 000

4 497

-

204 497

Summa transaktioner redovisade i eget
kapital

200 000

4 497
-309

-309

-

-

-

4 497

-309

204 188

Årets resultat
Vinstdisposition avseende 2019
Utgående balans per 2020-12-31

200 000

204 497

Telia Försäkring AB – 2020

Telia Försäkring AB är ett helägt dotterbolag till Telia Company AB.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Bedömningar och uppskattningar
finansiella rapporterna

Överensstämmelse med normgivning och lag
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag
om årsredovisning i försäkringsföretag samt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS
2019:23). I enlighet med Finansinspektionens
allmänna råd tillämpas lagbegränsad IFRS. Med
detta avses att godkända internationella
redovisnings-standarder och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer, tillämpas om inte
annat följer av lag eller annan författning eller av
FFFS 2019:23. Bolaget upphör med upprättande
av en kassaflödesanalys då detta inte längre är ett
krav för onoterade företag i juridisk person. I övrigt
har den nya föreskriften inte inneburit någon
förändring i hur transaktioner och balanser
redovisas och värderas.
Framtida redovisningsprinciper, nya och
ändrade standarder och uttalanden att tillämpa
från 1 januari 2020 eller senare
(a) Nya och ändrade standarder som tillämpas av
företaget
Bolaget tillämpar från och med i år Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
2019:23 om årsredovisning istället för tidigare
FFFS 2015:12. Detta har dock inte inneburit någon
förändring i hur transaktioner och balansposter
redovisas och värderas.

Standarden IFRS 17 Försäkringsavtal kommer att
träda i kraft den 1 januari 2023.
Finansinspektionen har dock beslutat att
standarden inte kommer att få tillämpas i
årsredovisning i försäkringsföretag.
Bolaget tillämpar IAS 39 för redovisning och
värdering av finansiella instrument men kommer
senast 1 januari 2023 behöva tillämpa IFRS 9.
Ändringen förväntas inte få några större
konsekvenser för bolaget.

de

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet
med IFRS kräver att företagsledningen gör
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och
antagandena ses över regelbundet.
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period
ändringen görs om ändringen endast påverkat
denna period, eller i den period ändringen görs och
framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder.
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet
av de finansiella rapporterna
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder
redovisas initialt till anskaffningsvärde men
därefter till verkligt värde.
Valuta
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, och
de finansiella rapporterna presenteras i löpande
intäkter och kostnader i utländsk valuta som
omräknas efter de valutakurser som gäller på
respektive bokföringsdag. Samtliga tillgångar och
skulder har omräknats till balansdagens kurs.
Försäkringsavtal
Försäkringsavtalen har analyserats för att klassificeras i enlighet med IFRS 4, Försäkringsavtal.
Försäkringsavtal är avtal där bolaget åtar sig en
betydande försäkringsrisk genom att acceptera att
kompensera försäkringstagaren om en händelse
som negativt påverkar denne skulle inträffa.
Finansiella avtal är avtal som inte överför någon
betydande försäkringsrisk. Samtliga avtal i bolaget
klassificeras som försäkringsavtal.

13 av 30

Telia Försäkring AB – 2020

(b) Nya och ändrade standarder och tolkningar
som ännu ej tillämpats

i
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Förutbetalda anskaffningskostnader
Kostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal tas upp som en tillgång
rubricerad
som
förutbetalda
anskaffningskostnader.
Provisionerna periodiseras på ett sätt som motsvarar periodiseringen av ej intjänad premie.
Bolaget har för närvarande inga försäljningskostnader med direkt samband med tecknade försäkringar.
Likvida medel
Likvida medel utgörs av bolagets tillgodohavanden
på bankkonton som ingår i Telia Company AB:s
koncernkontostruktur samt kassa och bank.
Bankkontona finns i balansräkningen under posten
Placeringar i koncernföretag. Kassa och bank
innehåller korta placeringar upp till 3 månader.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande
risker, Avsättning för oreglerade skador.
Avsättning för ej intjänade premier görs pro rata
temporis. Avsättningen för ej intjänade premier och
kvardröjande risker avser att täcka förväntade
skade- och driftskostnader under den återstående
löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Om
premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka
framtida skade- och driftskostnader görs en avsättning för kvardröjande risker.
Avsättning för oreglerade skador görs enligt försäkringstagarens krav med avdrag för självrisk.
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de
förväntade framtida utbetalningarna för samtliga
inträffade skador. Avsättningen för oreglerade
skador inkluderar även de skador som ännu inte
har rapporterats. För dessa skador görs en så
kallad IBNR-avsättning (incurred but not reported).
IBNR-avsättningen beräknas i huvudsak med
statistiska beräkningsmetoder.
I resultaträkningen redovisas periodens förändringar som förklaras av att posterna omräknas till
balansdagskurs som valutaresultat under posten
Kapitalavkastning.

