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Förvaltningsberättelse

Organisation och verksamhet
Bliwa Skadeförsäkring AB (fortsättningsvis 
benämnt Bliwa Skadeförsäkring) är ett helägt 
dotterföretag till Bliwa Livförsäkring, ömse
sidigt, (fortsättningsvis benämnt Bliwa Livför
säkring) organisationsnummer 502006–6329, 
med säte i Stockholm. Bliwa Skadeförsäkring 
är en del i Bliwakoncernen (fortsättningsvis 
benämnt Bliwa).

All personal är anställd i moderföretaget, 
men bedriver även verksamheten i Bliwa Skade
försäkring enligt uppdragsavtal. En samlad 
organisation förenklar för kunderna samtidigt 
som det ger intäkts och kostnadssynergier. 

Bliwa Skadeförsäkring har koncession för 
försäkring som avser olycksfall, sjukdom och 
annan förmögenhetsskada. Bliwa Skadeförsäk
ring erbjuder sedan 2005 inkomstförsäkring 
vid arbetslöshet i form av gruppförsäkring.  
Den 31 december 2021 hade Bliwa Skade
försäkring sex avtalskunder, som samtliga  
är fackliga organisationer på den svenska 
arbetsmarknaden.

Styrelsen har utsett Johan Gunnarson till 
verkställande direktör för Bliwa Skadeförsäk
ring. Johan Gunnarson är anställd i Bliwa Liv
försäkring och arbetar där som vice vd och chef 
för affärsområde Kund & Försäljning. 

Verksamheten i Bliwa Skadeförsäkring 
påverkas i hög grad av förändringar i den  
allmänna arbetslöshetsförsäkringen och av 
svängningar i konjunkturen som påverkar 
arbetslösheten. Vår affärsmodell kännetecknas 
av samarbete mellan oss och våra avtalskunder, 
där kunderna har stort inflytande och via resul
tatdelning även har en andel av det egna 
skade resultatet. Affärsmodellen har fungerat 
väl under perioder av såväl låg som hög arbets
löshet. Resultat delningen innebär en väsentlig 
reducering av försäkringsrisken. Denna redu
cering beaktas dock inte fullt ut i förhållande 
till kapitalkravet enligt standardmodellen i  
Solvens2regelverket.

Väsentliga händelser under året
I samband med pandemin ställdes vi inför nya 
förutsättningar och vi, tillsammans med våra 
avtalskunder, anpassade vårt erbjudande i den 
mån det behövdes. Under året har antalet 
skade fall återgått till mer normala nivåer vilket 
också föranlett att resultatet har stärkts under 
året. Det minskade antalet skador i kombination 

med en mer stabil arbetsmarknad gör också att 
vi inför kommande år har sänkt premierna som 
höjdes i början av pandemin, utifrån det osäkra 
läget med ökat antal skadefall.

Förväntad utveckling för 2022
Under 2022 kommer premienivåerna att 
återgå till mer normala nivåer och antalet skade 
fall förväntas fortsätta att minska. Resul tatet 
förväntas därmed ligga på en stabil nivå.

Hållbarhet 
I enlighet med bestämmelser i årsredovis
ningslagen för försäkringsföretag (ÅRFL), ska 
företag av viss storlek lämna en hållbarhets
rapport. Bliwa Skadeförsäkring faller inte 
under dessa bestämmelser men hållbarhets
arbetet inom Bliwa beskrivs i Bliwas års och 
hållbarhetsredovisning som finns tillgänglig  
på www.bliwa.se.

Regelverk
Hållbarhetsrelaterade regelverk 
Under det gångna året har EU haft stort fokus 
på omställningen till en hållbar utveckling och 
med anledning av detta antagit Taxonomi
förordningen (EU 2020/852) samt Disclosure
förordningen (2019/2088) där vissa delar 
trädde i kraft 10 mars 2021 respektive  
1 januari 2022 medan övriga delar i förord
ningarna förväntas träda i kraft 1 juli 2022. 
Utöver Taxonomi och Disclosureförordningen 
har EU även föreslagit ändringar i delegerad 
förordning (EU) 2015/35 vad gäller integrering 
av hållbarhetsrisker i försäkringsföretagsoch 
återförsäkringsföretags företagsstyrning, änd
ringar i delegerad förordning (EU) 2017/2358 
samt EU 2017/2359 om integrering av håll
barhetsfaktorer och hållbarhetspreferenser  
i produkttillsyns och styrningskraven för för
säkringsföretag och försäkringsdistributörer 
vilka träder i kraft 2 augusti 2022. 

Bliwa kommer under 2022 att arbeta med 
implementering av de delegerade akterna  
i frågor kopplat till riskhanteringssystemet, 
aktsamhetsprin cipen, ersättningsriktlinjer 
samt produktutvecklingsprocessen. Gällande 
Taxonomiförordningen och Disclosureförord
ningen är dessa förordningar inte tillämpbara  
på vår verksamhet. 

Solvens 2 – översyn av regelverket 
Inom EU pågår arbete med översyn av Solvens 
2förordningen samt Solvens 2direktivet. 
Översynen behandlar många viktiga områden 
som är av betydelse för vår bransch och där 
syftet med översynen är att möjliggöra för  
försäkringsföretag att öka sina långsiktiga 
investeringar för att bidra till återhämtningen 
från Covid19 pandemin samt att stärka kon
sumenters rätt till information om försäkrings
företagens ekonomiska ställning och ökad 
propor tionalitet i regelverket. 

Vi följer fortsatt utvecklingen av översynen. 

DORA-förordningen 
Inom EU pågår arbetet med DORAförord
ningen (Digital Operational Resilience Act) 
som en del av EU:s så kallade Digital Finance 
Package. Syftet med DORA är att stärka de 
finansiella institutens motståndskraft mot 
cyberrisker. Vi följer fortsatt utvecklingen av 
regelverket. 

Nya redovisningsregler 
IFRS 9 Finansiella Instrument trädde i kraft 
den 1 januari 2018 och är antagen av EU. 
Bliwa har valt att tillämpa undantagsreglerna  
i IFRS 4 avseende tillämpning av IFRS 9. IASB 
beslutade under 2020 att förlänga tillämp
barheten av undantagsreglerna, till dess att 
IFRS 17 ska börja tillämpas eller senast till och 
med 1 januari 2023. Bliwa fortsätter således 
att tillämpa dessa undantagsregler. 

IFRS 17 Försäkringsavtal publicerades  
av IASB i maj 2017, med ändringar som  
publicerades i juni 2020, och ersätter nuva
rande standard IFRS 4 Försäkringsavtal. 
Finansinspektionen har publicerat Föreskrifter 
om ändring i finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredo
visning i försäk ringsföretag och tjänstepensions
företag i mars 2022 som innebär att IFRS 17 
inte bör tillämpas i svensk juridisk person eller 
i koncernredovisningen för svenska försäk
ringskoncerner som inte har noterade värde
papper på reglerad marknad. Bliwa kommer 
inte att tillämpa IFRS 17 vare sig i juridisk  
person eller i koncernredovisningen.