Återförsäkring
För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner
som bolaget har rätt till enligt avtalet som tillgång
under rubriken Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen omfattar på tillgångssidan kundfordringar
och lån fordringar. På skuldsidan finns övriga
skulder och upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter.
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
och skulder
Alla finansiella instrument som innehas av Telia
Försäkring AB är värderade enligt noterade priser
på en aktiv marknad vilket innebär att de har
nivåtillhörighet 1 enligt den så kallade verkligt
värdehierarkin.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. Ett
finansiellt instrument klassificeras utifrån i vilket
syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen
avgör hur det finansiella instrumentet värderas.
Låne- och kundfordringar
Lån och kundfordringar är finansiella instrument
med fastställda betalningar som inte är noterade på
aktiv marknad och som innehas utan handelssyfte.
De redovisas till upplupet anskaffningsvärde. I
kategorin ingår fordringar, kundfordringar, kassa
och bank, och interna upplupna ränteintäkter och
lån till koncernbolag. Lån till koncernbolag består
av reverser emitterade av Telia Company AB och
likvida medel som består av bankkonton som ingår
i koncernkontostruktur och har Telia Company AB
som motpart.
Tillgångar som värderas till verkligt värde med
värdeförändringar i resultaträkningen
Bolagets innehav av räntebärande värdepapper
har identifierats som en post värderad till verkligt
värde via resultatet. Anledningen är att de innehas
för att i betydande utsträckning minska bristande
överensstämmelse i redovisningen som annars
skulle uppstå. Dessutom förvaltas och följs dessa
instrument upp utifrån deras verkliga värden.
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Tillämpade principer för poster i balansräkning
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Tillämpade principer för poster i resultaträkning
I resultaträkningen sker en uppdelning av resultatet
för försäkringsrörelsen i ett tekniskt resultat och i
ett icke tekniskt resultat, som i huvudsak är
hänförligt till kapitalförvaltningen. Posterna som
ingår i det tekniska resultatet avser verksamhet
som försäkringsgivare, det vill säga överföring av
försäkringsrisk enligt definitionen i IFRS 4 Försäkringsavtal.
Redovisningen i resultaträkningen följer principen
för bruttoredovisning av mottagen och avgiven
försäkring.
Premieinkomst
Med premie avses den ersättning som ett försäkringsbolag erhåller av försäkringstagaren för att
acceptera överföring av försäkringsrisk. Premieinkomsten redovisas i resultaträkningen när premien förfaller till betalning.
Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten som avser
tidsperioder efter balansdagen sätts av till premiereserv i balansräkningen.
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke
tekniska resultatet. En andel av kapitalavkastningen förs över till det tekniska resultatet. Den
delen är 0 % (0 %) av genomsnittet av de
försäkringstekniska avsättningarna för egen räkning, se Not 5. Kalkylräntesatsen motsvaras av den
genomsnittliga avkastningen på de finansiella
tillgångarna.
Övriga tekniska intäkter
Under denna post redovisas erhållna rabatter på
återförsäkringspremie samt en intjänad provision
avseende 2019. Tidigare år har även en provision
på gamla pensionsförsäkringar redovisats här men
denna provision upphörde vid halvårsskiftet 2020.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av utbetalda försäkringsersättningar och balansförändringen av
Försäkringstekniska avsättningar. Som utbetalda
försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund
av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. Balansförändring av Försäkringstekniska avsättningar redovisas exklusive valutakursförändringar,
vilka redovisas som kapitalavkastning.
Driftskostnader
I resultaträkningens tekniska resultat redovisas
driftskostnader för perioden. Kostnader för skadereglering ingår i försäkringsrörelsens administrativa kostnader men redovisas bland försäkringsersättningar i resultaträkningen. I driftskostnaderna
ingår även eventuella anskaffningskostnader samt
periodisering av dessa. Kapitalförvaltningens
driftskostnader redovisas inom det icke tekniska
resultatet. Driftskostnaderna redovisas när de
uppstår, med undantag för anskaffningskostnader
som redovisas som tillgång och periodiseras över
försäkringskontraktens löptid.
Kapitalförvaltningens resultat
Posten Kapitalavkastning, intäkter avser kapitalavkastning på placeringstillgångar. Posten omfattar ränteintäkter på lån till koncernföretag och
andra finansiella placeringstillgångar och eventuella valutakursvinster (netto). Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för
placeringstillgångar, så som kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader och eventuella valutakursförluster (netto).
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen
av försäkringstekniska avsättningar och värderingen av placeringstillgångar som innebär en
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i
huvuddrag nedan.
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Finansiella skulder
Leverantörsskulder, koncerninterna derivat och
skuld avseende koncernbidrag ingår i den här
kategorin.
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Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med
metoder som innebär att olika antaganden görs.
Särskilt för den del av avsättningarna som avser
inträffade men ej rapporterade skador finns en
osäkerhet i det verkliga utfallet, se vidare om risker.
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RISKER