Inga andra nya eller ändrade redovisnings
regler har haft någon väsentlig inverkan på de 
finansiella rapporterna. För mer information 
om redovisningsprinciper, se not 1.

Styrelsen och verkställande direktören för Bliwa Skadeförsäkring AB,  
organisationsnummer 5164016585, med säte i Stockholm, avger härmed  
årsredovisning för året 1 januari–31 december 2021.



4 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING AB – ÅRSREDOVISNING 2021

Risker och riskhantering
Verksamheten i Bliwa Skadeförsäkring ger 
upphov till risker som kan påverka resultat och 
finansiell ställning. Vissa risker ingår som ett 
naturligt led i verksamheten, medan andra  
risker bör minimeras så långt det är möjligt.  
De mest väsentliga riskerna under de kom
mande 12 månaderna är premie och avsätt
ningsrisk (försäkringsrisk) och aktiekursrisk 
(marknadsrisk). Försäkringsriskerna påverkas 
framförallt av skadeutvecklingen för arbets
löshet medan aktiekursrisken påverkas av  
prissättningen på den finansiella marknaden.

Ekonomisk översikt
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt uppgår till 3 MSEK (1). Det positiva  
resultatet är effekt av en god kapitalavkastning 
samt minskat antal skador till följd av minskad 
arbetslöshet.

Premieintäkten uppgår efter avgiven åter
försäkring till 184 MSEK (104). Den ökade 
premieintäkten är en följd av premiehöjningar 
som genomfördes i samband med pandemin.  

Försäkringsersättningarna efter avgiven 
återförsäkring uppgår till 73 MSEK (119). 
Minskningen sedan föregående år beror främst 
på ett minskat antal skador till följd av minskad 
arbets löshet i spåren av pandemin. 

Driftskostnaderna uppgår till 31 MSEK 
(29). Ökningen beror främst på avskrivningar 
av det nya skadesystemet som togs i bruk i sin 
helhet under 2021.

En resultatanalys enligt Finansinspektionens 
uppställningsform har inte upprättats då verk
samheten endast består av en försäkringsgren. 
Se vidare i resultaträkningen samt i not 6 där 
avvecklingsresultatet framgår.

Kapitalförvaltning och avkastning
Totalavkastningen för helåret 2021 uppgår till 
6,4 procent (4,1) och resultatet från kapital
förvaltningen uppgår till 20 MSEK (10),  
vilket är en god avkastning med hänsyn till  
den relativt låga risken i placeringsportföljen. 
Den genomsnittliga totalavkastningen under  
de senaste 5 åren uppgår till 3,9 procent  
vilket överträffar placeringsportföljens mål
avkastning med god marginal.

Svenska och globala aktier har bidragit 
mest positivt till totalavkastningen under det 
gångna året. Även placeringsportföljens alloke
ring till reala tillgångar har presenterat väl.  
Placeringsportföljen förvaltas i huvudsak 
genom fondplaceringar hos etablerade och väl 
ansedda fondförvaltare i Sverige och utom
lands. Portföljen består främst av likvida aktie, 
ränte och absolutavkastande fonder samt 
reala tillgångar inom fastigheter, skogsmark 
och infrastruktur. Risknivån i portföljen är fort
satt på en måttlig nivå med god diversifiering 
samt en relativt stor andel av fonder med hög 
likviditet. Detta gör att vi har fortsatt god 
beredskap för turbulens på finansmarknaden.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen i Bliwa Skadeförsäkring föreslår  
att 2021 års vinst om 3 394 325 kronor över
förs i ny räkning.

Balanserat resultat 126 930 893
Årets resultat 3 394 325
Summa 130 325 218

Väsentliga händelser efter årets utgång
Väsentliga händelser efter årets utgång åter
finns i not 36. 
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Belopp KSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Resultat

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 184 180 103 689 181 457 165 655 153 050

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen – 8 64 21  –

Kapitalavkastning i icketeknisk redovisning, netto 19 508 10 418 17 094 766 4 137

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 73 471 118 920 173 887 132 231 96 096

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) 31 900 14 230 29 074 7 366 14 852

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 22 863 5 467 478 5 827 8 104

Årets resultat 3 394 1 318 9 746 3 995 7 885

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar 1) 383 969 285 335 318 084 284 991 267 253

Försäkringstekniska avsättningar 130 363 131 366 128 899 133 488 110 919

Konsolideringskapital 248 295 205 925 200 974 154 358 149 337

  – varav uppskjuten skatt 7 057 4 875 4 202 1 305 2 264

Minimikapitalkrav 38 677 33 571 43 673 31 837 30 130

Solvenskapitalkrav 108 068 134 284 107 524 125 433 120 520

Kapitalbas 236 841 191 360 191 612 181 737 181 281

  – varav primärkapital 236 841 191 360 190 620 181 737 181 281

NYCKELTAL2)

Resultat av försäkringsrörelsen

Skadeprocent 40 115 96 80 63 

Driftskostnadsprocent 17 28 20 21 21 

Totalkostnadsprocent 57 142 116 101 84 

Resultat av kapitalförvaltningen

Direktavkastning, %   0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 

Totalavkastning, %3) 6,4 4,1 6,7 0,3 2,3 

Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad, % 135 199 111 93 98

Solvenskvot 2,19 1,43 1,78 1,45 1,50

1) Inklusive likvida medel.
2) Definitioner se sidan 38.
3) Totalavkastningen är i enlighet med totalavkastningstabellen nedan.

Marknadsvärde Totalavkastning

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31

KSEK KSEK KSEK % %

Räntebärande värdepapper 2) 235 867 193 161 464 0,2 1,1

Aktier 65 512 50 982 16 543 33,0 17,1

Alternativa investeringar 82 590 49 462 3 991 5,7 3,2

Totalt 383 969 293 605 20 999 6,4 4,1

1) Tabellen är framtagen enligt Svensk Försäkrings rekommendation för årlig  
rapportering av totalavkastning, Totalavkastningstabell. Tabellens total  
skiljer sig från balansräkningens förvaltade kapital på grund av att vissa  
tillgångar i balansräkningen inte ingår i totalavkastningstabellen.  
En avstämning av avkastningen i totalavkastningstabell mot finansiella  
rapporter finns, se not 29. 

2) Jämförelseår 2020 inkluderar likvid för fondköp.