Bolaget hanterar riskerna med interna regler i form av
styrdokument (t ex attestinstruktioner, riktlinjer för
finansförvaltning,
underwritingriktlinjer,
reservsättningsriktlinjer) och intern styrning i form av
processer som ska säkerställa god intern kontroll.
Styrelsen som är ytterst ansvarig för att en effektiv
riskkontroll sker i bolaget, tar årligen beslut om
eventuell uppdatering av styrdokumenten. De har
också gett Internrevision uppdrag att årligen granska
bolaget utifrån skrivna styrdokument och presentera
resultatet för styrelsen. Riskansvarig har tillsammans
med bolaget uppdaterat riskdokumentet där kända
risker är med. Riskerna värderas utifrån två
perspektiv, dels vilken sannolikhet att händelsen
inträffar och dels vilken påverkan den har.
Perspektiven vägs samman och graderas enligt en
särskild modell.
Eftersom bolagets företagsaffär endast försäkrar
konsoliderade dotterbolag till Telia-koncernen är
bolagets försäkringsrisker begränsade till de av Teliakoncernens risker som övertas via försäkringsavtal.
Bolaget är återförsäkrat för såväl enskilda
katastrofskador som ogynnsamt ackumulerat
skadeutfall över tiden. Bolagets affinityaffär tecknas
endast på kundstockar som tillhör Telia Company
ABs konsoliderade dotterbolag.
Bolaget har under året tecknat såväl direktförsäkring
som mottagen återförsäkring inom egendom,
transport, avbrott, förmögenhetsbrott och ansvar.
Bolaget är exponerat för teckningsrisk, avsättningsrisk, skadeutfallsrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, kreditrisk och operativ risk. Dessa risker kan
grupperas under rubrikerna Försäkringsrelaterade
risker, Placeringsrisker och Operativa risker. De
huvudsakliga riskerna i bolaget är teckningsrisk,
avsättningsrisk och skadeutfallsrisk.
Teckningsrisken hänför sig till prissättningen det vill
säga att premien inte täcker kostnaderna för
försäkringsersättning av försäkringsavtal och den
inneboende osäkerhet som är förenad med dessa
avtal.

Reservsättningsrisken avser risken att de försäkringstekniska avsättningarna är för lågt värderade.
Skadeutfallsrisken avser risken att skadeutfallet i
bolagets försäkringsportfölj blir ogynnsamt, dvs. blir
högre än förväntat värde.
Marknadsrisk avser risken för att de faktorer som
påverkar värdet av finansiella tillgångar utvecklas på
ett för bolaget negativt sätt.
Likviditetsrisker handlar i vid mening om tillgång till
finansiering. Om likviditetsbrist uppstår kan detta
påverka den ordinarie affärsverksamheten negativt
och riskera att bolaget inte förmår uppfylla de dagliga
betalningsåtagandena.
Kreditrisk avser risken för att en motpart inte fullgör
sina betalningsförpliktelser.
Operativ risk definieras som risken för förluster till
följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna
processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system
eller externa händelser. Definitionen inkluderar även
legal risk och anseenderisk.
Hantering av försäkringsrelaterade risker
Teckningsrisk
Bolaget följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig
bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas.
Riktlinjerna
specificerar
också
vilka
försäkringsbelopp och klasser av risker som får
accepteras. I de fall det är möjligt grundas bedömningarna också på aktuariella beräkningar.
Reservsättningsrisk
Bolaget hanterar reservsättningsrisken genom att
följa bolagets reservsättningsinstruktioner vid
fastställandet av de försäkringstekniska avsättningarna. Avsättningarna ses regelbundet över av
bolagets aktuarie.
Återförsäkringsrisk
Bolaget har ett återförsäkringsprogram med syfte att
ge skydd mot såväl större enskilda skador som stor
frekvens av mindre skador och därmed undvika stora
negativa slag i resultatet.
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Allmänt om risker
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Skadeutfallsrisk
Bolaget har beträffande företagsaffären en relativt
obalanserad försäkringsportfölj innebärande stora
enskilda risker i förhållande till portföljens totala
storlek. Den försäkrade portföljen kännetecknas
sålunda av risk för hög volatilitet, något som medför
att en enda försäkringsskada högst påtagligt kan
påverka bolagets resultat. Bolaget hanterar
volatiliteten i skadeutfallet genom återförsäkring,
genom att ha tillräckliga reserver och att ha tillräcklig
kapitalbas. Bolagets affinityaffär är till sin karaktär
mer stabil.
Känslighetsanalys försäkringsrisker
Maximal ansvarighet för bolaget uttryckt i KSEK är:
Brand och annan skada på egendom
Per skada

15 000

Per 12 mån

30 000

Utöver ovanstående tillkommer:
1. Skillnaden mellan skadornas självrisk och
gränsen för återförsäkringens aggregatsskydd är
50 – 280 KSEK. Återförsäkringens aggregatsskydd täcker det som överstigen en tänkt
självrisk på 300 KSEK. Ett normalår inträffar 4050 skador.

Per skada

15 000

Per 12 mån

30 000

Utöver ovanstående tillkommer:
Skillnaden mellan skadornas självrisk och gränsen för
återförsäkringens
aggregatsskydd.
Försäkringstagarnas självrisk är 50 KSEK. Återförsäkringens aggregatsskydd täcker det som överstigen en tänkt självrisk på 300 KSEK. Ett normalår
inträffar 2-4 skador.
*Bolaget köper avgiven återförsäkring som ett
gemensamt kontrakt för Allmän ansvarighet och
Annanförmögenhetsskada.
I den gjorda känslighetsanalysen för Bolagets
försäkringsportfölj har känsligheten beräknats
avseende punkt- risker, fördelningsrisker och så
kallade äkta katastrofrisker. Punktrisker avser risk till
följd av att ett givet utfall ändras. Fördelningsrisker
avser risken för ogynnsamt utfall, utöver förväntat
utfall. Äkta katastrofrisker avser naturkatastrofer eller
kumulrisker. Analysen har utförts genom ett
stresstest där man har antagit en viss procentuell
förändring av den relevanta parametern eller att en
sannolikhet uttryckt i procent har beräknats.
Nedan visas vilken påverkan detta har på resultatet
och på det egna kapitalet.
Punktrisker

Ökning i
procent

Påverkan på
resultat och
eget kapital

Per skada

15 000

(KSEK)

Per 12 mån

30 000

Skadefrekvens

10,0 %

-22 500

Medelskadebelopp

10,0 %

-22 500

1,0 %

-985

Utöver ovanstående tillkommer:

Skadeinflation

Skillnaden mellan skadornas självrisk och gränsen för
återförsäkringens
aggregatsskydd.
Försäkringstagarnas självrisk är 50 KSEK. Återförsäkringens aggregatsskydd täcker det som överstigen en tänkt självrisk på 300 KSEK. Ett normalår
inträffar 2-4 skador.

Med parameterrisk avses risken för felbedömningen
av skadeutfallet under återstående avtalstid på grund
av felaktiga antaganden.
Med skadeinflation avses en indexuppräkning av ett
skadebelopp.

*Bolaget köper avgiven återförsäkring som ett
gemensamt kontrakt för Allmän ansvarighet och
Annanförmögenhetsskada.
Cyber*
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Allmän ansvarighet och annan förmögenhetsskada*

Telia Försäkring AB
Org. nr. 516401-8490
Fördelningsrisker
Sannolikheten för att mer än 50 procent av kapitalbasen eroderas bort på grund av ogynnsamt
skadeutfall under redovisningsperioden har efter
aktuariella beräkningar bedömts vara försumbar.
Sannolikheten för att mer än ingående premiereserv
förbrukas till att täcka skador under resten av
avtalsperioden för löpande avtal är 1,5 procent.
Äkta katastrofrisker
Bolaget är exponerat för äkta katastrofrisker. Återförsäkringen är dock anpassad till detta och bolagets
nettoexponering per enskild händelse är begränsad
till ett självbehåll.
Koncentration av försäkringsrisk
Bolagets teckningsrisker är geografiskt väl spridda.
Kunderna finns i flera Europeiska länder samt till en
mindre del i övriga världen.
Som exempel kan nämnas att den största enskilda
försäkrade anläggningen i egendomsförsäkringen
representerar mindre än 2 procent av den totala
försäkrade tillgångsmassan. Eftersom bolagets
samtliga kunder är konsoliderade dotter bolag till
Telia Company AB, föreligger i många fall en
avsevärd kumulrisk. Kumulrisken kontrolleras med
hjälp av det egna försäkringssystemet. Därtill är
återförsäkringen helt anpassad till att bära
kumulrisken. Bolagets affinityaffär har inte medfört
någon
ökning
i
försäkringsvärde
eller
i
koncentrationsrisk. En ökad skadekostnad i hela
försäkringsportföljen medför dock en större påverkan
än tidigare. Risken är begränsad i och med att Telia
Försäkring AB har möjlighet att justera premien var
tredje månad om så skulle behövas.

Kreditrisker i försäkringsverksamheten
Exponeringen för kreditrisker avser främst återförsäkrare. Dels i form av återförsäkringsfordringar och
dels genom återförsäkrarnas andel av oreglerade
skador. Kreditrisken bedöms dock vara obetydlig
eftersom all avgiven återförsäkring sker med
återförsäkringsbolag med hög och stabil kreditvärdighet samt god skade- betalningsförmåga.
Samtliga återförsäkrares kreditvärdighet bedöms och
resultatet rapporteras till styrelsen vid varje
styrelsemöte. Kreditrisken avseende premiefordringar mot försäkringstagare är begränsad eftersom
vid utebliven betalning kan försäkringskontraktet
annulleras.
Kreditrisker avseende placeringar
Ränterisken och prisrisken i placeringarna hanteras
genom att bolaget följer interna placeringsriktlinjer
och löpande följer upp verksamheten. Minst 10 MSEK
skall kunna frigöras i likvida medel inom 30 dagar.
Valutarisker avseende placeringar
Bolaget tillämpar valutamatchning mellan försäkringstekniska avsättningar och placeringar. De
placeringar som inte motsvaras av avsättning i annan
valuta, görs i svenska kronor.
Känslighetsanalys avseende placeringsrisker
I den gjorda känslighetsanalysen för Telia Försäkring
har känsligheten beräknats avseende förändring av
marknadsräntan och den allmänna kreditrisken.
Analysen har utförts genom ett stresstest där man har
antagit en viss procentuell förändring av den
relevanta parametern.