Femårsöversikt

Totalavkastning1)
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Belopp KSEK Not 2021 2020

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN 

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3

Premieinkomst 261 736 191 572

Premier för avgiven återförsäkring 78 525 95 213

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 384 5 460

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker 415 1 870

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 184 180 103 689

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 – 8

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) 5 – 24 442

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 6

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 150 220 190 815

Återförsäkrares andel 45 063 56 565

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring 45 189 18 094

Återförsäkrares andel 13 503 33 424

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) 7 31 900 14 230

Driftskostnader (efter avgiven återförsäkring) 8 31 001 28 655

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) 9 24 945 261

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 22 863 -5 467

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 22 863 5 467

Kapitalavkastning, intäkter 10 10 406 8 461

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 11 10 745 3 580

Kapitalavkastning, kostnader 12 1 488 1 615

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 13 155 –    

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen – 8

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 42 371 4 951

Bokslutsdispositioner 15 36 795 2 960

Resultat före skatt 5 576 1 991

Skatt på årets resultat 16 2 182 673

ÅRETS RESULTAT 3 394 1 318

Belopp KSEK 2021 2020

Årets resultat 3 394 1 318

Årets övriga totalresultat –    –

ÅRETS TOTALRESULTAT 3 394 1 318

Resultaträkning

Rapport över totalresultat
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Belopp KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 19 72 210 50 982

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 20 216 828 171 774

Övriga finansiella placeringstillgångar 21 75 892 49 462

364 930 272 218

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar 26

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 455 1 870

Avsättning för oreglerade skador 19 920 33 424

Återbäring och rabatter 17 734 4 062

39 109 39 356

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 22 16 905 15 159

Övriga fordringar 23 –    44 954

16 905 60 113

Andra tillgångar

Kassa och bank 19 040 13 117

Aktuell skattefordran 24 – 1 802

19 040 14 919

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  – 14

– 14

SUMMA TILLGÅNGAR 439 984 386 620

Belopp KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000

Balanserad vinst 126 931 125 613

Årets resultat 3 394 1 318

140 325 136 931

Obeskattade reserver 25 100 913 64 118

Försäkringstekniska avsättningar 26

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 4 849 6 234

Avsättning för oreglerade skador 66 401 111 591

Avsättning för återbäring och rabatter 59 113 13 541

130 363 131 366

Avsättningar för andra risker och kostnader

Uppskjuten skatteskuld 27 7 057 4 875

7 057 4 875

Skulder

Skulder till koncernföretag 11 982 11 760

Skulder avseende återförsäkring 28 48 576 36 789

Övriga skulder 548 570

61 106 49 119

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 219 211

219 211

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 439 984 386 620

Balansräkning
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp KSEK Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

2020

Ingående balans 2020-01-01 10 000 115 867 9 746 135 613

Föregående års vinstdisposition –    9 746 9 746  –

Erhållet ovillkorat aktieägartillskott – – –    –

Årets resultat / tillika årets totalresultat – –    1 318 1 318

Utgående balans 2020-12-31 10 000 125 613 1 318 136 931

2021

Ingående balans 2021-01-01 10 000 125 613 1 318 136 931

Föregående års vinstdisposition –    1 318 1 318 –

Årets resultat / tillika årets totalresultat – – 3 394 3 394

Utgående balans 2021-12-31 10 000 126 931 3 394 140 325

Rapport över förändring i eget kapital
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Allmän information
Årsredovisningen avser perioden 1 januari till 
31 december 2021 och avser Bliwa Skadeför
säkring AB, organisationsnummer 516401–
6585, med säte i Stockholm. Huvudkontoret 
är beläget på Fleminggatan 18 i Stockholm. 
Bliwa Skadeförsäkring AB är ett helägt dotter
företag till Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, 
organisationsnummer 502006–6329 med 
säte i Stockholm. Årsredovisningen har god
känts för utfärdande av styrelsen den 7 april 
2022. Resultat och balansräkning är föremål 
för fastställelse på bolagsstämman den 4 maj 
2022. Bliwa Livförsäkring upprättar koncern
redovisning för den koncern som Bliwa Skade
försäkring ingår i.

Överensstämmelse med  
normgivning och lag
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om 
årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) 
samt Finansinspektionens föreskrifter och  
allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovis
ning i försäkringsföretag och tjänstepensions
företag och dess ändringsföreskrifter samt 
Rådet för finansiell rapporterings rekommen
dation, RFR 2. Bliwa Skadeförsäkring tillämpar 
så kallad lagbegränsad IFRS och med detta 
avses internationella redovisningsstandarder 
samt tillhörande tolkningsmeddelanden som 
har antagits för tillämpning av EU med de 
begränsningar som följer av RFR 2 och Finans
inspektionens föreskrifter. Detta innebär att 
samtliga, av EU godkända, IFRS och uttalan
den tillämpas så långt detta är möjligt inom 
ramen för svensk lag och med hänsyn till sam
bandet mellan redovisning och beskattning.

Förutsättningar vid upprättande  
av finansiella rapporter
Den funktionella valutan är svenska kronor  
och de finansiella rapporterna presenteras  
i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte 
annat anges, är avrundade till närmaste tusen
tal. Vissa summeringar adderar inte exakt 
beroende på avrundningar. Tillgångar och skul
der är redovisade till historisk anskaffnings
kostnad, förutom vissa finansiella tillgångar 
och skulder som värderas till verkligt värde. 

De försäkringstekniska avsättningarna  
värderas enligt betryggande antaganden.

Bedömningar och uppskattningar  
i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlig
het med IFRS kräver att företagsledningen  

gör bedömningar och uppskattningar samt 
antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningarna och antagandena 
är baserade på historiska erfarenheter, bransch
statistik och företagets egna erfarenheter samt 
ett antal andra faktorer som under rådande  
förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av 
dessa uppskattningar och antaganden används 
sedan för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan 
avvika från dessa uppskattningar och bedöm
ningar.

Den post som i balansräkningen har ett 
stort mått av bedömningar är försäkrings
tekniska avsättningar. Se även not 2 vad gäller 
känsligheten i vissa antaganden som ligger till 
grund för värderingen av försäkringstekniska 
avsättningar och finansiella instrument.

Uppskattningar och antaganden 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. Bedömningar 
gjorda av företagsledningen som har en bety
dande inverkan på de finansiella rapporterna 
beskrivs, i förekommande fall, närmare i  
respektive not. Det gäller även uppskattningar 
som kan medföra väsentliga justeringar i  
kommande års finansiella rapporter.

Ändrade redovisningsprinciper
Nedan presenteras de nya och ändrade  
standarder, samt tolkningar som tillämpas  
av Bliwa Skadeförsäkring.

Ändringar i IFRS-standarder eller  
IFRIC-tolkningar
Inga av de ändringar IFRSstandarder eller 
IFRICtolkningar som för första gången är  
obligatoriska för det räkenskapsår som började 
1 januari 2021 har haft någon väsentlig inver
kan på Bliwas resultaträkning eller balans
räkning.

Nya standarder och tolkningar som ännu  
inte har tillämpats av Bliwa 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i 
kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 
2024 och har inte tillämpats vid upprättandet 
av denna finansiella rapport. Dessa nya stan
darder och tolkningarna väntas påverka de 
finansiella rapporterna på följande sätt:

IFRS 9 
IFRS 9 Finansiella Instrument trädde i kraft 
den 1 januari 2018 och är antagen av EU. 
Bliwa har valt att tillämpa undantagsreglerna  
i IFRS 4 avseende tillämpning av IFRS 9. Detta 
innebär, efter IASB:s beslut sommaren 2020 
att förlänga tillämpbarheten av undantags
reglerna, att IAS 39 kan tillämpas till dess att 
Bliwa börjar tillämpa IFRS 17 eller senast  
1 januari 2023. IASB:s tillägg om den för
längda tillämpbarheten är antagen av EU. 
Bliwa har gjort bedömningen att det är möjligt 
att tillämpa undantaget baserat på en kvalitativ 
bedömning av att verksamheten uteslutande 
består av försäkringsrörelse samt baserat på 
en kvantitativ bedömning av uppfyllande av 
tröskelvärdet i IFRS 4 avseende undantaget. 
Tillämpning av undantaget innebär utökade 
upplysningar avseende klassificering och  
värdering av finansiella tillgångar, kreditrisk
exponering och på vilken grund undantaget  
tillämpas.