Återförsäkringspremierna betalas tre månader efter
att huvuddelen av bolagets premiefakturor sänts till
kunderna. Detta innebär att likviditeten är väl
anpassad till återförsäkringspremiernas betalningsvillkor. Då all cedering sker till stora väl konsoliderade
internationella återförsäkringsbolag med hög rating
anses likviditetsrisken vara begränsad. Bolagets
finansiella tillgångar finns huvudsakligen i likvida
medel.
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Likviditetsrisk avseende
försäkringsverksamheten
Bolagets likviditetsrisker är begränsade eftersom
bolagets tillångar till stor del placerats i cash pool.
Kassaflödet följs upp månatligen.

Telia Försäkring AB
Org. nr. 516401-8490
Tabellen visar vilken påverkan dessa förändringar har
på resultatet och på det egna kapitalet.

KSEK

Ökning/
minskning i
%

Förändring i
resultaträkningen &
eget kapital

Förändring på grund av
Ökade marknadsräntor
Allmän kreditrisk (förändring i spread)
Valutakurser

+1%

9 508

+0,5%

-127

-10%

-2 297

Operativa risker
De operativa riskerna rymmer bland annat administrativa risker. Dessa utgörs av tillgång på kompetent
personal och tillgång till adekvat IT-stöd. Bolaget
sköts av personal som hyrs in av Telia Company
AB, Corporate Insurance. Personalen har mångårig
erfarenhet av försäkring samt erfarenhet av att driva
bolagets verksamhet. En risk är det mycket begränsade antalet personer som är inblandade. På försäkringssidan finns tre personer som kan verksamheten. Ekonomifunktionen är från och med juli 2012
utlagt på en extern specialistleverantör. Denna leverantör har organiserat arbetet så att det alltid finns
tillgång till back-up-resurser. Hanteringen av Bolagets affinityaffär är outsourcad till Willis Towers
Watson, där finns två personer som är huvudansvariga för affären. Bolagets IT-stöd är ett system
speciellt framtaget för försäkringsbranschen av en
extern IT leverantör. Alla bolagets databaser lagras
via moderbolagets IT-system varigenom back-up tas
automatiskt varje kväll.

Kapitalhantering
Företagsledningen sätter bolagets krav på kapital i
förhållande till den risk som bolaget i form av försäkringsgivare har i sin verksamhet. Bolaget skall alltid
ha tillräckligt med kapital för att kunna ersätta bolagets försäkringstagare vid eventuell skadehändelse.
Bolaget har i enlighet med FFFS 2013:8 (med ändringsförfattningar) kapital reserverat i form av säkerhetsreserv. Försäkringsbolag får sätta av vinst till
denna reserv för att vid senare behov lösa upp medel
för att möta ett eventuellt negativt resultat i försäkringsrörelsen.
Försäkringsverksamhet är en starkt reglerad verksamhet med formella regler för kapitalkrav och kapitalstruktur. Kapitalbasen och solvensen rapporteras
av bolaget till Finansinspektionen. Telia Försäkring
AB uppfyller de regulatoriska kapitalkraven.
Telia Försäkring AB måste i enlighet med Försäkringsrörelselagen ha tillgångar till ett belopp som
motsvarar försäkringstekniska avsättningar för egen
räkning. Bolaget upprättar ett förmånsrättsregister
som uppdateras månatligen och med tätare intervall
om så bedöms nödvändigt.
.

Bolagets kontroll över processer, rutiner och styrdokument är föremål för löpande översyn internt och
tillsammans med såväl de interna som de externa
revisorerna. Internrevisorerna utför årlig revision
utifrån styrdokument och presenterar för styrelsen,
och extern revisorerna utför två granskningar årligen.
Dels årsredovisning med underliggande räkenskapsmaterial och dels olika processer.
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Bokföringens kvalitet säkerställs av utvecklade
kontrollfunktioner i befintliga arbetsdokument.

Telia Försäkring AB – 2020

Telia Försäkring AB
Org. nr. 516401-8490
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NOTER TILL BOLAGETS FINANSIELLA RAPPORT
Not 1.

Premieinkomst före avgiven återförsäkring

Direktförsäkringsavtal tecknade i:

2020

2019

Sverige

551 607

537 151

Övriga EES-länder

160 677

83 891

967

-1 450

713 252

619 592

Mottagen återförsäkring
Summa premieinkomst

Not 2.

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats som 0,04 % (0,00 %) av genomsnittet av försäkringstekniska avsättningarna för egen räkning. Kalkylräntan har beräknats som erhållna ränteintäkter under året, i
förhållande till det genomsnittliga verkliga värdet på placeringstillgångar och kassa, bank.

Not 3.

Försäkringsersättningar (f.e.r.)

Utbetalda försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsfall
Skaderegleringskostnader
Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsfall
Summa

Förändringar i försäkringstekniska avsätningar

2020

2019

-202 384

-200 991

-3 565

-3 735

-

3 032

-205 949

-201 694

2020

2019

-19 226

-11 536

-

-3 080

-19 226

-14 616

-225 175

-216 310

Förändring i avsättning för oreglerade skador
Årets förändring
Återförsäkrares andel av årets förändring
Summa

Summa försäkringsersättningar f.e.r.

Not 4.

Driftskostnader

Anskaffningskostnader
Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader (+/-)
Administrationskostnader
Summa
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2020

2019

-404 072

-349 968

53

-327

-15 524

-8 458

-419 542

-358 753

Telia Försäkring AB – 2020

Avvecklingsresultatet är 6 875 KSEK, varav 12 264 KSEK avser direkta svenska risker, -5 582 KSEK avser
direkta utländska risker och 193 KSEK mottagen återförsäkring.

Telia Försäkring AB
Org. nr. 516401-8490

Not 5.

Specifikation driftskostnader

Personalkostnader 1)
Provisionsnetto
Revisionskostnader Deloitte*)
Övrigt
Totala driftskostnader

2020

2019

-279

-67

-404 029

-350 296

-389

-176

-14 855

-8 214

-419 542

-358 753

1) Bolaget har inga anställda. -279 KSEK (-67 KSEK) avser pensionskostnader. Pensionskostnaden är hänförlig till tiden
då bolagets personal var anställda i försäkringsbolaget. Ingen ersättning har utgått till VD eller styrelseledamöter. Den
tjänsteman som även är VD i bolaget erhåller en fast och en rörlig ersättning för sin anställning från sin arbetsgivare
Telia Company AB. Ersättningens storlek har inte något samband med försäkringsbolagets omsättning eller resultat,
d.v.s .inget samband med försäkringsbolagets risktagande. Den rörliga ersättningen är knuten till Telia Company AB:s
övergripande finansiella mål. Det är också en mindre rörlig ersättning kopplad till försäkringsbolagets operativa mål.
*) I beloppet ingår 150 KSEK som avser år 2019.

Kapitalavkastning, intäkter

Ränteintäkter, koncernföretag
Övrig kapitalavkastning
Summa

Not 7.

2019

130

477

4

1 370

135

1 847

2020

2019

Kapitalavkastning, kostnader

Valutakursförluster netto
Övriga räntekostnader, övriga
Summa

Not 8.

2020

-5 188

-

-

-160

-5 188

-160

Bokslutsdispositioner
2020

2019

Avsättning säkerhetsreserv

-40 085

-27 663

Summa

-40 085

-27 663

Not 9.

Skatt
2020

2019

Skatteeffekt schablonintäkt på säkerhetsreserv

-309

-

Årets skattekostnad

-309

-
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Not 6.
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Not 10.

Upplysning om resultaträkningens poster

Totalt skadeförsäkring

2020

2019

Premieinkomst, brutto

713 252

619 592

Premieintäkt, brutto

711 163

616 860

Försäkringsersättningar, brutto

-225 175

-216 263

Driftskostnader, brutto

-419 542

-358 753

-20 100

-15 871

Premieinkomst, brutto

1 650

414

Premieintäkt, brutto

1 427

579

Resultat av avgiven återförsäkring
Transport – direkt försäkring

Försäkringsersättningar, brutto

132

-

Driftskostnader, brutto

-36

-284

-

-370

Premieinkomst, brutto

692 829

612 289

Premieintäkt, brutto

691 380

608 314

Försäkringsersättningar, brutto

-215 541

-216 696

Driftskostnader, brutto

-419 078

-355 712

-6 686

-370

Premieinkomst, brutto

1 667

7 767

Premieintäkt, brutto

1 599

6 484

Försäkringsersättningar, brutto

337

-1 135

Driftskostnader, brutto

-37

-2 702

-880

-1 927

Resultat av avgiven återförsäkring
Brand och annan skada på egendom

Resultat av avgiven återförsäkring
Allmän ansvarighet – direkt försäkring

Resultat av avgiven återförsäkring
Övriga försäkringsklasser – direkt försäkring
Premieinkomst, brutto

16 139

Premieintäkt, brutto

15 783

Försäkringsersättningar, brutto

-10 234

Driftskostnader, brutto

-370

Resultat av avgiven återförsäkring

-12 533

Premieinkomst, brutto

967

-878

Premieintäkt, brutto

976

1 483

Försäkringsersättningar, brutto

131

1 568

Driftskostnader, brutto

-21

-56

-

-4 663

Resultat av avgiven återförsäkring

Not 11.