IFRS 9 Finansiella instrument hanterar 
klassificering och värdering inklusive nedskriv
ningar av finansiella tillgångar och skulder 
samt säkringsredovisning. Den fullständiga 
versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014 och är 
antagen av EU. Standarden ska tillämpas för 
räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. 
IFRS 9 ersätter de delar av IAS 39 som hante
rar klassificering och värdering av finansiella 
instrument. IFRS 9 behåller en blandad värde
ringsansats men förenklar denna ansats i vissa 
avseenden. Det kommer att finnas tre värde
ringskategorier för finansiella tillgångar: upp
lupet anskaffningsvärde, verkligt värde över 
övrigt totalresultat och verkligt värde över 
resultaträkningen. Hur ett instrument ska  
klassificeras beror på företagets affärsmodell 
och instrumentets utformning. Det kommer  
att finnas tre affärsmodeller för investeringar  
i skuldinstrument som är finansiella tillgångar 
vilka styr vilken värderingskategori som ska  
tillämpas. För att redovisa en finansiell tillgång 
till upplupet anskaffningsvärde krävs, förutom 
att det är förenligt med affärsmodellen, att till
gångens avtalade villkor vid varje bestämd tid
punkt endast ger upphov till kassaflöden som 
är betalningar av kapitalbelopp och ränta. Även 
om den finansiella tillgången möter definitio
nen på affärsmodell och kassaflödena enbart 
är betalningar av kapitalbelopp och ränta kan 
företaget liksom i IAS 39 välja att tillämpa 
redovisning till verkligt värde via resultaträk
ningen. Skuldinstrument som är finansiella  
tillgångar och möter definitionen på enbart 
kapitalbelopp och ränta, men vars affärs
modell inte leder till redovisning till upplupet 
anskaffningsvärde redovisas till verkligt värde 

 NOT 1  Redovisningsprinciper
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över övrigt totalresultat eller resultaträkningen 
beroende på affärsmodell. Investeringar i eget 
kapitalinstrument ska redovisas till verkligt 
värde över resultaträkningen men det finns 
även en möjlighet att vid första redovisnings
tillfället välja att redovisa instrumentet till  
verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen 
omklassificering till resultaträkningen kommer 
då ske vid avyttring av instrumentet. Fristå
ende derivatinstrument redovisas till verkligt 
värde över resultaträkningen.

IFRS 9 inför också en ny modell för beräk
ning av kreditförlustreserver som utgår från 
förväntade kreditförluster. Detta innebär att 
redovisningen av kreditförluster ska ske utifrån 
förväntade förlusthändelser och inte inträffade 
förlusthändelser. Finansiella tillgångar som är 
föremål för nedskrivningar delas in i tre kate
gorier baserat på risken för fallissemang. I den 
första kategorin ingår tillgångar där ingen 
väsentlig ökning av kreditrisk har skett vid  
rapporteringstillfället, i den andra har en 
väsentlig ökning av kreditrisk inträffat och  
i den tredje föreligger objektiva bevis för ned
skrivning. För tillgångar i den första kategorin 
ska nedskrivningar redovisas baserade på  
förväntade förluster under de kommande tolv 
månaderna medan i kategori två och tre ska 
förväntade förluster över hela tillgångens löptid 
redovisas. Detta innebär att nedskrivningar för 
befarade förluster ska redovisas vid det första 
redovisningstillfället.

För finansiella skulder ändras inte klassi
ficeringen och värderingen förutom i det fall  
då en skuld redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen baserat på verkligt värde
alternativet. Värdeförändringar hänförliga till 
förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas  
i övrigt totalresultat.

IFRS 17
IFRS 17 Försäkringsavtal publicerades av 
IASB i maj 2017, med ändringar som publice
rades i juni 2020, och ersätter nuvarande 
standard IFRS 4 Försäkringsavtal. Tillämp
ningsdatumet är uppskjutet till 1 januari 2023.

Finansinspektionen har i mars 2022 pub
licerat Föreskrifter om ändring i Finansinspek
tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2019:23) om års redovisning i försäkrings
företag och tjänstepensions företag. Ändringen 
träder i kraft den 1 januari 2023 och innebär 
att IFRS 17 inte bör tillämpas i svensk juridisk 
person eller i koncernredovisningen för svenska 
försäkringskoncerner som ej har noterade  
värdepapper på reglerad marknad.

Bliwa kommer inte tillämpa IFRS 17  
vare sig i juridisk person eller i koncernredo
visningen.

Inga andra av de IFRS eller IFRICtolkningar, 
som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon 
väsentlig inverkan på Bliwa.

Väsentliga tillämpade redovisnings-
principer
De nedan angivna redovisningsprinciperna har 
tillämpats på samtliga perioder som presen 
teras i de finansiella rapporterna, om inte annat 
framgår.

Utländsk valuta
Transaktioner avseende finansiella instrument 
i utländsk valuta omräknas till svenska kronor 
till den valutakurs som föreligger på transak
tionsdagen. Den funktionella valutan är svenska 
kronor och vid värdering av tillgångar i utländsk 
valuta används balansdagens köpkurser. Valuta
kursförändringar redovisas i resultaträkningen, 
netto för underliggande aktier och andelar på 
raderna: kapitalavkastning, intäkter; kapital
avkastning, kostnader; orealiserade vinster 
samt orealiserade förluster.

Försäkringsavtal
Bliwa Skadeförsäkring utfärdar endast försäk
ringsavtal där de åtar sig en betydande för
säkringsrisk för den försäkrade genom att  
kompensera försäkringstagaren eller annan 
förmånstagare om en förutbestämd försäkrad 
händelse skulle inträffa. Eftersom Bliwa 
Skade försäkring endast bedriver riskförsäkring 
definieras samtliga avtal som försäkringsavtal. 

Försäkringsavtal redovisas i enlighet med 
FFFS 2019:23 och dess ändringsföreskrifter 
samt IFRS 4.

Premieintäkt
Premieintäkt består av premieinkomst samt 
förändring i avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker. Inbetalda premier 
redovisas som premieinkomst när de inkommer 
oavsett vilken period de avser. I de fall premier 
aviseras i förskott inkluderas premie för hela 
den avtalade försäkringsperioden i premie
inkomsten. Den del av premien som avser  
försäkringsperioder som påbörjas först efter 
räkenskapsårets utgång flyttas till kommande 
period genom en avsättning för ej intjänade 
premier och kvardröjande risker.