Placeringstillgångar

Posten avser ett kommuncertifikat placerat i Helsingborgs kommun med rating AAA.
Tidigare år har tillgodohavanden på koncernkonton redovisats som placeringstillgångar. Tillgodohavanden
på koncernkonton redovisas från och med 2020 under Övriga fordringar och har för jämförelseåret 2019
flyttats till Övriga fordringar.
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Mottagen återförsäkring

Telia Försäkring AB
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Not 12.

Övriga fordringar
2020

2019

Koncernkonto, fordran på Telia Company AB, Treasury:

54 969

384 210

Willis Towers Watson

48 081

3 900

696

1 004

103 746

389 114

Övriga fordringar
Summa

Not 13.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Posten inkluderar preliminärskatt. Detta har tidigare redovisats under Övriga fordringar och har för
jämförelseåret 2019 flyttats från Övriga fordringar till Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Not 14.

Andra tillgångar

Posten avser tillgodohavanden på Danske Bank som ej är en del av koncernens cash pool.
Tidigare år har del av tillgodohavanden på cash pool redovisats under denna post. För jämförelseåret 2019
är detta flyttat till Övriga fordringar.

Not 15.

Eget kapital

Bolagets eget kapital redovisas under tre poster, aktiekapital som utgör bundet eget kapital, samt balanserat
resultat och årets resultat som utgör fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 2 000 000 aktier med ett
kvotvärde á 100 kr. Antalet aktier har inte förändrats under året. Redogörelse i Rapport över förändringar i
eget kapital finns på sidan 12

Not 16.

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
2020

2019

Ingående balans

22 967

14 717

Årets förändring

782

7 142

-103

2 212

23 646

22 967

2020

2019

45 029

27 911

12 474

10 776

165

132

57 668

38 819

Valutakursförändring
Utgående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Not 17.

Avsättning för oreglerade skador

Utgående balans
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR)
Utgående balans
Skaderegleringskostnader
Utgående balans
Summa
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Inträffade och rapporterade skador

Telia Försäkring AB
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Not 18.

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Posten avser norsk naturskadepool som tidigare har rapporterats som Avsättning för oreglerade skador.
Jämförelseposten för 2019 har flyttats från Avsättning för oreglerade skador till Övriga försäkringstekniska
avsättningar.

Not 19.

Övriga skulder
2020

2019

Övriga skulder, externa

796

544

Momsskuld

376

-

2 938

-

218

278

4 328

822

Premieskatter
Skatteskuld
Summa

Posten inkluderar en skatteskuld avseende pensionskostnader. Detta har tidigare redovisats under Övriga
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. För jämförelseåret 2019 har posten flyttats från Övriga
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Not 20.

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Beloppet utgörs i sin helhet av värdet på tillgångar som tagits in i förmånsrättsregistret för att utgöra täckning av
försäkringstekniska avsättningar för egen räkning, för 2020 beräknade till bästa skattning samt en riskmarginal. I
händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. Under rörelsens gång har
företaget rätt att föra tillgångar in och ut ur registret så länge som samtliga försäkringsåtaganden är täckta enligt
försäkringsrörelselagen. Tillgångarna utgörs av kommuncertifikat, fordringar på Telia Company AB via cashpoolkonton,
bankmedel samt premiefordringar.
2020

2019

100 981

61 649

Eventualförpliktelser

-

-

Eventualtillgångar

-

-

Ställda säkerheter
Övriga ställda panter och säkerheter
Tillgångar som omfattas av försäkringstagarnas förmånsrätt

Telia Försäkring AB – 2020

Kassa, bank och Cash pool
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ÖVRIGA NOTER
Not 21.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
2020-12-31
Låne- och kundfordringar
inkl poster relaterade till
försäkringskontrakt

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat värde

Finansiella placeringstillgångar

-

210 275

210 275

Övriga fordringar inkl cashpool

103 746

-

103 746

Kassa och bank

140 015

Summa

243 751

Skulder

Övriga finansiella skulder
inkl skulder relaterade till
försäkringskontrakt

Summa
redovisat värde

Övriga kortfristiga skulder

4 328

4 328

Summa

4 328

4 328

Tillgångar

140 015
210 275

454 036

2019-12-31
Tillgångar

Låne- och kundfordringar
inkl poster relaterade till
försäkringskontrakt

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat värde

Finansiella placeringstillgångar
Övriga fordringar inkl cashpool

389 114

Kassa och bank

389 114

389 114

389 114

Skulder

Övriga finansiella skulder
inkl skulder relaterade till
försäkringskontrakt

Summa
redovisat värde

Övriga kortfristiga skulder

822

822

Summa

822

822

Telia Försäkring AB – 2020

Summa
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Not 22.

Närstående

Närstående parter
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande:
* Koncernföretag
* Nyckelpersoner i ledande ställning
* Övriga närstående parter

Koncernföretag omfattar moderföretaget Telia Company AB samt samtliga dotterföretag till Telia Companys
AB. Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar verkställande direktören och styrelseledamöter. Några
övriga närstående parter har inte identifierats.

Not 23.

Transaktioner med närstående parter

Som närstående fysiska personer definieras styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Telia Försäkring AB är ett internt försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget säljer försäkringar till dotterbolagen inom
koncernen samt till kundstockar som tillhör Telia Company ABs konsoliderade dotterbolag. Bolaget placerar
medel hos Telia Company AB, Treasury. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga
villkor. Bolaget köper administrativa tjänster av Telia Company AB och under året har kostnaderna uppgått
till 4 500 KSEK (4 500 KSEK). Provisionerna till Telia Company för affinityaffären fördelades enligt följande.
Affinity Sweden

341 631 KSEK

Affinity Estonia

20 099 KSEK

Affinity Latvia

13 546 KSEK

Affinity Lithuania

28 667 KSEK

Telia Försäkring AB – 2020

Koncernföretag omfattar företag inom Teliakoncernen. Nyckelpersoner i ledande positioner omfattar VD och
styrelse. Några övriga närstående parter har inte identifierats.
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Not 24.

Skadeanspråkens faktiska utveckling

Försäkringsår

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

44 517

22 915

14 066

18 788

8 235

66 488

14 678

108 477

180 974

206 192

231 661

Ett år senare

15 846

12 397

17 548

12 941

15 735

62 795

13 761

97 667

193 165

216 946

Två år senare

13 938

9 897

15 678

10 838

14 113

61 260

7 727

96 082

191 518

Tre år senare

12 614

9 497

11 946

10 419

10 400

61 320

7 225

77 078

Fyra år senare

12 261

9 390

11 560

10 234

9 233

61 320

6 937

Fem år senare

12 102

9 244

11 196

10 067

9 233

61 320

Sex år senare

12 102

9 232

10 824

10 067

9 233

Sju år senare

12 102

9 232

10 824

10 067

Åtta år senare

12 102

9 232

10 824

Nio år senare

12 102

9 232

Tio år senare

12 102

Uppskattad slutlig
skadekostnad
i slutet av skadeåret (Brutto)

Uppskattad slutlig
skadekostnad
per 31/12 2020

12 102

9 232

10 824

10 067

9 233

61 320

6 937

77 078

191 518

216 946

231 661

Ack. Utbetalda
skadeersättningar

12 102

9 232

10 824

10 067

9 233

61 320

6 937

77 041

191 382

204 033

187 079

Avsättning oreglerade skador
Ackumulerat över/underskott

-

-

-

-

-

-

-

37

136

12 913

44 582

32 415

16 683

3 242

8 721

-998

5 168

7 741

31 399

-10 544

-10 754

-

*En jämförelse mellan skadetriangeln och avvecklingsresultatet ger en differens om 3 309 KSEK. Detta beror
på omklassificering av ingående balans för skadereserv där avsättning för oreglerade skador för
jämförelseåret 2019 ändrats jämfört med årsredovisningen 2019.

Not 25.

Händelser efter balansdagen

Utbrottet av Coronaviruset har resulterat i flertalet åtgärder i samhället för att begränsa spridningen av
viruset. Den totala påverkan för Telia Försäkring AB, som Covid-19 utbrott orsakat är i nuläget inte möjlig att
förutse. Påverkan under 2020 har hittills varit begränsad och resultatmässigt har premieintäkten varit stabil
medan loss ratio (LR) gått nedan avseende affinityaffären och i viss mån även företagsaffären. Sannolikt till
följd av nedstängningar i samhällen, vilket har resulterat till att många håller sig hemma i större utsträckning
och egendomen inte är lika exponerad för skada.
Operativt följer vi utvecklingen på en daglig basis och vid behov vidtas riskreducerande åtgärder för att
försöka säkerställa våra anställdas hälsa och planerar för olika tänkbara affärsscenarier beroende på
smittläget.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen fritt eget kapital enligt nedan.
2020
Balanserade vinstmedel

4 496 739 SEK

Årets resultat

-309 270 SEK

Att disponera

4 187 469 SEK

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat överförs i ny räkning.
Det är styrelsens bedömning att ett eget kapital om totalt 204 187 469 SEK är tillräckligt med hänsyn till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på det egna kapitalets storlek. Bolaget har även en obeskattad reserv
(säkerhetsreserv) om 197 141 048 SEK.

29 av 30

Telia Försäkring AB – 2020

Not 26.

Telia Försäkring AB
Org. nr. 516401-8490

UNDERSKRIFTER
Denna årsredovisning har godkänts för utfärdande av styrelsen 2021-05-21 att framläggas för fastställande
av resultat- och balansräkning på årsstämman 2021.
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