Utbetalda försäkringsersättningar
Som utbetalda försäkringsersättningar redo
visas utbetalningar under räkenskapsåret  
på grund av inträffade försäkringsskador,  
oberoende av när skadan inträffat. Även drifts
kostnader för skadereglering redovisas under 
utbetalda försäkringsersättningar.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av 
avsättning för ej intjänade premier och kvar
dröjande risker, avsättning för oreglerade 

skador samt avsättning för återbäring och 
rabatter. Betryggande antaganden används  
vid beräkningarna och avsättningarna är  
odiskonterade.

Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker
Avsättning för ej intjänade premier görs för 
ingångna försäkringsavtal. Ett avtal anses 
ingånget när avisering av första premie skett 
eller senast vid tiden för försäkringsperiodens 
början. Avsättningen motsvarar den del av  
års premien som ännu ej är intjänad, det vill 
säga premie motsvarande kvarvarande risktid.  
Intjäningen fördelas jämnt under försäkrings
tiden.

För de fall där premien bedöms otillräcklig 
gällande ingångna avtal görs en avsättning för 
kvardröjande risker.

Avsättning för oreglerade skador
Avsättning för oreglerade skador består av: 
• Inträffade, men ännu inte inrapporterade 

skador. Denna post avser försäkringsersätt
ningar och skaderegleringskostnader för 
okända skador. För okända skador används 
observerade skadekostnadstrianglar och 
utvecklingsfaktorer 

• Inträffade och rapporterade, men ännu  
inte slutreglerade, skador. Denna post avser 
framtida försäkringsersättningar och skade
regleringskostnader för kända skador. 

Avsättning för oreglerade skador beräknas  
med hjälp av statistiska och aktuariella meto
der som anpassats till företagets historiska 
erfaren heter. Även kända, interna och externa 
omständigheter, beaktas. 

Avsättning för återbäring och rabatter
Under återbäring och rabatter redovisas even
tuella överskott från resultatdelningsavtal. 
Överskotten redovisas som skuld under för
säkringstekniska avsättningar och via resultat
räkningen under posten återbäring och  
rabatter. I de fall resultatdelningsfordringar 
uppstår redovisas dessa som övriga fordringar 
och via resultaträkningen under posten övriga 
tekniska intäkter.

Avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel redovisas i resultat  
och balansräkningen under respektive post. 
Återförsäkrares andel motsvarar återförsäk
rares ansvar enligt ingångna avtal.

Övriga tekniska intäkter och kostnader
Under övriga tekniska intäkter och kostnader 
redovisas förändringar i resultatdelningsford
ringar samt vissa övriga kostnader. 

Not 1. Redovisningsprinciper, forts.
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Driftskostnader
Totala driftskostnader, inklusive driftskost na
der för skadereglering, fördelas i resultaträk
ningen efter funktionerna anskaffning, skade
reglering, administration, provisioner och 
kapitalförvaltningskostnader samt i vissa fall 
övriga tekniska kostnader. 

Förutbetalda anskaffningskostnader  
för försäkringsavtal
Då Bliwa Skadeförsäkrings försäkringsavtal 
består av gruppavtal som huvudsakligen är ett
åriga, där avtalsperioden löper ut vid utgången 
av räkenskapsåret och där den försäkrade när 
som helst under året kan säga upp sin försäk
ring under gruppavtalet, görs ingen aktivering 
av anskaffningskostnader.

Kostnader för försäkringsavtal redovisas 
som kostnader när de uppstår. 

Redovisning av kapitalavkastning
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 
i skadeförsäkring
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapi
talavkastning över till försäkringsrörelsens 
resultat baserat på genomsnittliga försäkrings
tekniska avsättningar efter avgiven återför
säkring samt efter avdrag för nettofordringar  
i försäkringsrörelsen. Den överförda kapital
avkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar räntan på statsobligationer/
statsskuldsväxlar med en löptid som väsent
ligen överensstämmer med durationen för de 
försäkringstekniska avsättningarna.

Kapitalavkastning, intäkter
Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på 
placeringstillgångar, utdelning på aktier och 
andelar, ränteintäkter och realisationsvinster 
(netto). 

Kapitalavkastning, kostnader
Under kapitalavkastning, kostnader redovisas 
kostnader för placeringstillgångar. Posten 
omfattar kapitalförvaltningskostnader, ränte
kostnader och realisationsförluster (netto). 

Realiserade och orealiserade  
värdeförändringar
För placeringstillgångar som värderas till verk
ligt värde är realisationsvinsten den positiva 
skillnaden mellan försäljningspris och anskaff
ningsvärde. För räntebärande värdepapper är 
anskaffningsvärdet det upplupna anskaffnings
värdet och för övriga placeringstillgångar det 
historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning 
av placeringstillgångar återförs tidigare orea
liserade värdeförändringar mot posterna  
orealiserade vinster, respektive orealiserade 
förluster på placeringstillgångar. 

Realisationsvinster på andra tillgångar än 
placeringstillgångar redovisas som övriga 
intäkter.

Orealiserade vinster och förluster redovisas 
netto per tillgångsslag. 

Skatter
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och upp
skjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resul
taträkningen såvida inte den underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital, 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning 
av de skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till  
tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balans
räkningsmetoden med utgångspunkt i tempo
rära skillnader mellan redovisade och skatte
mässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning  
av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende 
avdragsgilla temporära skillnader och under
skottsavdrag redovisas endast i den mån det  
är sannolikt att dessa, inom en närstående tid, 
kommer att kunna utnyttjas. Värdet på upp
skjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas 
över resultaträkningen under bokslutsdisposi
tioner och i balansräkningen redovisas det  
ackumulerade värdet av avsättningarna under 
obeskattade reserver. Obeskattade reserver 
ingår i kapitalbasen och konsolideringskapitalet.

Periodiseringsfond
Periodiseringsfonden utgör en obeskattad 
reserv. Denna redovisas inklusive uppskjuten 
skatteskuld. Basen för beräkning baseras på 
årets skattepliktiga resultat och maximalt 
utrymme för avsättning till periodiserings
fonden uppgår till 25 procent av det skatte
pliktiga resultatet. Gjorda avsättningar är  
föremål för beskattning senast 6 år efter att 
avsättning gjorts.

Säkerhetsreserv
Säkerhetsreserv utgör en obeskattad reserv  
i skadeförsäkringsföretag. Denna redovisas 
inklusive uppskjuten skatteskuld. Basen för 
beräkning baseras på Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) 
om normalplan för skadeförsäkringsföretags 
beräkning av säkerhetsreserv. Reserven får 
endast minskas för att täcka förluster i försäk
ringstekniskt resultat efter återläggning av 
återbäring och rabatter, eller om avsättnings

underlaget minskat så mycket att avsättningen 
överstiger maximibeloppet. 

Placeringstillgångar
Placeringstillgångar utgörs av posten andra 
finansiella placeringstillgångar.

Andra finansiella placeringstillgångar
Med andra finansiella placeringstillgångar 
avses finansiella instrument, vilka definieras 
som varje form av avtal som ger upphov till en 
finansiell tillgång, en finansiell skuld eller ett 
eget kapitalinstrument i ett annat företag. 
Kategorin andra finansiella placeringstillgångar 
utgörs av aktier och andelar, obligationer och 
andra räntebärande värdepapper samt övriga 
finansiella placeringstillgångar. Aktier och 
andelar samt obligationer och andra ränte
bärande värdepapper klassificeras till katego
rin genom identifiering vid första redovisnings
tillfället. Derivat tillhör kategorin genom att  
de per automatik klassificeras som finansiella 
instrument som innehas för handel. Inga direk
tinvesteringar i derivatinstrument har genom
förts under året och inga derivatinstrument 
finns heller i portföljen per 31 december 2021.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld 
redovisas i balansräkningen endast när Bliwa 
Skadeförsäkring blir part i instrumentens 
avtalsmässiga villkor. Vid försäljning av en 
finansiell tillgång eller finansiell skuld tas 
denna bort från balansräkningen per affärs
dagen och vinst eller förlust redovisas i resul
taträkningen. Anskaffningsvärdet för andra 
finansiella placeringstillgångar redovisas  
exklusive transaktionskostnader. Transaktions
kostnader redovisas i resultaträkningen  
i posten kapitalavkastning, kostnader.

Finansiella instrument bruttoredovisas i 
balansräkningen. Nettoredovisning sker enbart 
när det finns en legal rätt att kvitta de redo
visade beloppen och det finns en avsikt att  
reglera posterna med ett nettobelopp eller  
att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

Så kallad säkringsredovisning tillämpas inte.

Finansiella instrument – klassificering
Bliwa Skadeförsäkring har, i enlighet med IAS 
39, klassificerat sina finansiella instrument i 
kategorierna finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultatet, låne och kund
fordringar värderade till upplupet anskaffnings
värde samt övriga finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultatet
I denna kategori ingår samtliga finansiella 
instrument på tillgångssidan.

I kategorin ingår investeringar i obligationer, 
aktier och andelar samt alternativa investeringar 

Not 1. Redovisningsprinciper, forts.
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som hänförts till värdering till verkligt värde  
via resultatet. Dessa investeringar har hänförts 
till denna kategori därför att investeringarna 
förvaltas och utvärderas internt på basis av 
investeringarnas verkliga värden. 

Tillgångarna i denna kategori redovisas  
vid anskaffningstillfället till köpeskillingen. 
Där efter värderas och redovisas tillgångarna  
till verkligt värde vilket normalt motsvarar  
köp kursen. 

Låne- och kundfordringar värderade  
till upplupet anskaffningsvärde
I denna kategori ingår fordringar avseende 
direktförsäkring, fordran koncernföretag, lik
vida medel såsom kassa och bank samt övriga 
fordringar. Tillgångarna i denna kategori känne
tecknas av att de inte har fastställda eller fast
ställbara betalningar samt inte är noterade  
på en aktiv marknad.

Fordringar avseende direktförsäkring och 
koncernfordringar redovisas till det belopp som 
förväntas inflyta efter avdrag för osäkra kund
fordringar i samband med individuell bedöm
ning. 

Likvida medel, det vill säga kassa och bank, 
består av banktillgodohavanden.

Övriga finansiella skulder värderade till  
upplupet anskaffningsvärde 
I denna kategori ingår skulder avseende direkt
försäkring, skulder till koncernföretag samt 
övriga skulder. Posterna har kort löptid och 
redovisas till nominellt belopp utan diskon
tering.

Värdering till verkligt värde
Värdering av finansiella tillgångar, klassifice
rade i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultatet, görs utifrån  
följande hierarki:
• Nivå 1. Värdering till noterade kurser på en 

aktiv marknad. 
• Nivå 2. Värdering till beräknade värden som 

bygger på observerbara marknadsnoteringar 
för investeringar som inte inkluderas i nivå 1. 

• Nivå 3. Värdering till beräknade värden, som 
bygger på antaganden och bedömningar, 
fastställda utifrån data som inte är obser
verbara på en aktiv marknad. 

Med aktiv marknad menas att noterade priser 
finns lätt tillgängliga på en börs, hos en mäk
lare eller liknande och att dessa priser repre
senterar faktiska och regelbundet förekom
mande transaktioner på affärsmässiga villkor. 

Där det inte finns någon aktiv marknad 
används olika värderingstekniker som, i så stor 
utsträckning som möjligt, bygger på observer
bara marknadsnoteringar. 

Instrument som har priser noterade  
på en aktiv marknad 
För finansiella instrument med priser noterade 
på en aktiv marknad beräknas verkligt värde  
för fonder till senast noterad NAVkurs och för 
övriga noterade instrument till senast noterad 
köpkurs, exklusive transaktionskostnader vid 
anskaffningstillfället. Den största delen av 
Bliwa Skadeförsäkrings finansiella instrument 
åsätts ett verkligt värde med priser som är 
noterade på en aktiv marknad.

Instrument som inte har priser noterade  
på en aktiv marknad 
Om villkoren för aktiv marknad inte är upp
fyllda ses marknaden som icke aktiv. Inves
teringar noterade på icke aktiva marknader  
värderas huvudsakligen enligt IPEVC:s rikt
linjer (International Private Equity and Venture 
Capitals riktlinjer). 

För innehav som klassificeras som nivå 2 
fastställs värdering till verkligt värde utifrån 
direkta eller indirekta observerbara marknads
noteringar från källor som stöds av observer
bara data. Bliwa Skadeförsäkring har inga  
tillgångar som klassificeras som nivå 2 per  
den 31 december 2021.

För innehav som har klassificerats som nivå 
3 har värdering i betydande grad skett utifrån 
data som inte kan observeras eftersom trans
aktioner endast inträffar sällan. Dessa värderas 
utifrån beräknade värden som bygger på anta
ganden och bedömningar samt, om det finns 
lämpliga sådana, observerbara marknadsnote
ringar. Bliwa Skadeförsäkrings investeringar 
som hänförs till nivå 3 består i huvudsak av 
reala tillgångar inom fastigheter, skogsmark 
samt infrastruktur.

Aktieägartillskott
Erhållna aktieägartillskott redovisas som 
balanserade vinstmedel. Tillskottet kan vara 
villkorat eller ovillkorat. 

Koncernbidrag 
Bliwa har valt att redovisa lämnade och 
erhållna koncernbidrag direkt mot eget kapital 
efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. 
Detta överensstämmer med huvudregeln  
för redovisning av koncernbidrag. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns 
ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast 
av en eller flera osäkra framtida händelser. 
Vidare redovisas en eventualförpliktelse när det 
finns ett åtagande som inte redovisas som en 
skuld eller avsättning på grund av att det inte 
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas eller att förpliktelsen inte kan beräknas 
med tillräcklig tillförlitlighet.

Not 1. Redovisningsprinciper, forts.
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Ett försäkringsföretags verksamhet bygger  
på ett aktivt risktagande. Vissa risker ingår 
som ett naturligt led i verksamheten medan 
andra, så långt det är möjligt, bör minimeras. 
Styrning, riskhantering och kontroll av risker 
för Bliwa Skadeförsäkring följer av riktlinjer 
som fastställts av styrelsen. Tillsammans med 
andra interna regelverk anger dessa övergri
pande ramar för en enhetlig och gemensam 
syn på risker.

Denna not omfattar strategi och riskaptit, 
principer samt mål för hantering och kontroll 
av risker, riskhanteringsorganisation samt  
kvalitativa och kvantitativa upplysningar om 
Bliwa Skadeförsäkrings risker.

Strategi, principer och mål för  
hantering och kontroll av risker
Strategi och riskaptit
Strategistyrning innebär att verksamheten över 
tid leds och utvecklas utifrån långsiktiga och 
kortsiktiga strategier och mål. Strategistyrning 
är en integrerad del av företagsstyrningen och 
omfattar relationen mellan strategiska mål, 
strategi och riskaptit, vilket illustreras i bilden. 
Bliwas verksamhet bedrivs härmed utifrån en 
strategiplan som årligen fastställs av styrelsen 
i Bliwa Livförsäkring och tillställs styrelsen  
i Bliwa Skadeförsäkring för kännedom och till
styrkan samt för beslut om dess strategiska 
mål. Under 2020 beslutades om en strategi
plan till och med 2025, vilket motsvarar den 
strategiska planeringshorisonten som även 
används i den egna risk och solvensbedöm
ningen (ORSA).

Riskaptiten fastställs av styrelsen och avser 
viljan att ta risk i förhållande till de strategiska 
målen samt det kapitalbehov som risktagandet 
medför. Utifrån riskaptit fastställer styrelsen en 
riskstrategi som omfattar det övergripande risk
tagande som krävs för att uppnå mål och där
med att ta på sig, styra, hantera och kontrollera 
de risker som Bliwa Skadeförsäkring är eller 
kan bli exponerat för. Riskstrategin säkerställer 
även att, en av styrelsen fastställd, balans upp
rätthålls mellan riskexponeringar i försäkrings
verksamheten och kapitalförvaltningsverksam
heten. 

Genom riskstrategin bryts även riskaptiten 
ner i risktoleransnivåer, där risktolerans kan 
uttryckas i såväl kvalitativa som kvantitativa 

termer. Risktoleransnivåer ska vara konsistenta 
med fastställd riskaptit och är en specificering 
av riskaptiten i syfte att uppnå fastställda mål 
över den strategiska planeringshorisonten. Risk
aptit och risktolerans anges på övergripande 
nivå samt för olika riskkategorier. Risktoleran
sen på övergripande nivå specificerar med  
vilken säkerhet strategiplanen kan genomföras 
i enlighet med fastställd riskaptit och solvens
kapitalkrav inom gällande regelverk. Den beak
tar därmed alla identifierade kvantifierade  
risker under hela den strategiska planerings
horisonten. Strategi och riskaptit integreras 
med resultat och insikter från ORSA i det  
strategiska och operativa beslutsfattandet.

Principer för risktagande
Inom Bliwa eftersträvas en hög riskmedvetenhet 
och en sund riskkultur. Bliwa strävar efter att 
varje medarbetare ska ha en god förståelse för 
den egna verksamheten och de risker som är 
förknippade med denna. Riskhanteringen base
ras på affärsmässighet och bedrivs med tydligt 
lönsamhetsfokus, vilket bland annat innebär att 
hänsyn tas till risker vid affärsbeslut och att 
prissättningen av produkter och tjänster så långt 
som möjligt beaktar riskerna. Även vid väsentliga 
förändringar i affärs eller verksamhet skritiska 
produkter, tjänster, affärer, verksam heter, pro
cesser och informations system samt vid större 
omorganisationer beaktas relevanta risker.

Grundläggande principer för risktagande inom 
Bliwa Skadeförsäkring är att:
• Ge förutsättningar för att uppnå fastställda 

strategiska mål.
• Ge förutsättningar för att uppnå ett stabilt 

och bra resultat vilket ger möjlighet att 
erbjuda bra och konkurrenskraftiga produk
ter och tjänster till kunderna.

• Behålla den finansiella styrkan för att säker
ställa kontinuitet i verksamheten och  
undvika stora förluster.

• Upprätthålla en tillräcklig likviditet för  
att möta åtagandet gentemot kunder och 
andra parter.

• Skydda Bliwas varumärke och rykte.

Mål med hantering och kontroll av risker
Målet med hantering och kontroll av risker  
är att säkerställa en god förmåga att identi
fiera, värdera, hantera, övervaka och kontroll
era risker som en del av god intern styrning  
och kontroll. 

Syftet är att, i både nutid och framtid, fånga 
alla väsentliga risker som är förknippade med 
organisationen och dess verksamhet. Risk
tagandet följer av fastställd strategiplan och 
riskstrategi. I förekommande fall ges möjlighet 
att begränsa och mildra följderna av riskexpo
nering för att därmed öka möjligheterna att  
nå uppsatta mål. Riskhanteringen ger styrelse,  
vd och övriga intressenter en allsidig och saklig 
bild över riskerna samt ökar förståelsen och 
kunskapen om dessa risker. Särskild uppmärk
samhet ägnas åt sådana risker som samverkar 
med varandra.

Riskhanteringsprocess
Riskhanteringsprocessen utgör ett stöd för 
både risktagande och möjligheten att nå upp
satta mål (såväl strategiska mål som affärsmål 
och verksamhetsmål) samt omfattar att identi
fiera, värdera, hantera, övervaka och rappor
tera väsentliga risker. Riskhanteringsprocessen 
tillämpas på samtliga risker och riskkategorier, 
där så är lämpligt.

Kontroll av risker
Kontroll av risker syftar till att säkerställa en 
god intern styrning och kontroll samt därmed 
en ändamålsenlig och effektiv riskhantering. 
Angreppssättet är riskbaserat utifrån väsent
liga risker, deras egenskaper och påverkan  
på strategiplanen.

Utförande av kontroller kan antingen vara 

 NOT 2  Upplysningar om risker
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egenkontroller utförda av den operativa verk
samheten eller kontroller utförda av centrala 
funktioner som syftar till att objektivt, korrekt 
och självständigt följa upp väsentliga risker.

Riskhanteringsorganisation
Styrelse
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att han
tering och kontroll av risker är tillfredsställande 
och effektivt samt att interna regler efterlevs.  

Vd
Vd ansvarar för att det finns instruktioner och 
utnämnda ansvariga för hantering och kontroll 
av risker samt att interna regler efterlevs.

Operativ verksamhet
Den operativa verksamheten äger riskerna  
i verksamheten och ansvarar för den löpande 
riskhanteringen och egenkontrollen.

All personal är ansvarig för att påtala brister 
i arbetet med riskhantering och egenkontroll, 
föreslå förbättringar samt rapportera händelser 
av väsentlig betydelse i enlighet med interna 
styrdokument.

Aktuarie-, compliance- och riskfunktion
Aktuariefunktionen arbetar med olika former 
av kvalitetssäkring av i huvudsak försäkrings
tekniska beräkningar, men även av återförsäk
ringslösningar och styrdokument för tecknande 
av affär. Genom sitt arbete ska aktuariefunktio
nen bidra till ändamålsenlighet och effektivitet 
inom dessa områden.

Compliancefunktionen arbetar primärt med 
självständig kontroll och uppföljning av regel
efterlevnaden kopplat till den tillståndspliktiga 
verksamheten samt vid behov med stöd och 
rådgivning kopplat till regelefterlevnad. 

Riskfunktionen arbetar med styrning, stöd 
och rådgivning samt självständig kontroll och 
uppföljning av risker för att säkerställa att verk
samheten har en god förmåga att identifiera, 
värdera, hantera, övervaka, rapportera samt 
kontrollera risker. 

Aktuarie, compliance och riskfunktionen 
har, så långt det är möjligt, en självständig 
ställning i förhållande till den operativa verk
samheten för att säkerställa att de kan utföra 
sina uppgifter på ett objektivt, korrekt och 
självständigt sätt. Funktionerna är inrättade 
genom utläggning av verksamhet till Bliwa 

Livförsäkring i enlighet med uppdragsavtal. 
Ansvarig för aktuarie, compliance och risk
funktionen utses av vd och avrapporterar direkt 
till styrelsen. För arbete inom dessa funktioner 
kan ansvarig för funktionen delegera arbets
uppgifter eller anlita externa konsulter. Funk
tionernas arbete utgår från årsplaner som  
fastställs av vd.

Internrevisionsfunktion
Internrevisionsfunktionen arbetar med obero
ende granskning och utvärdering av den 
interna styrningen och kontrollen. Intern
revisionsfunktionen är direkt underställd  
styrelsen. Även internrevisionsfunktionen 
inrättas genom utläggning av verksamhet till 
Bliwa Livförsäkring. Funktionens arbete utgår 
från en årsplan som fastställs av styrelsen.

Risker 
Alla risker i verksamheten delas in i fördefinie
rade riskkategorier, vilka övergripande kan 
sammanfattas som försäkringsrisker, finan
siella risker samt rörelserisker.

De mest väsentliga riskerna under kom
mande 12 månader är premie och avsätt
ningsrisk (försäkringsrisk) och aktiekursrisk 
(marknadsrisk). Försäkringsriskerna påverkas 
framförallt av skadeutvecklingen för arbets
löshet medan aktiekursrisken påverkas av  
prissättningen på den finansiella marknaden. 
För hantering av dessa risker, se avsnitten  
om riskhantering avseende försäkringsrisker 
respektive finansiella risker i denna not.

Riskhantering avseende  
försäkringsrisker
Försäkringsrisken i Bliwa Skadeförsäkring 
utgörs av arbetslöshetsrisk i form av inkomst
försäkring, som är den försäkringsprodukt som 
Bliwa Skadeförsäkring erbjuder. Försäkrings
risken delas in i premie, avsättnings och 
katastrofrisk. Inkomstförsäkring ger ekonomisk 
trygghet under en omställningsperiod till en 
försäkrad som har drabbats av arbetslöshet. 
Till ovan tillkommer även driftskostnads,  
koncentrations och kreditrisk.

Innebörden av dessa risker och Bliwa Skade
försäkrings generella metoder för att hantera 
riskerna beskrivs nedan. 

Premieintäkten ger en indikation på hur 
stora försäkringsriskerna är. Premieintäkten 
uppgår till 263 MSEK (197) före avgiven åter
försäkring och 184 MSEK (104) efter avgiven 
återförsäkring.

Premierisk 
Premieberäkningen för inkomstförsäkringar 
bygger på samlad statistik över skadekostnader 
per skadeår i relation till premier, justerat  
avseende förväntan för kommande år. Risken 
att premien inte räcker till är en så kallad  
premierisk och den framräknade riskpremien 
ska motsvara de förväntade skadekostnaderna.

För att reducera premierisken finns olika  
metoder, till exempel:
• Diversifiering av försäkringsportföljen  

mellan olika typer av grupper och branscher.
• Begränsningsregler av olika slag.

• Regelverk för riskbedömning.
• Riskmitigering i form av resultatdelnings

avtal.
• Uppföljning av resultat i syfte att korrigera 

premier och villkor vid behov.

Katastrofrisk 
Katastrofrisk för arbetslöshetsrisker avser  
risken för förlust till följd av väsentlig osäkerhet 
i prissättningsantagandena som följd av 
extrema eller exceptionella händelser.

Avsättningsrisk 
I de fall ett skadefall inträffar beräknas och 
avsätts en reserv som ska motsvara de förvän
tade framtida skadeutbetalningarna samt där
till förknippade skaderegleringskostnaderna för 
skadefallet. Avsättningsrisken för kända skade
fall är risken att de försäkrade kvarstår i arbets
löshet längre än förväntat och att utbetalning
arna därmed blir större än förväntat. 

Utöver detta avsätts även en reserv för de 
ännu okända skador som antas ha inträffat 
under perioden. Avsättningsrisken för okända 
skadefall är risken att kostnaden för dessa 
skador underskattas. 

Avsättningsriskerna speglar således risken 
att det reserverade beloppet inte kommer att 
täcka utbetalningarna. Denna risk hanteras 
främst genom utvecklade aktuariella metoder 
och uppföljning av skadornas utveckling.

Driftskostnadsrisk
Driftskostnadsrisk kan beskrivas som risken  
att framtida driftskostnader blir högre än för
väntat. Driftskostnadsrisken hanteras i ett  
kortare tidsperspektiv genom analyser och 
uppföljning av olika nyckeltal. I ett längre tids
perspektiv hanteras risken inom Bliwas strategi
styrning genom att skapa förutsättningar att på 
ett ändamålsenligt och effektivt sätt uppfylla 
strategiplanen.

Not 2. Upplysningar om risker, forts.
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Koncentration av försäkringsrisker
Koncentrationen av försäkringsrisk beskrivs 
med utgångspunkt från ett scenario som visar 
hur den maximala skadekostnaden av en ska
dehändelse per försäkringsgren kan beräknas. 
Koncentrationsrisken är således risken för  
förlust, eller negativ förändring avseende  
den finansiella ställningen, till följd av risk
koncentrationer.

Ett exempel på en sådan skadehändelse  
för inkomstförsäkring är att flera individkunder 
blir arbetslösa till följd av samma händelse,  
till exempel ett företag som lägger ned sin 
verksamhet eller en bransch som drabbas  
av kraftigt ökad arbetslöshet.

Kreditrisk inom försäkringsrisker
Kreditrisken består av motpartsrisk vad gäller 
fordran i resultatdelningsavtal med kunder,  
vilken bedöms vara låg.

Hantering av försäkringsrisker
Styrelsen beslutar om försäkringstekniska  
riktlinjer samt riktlinjer för försäkringsrisker.  
Vd ansvarar för att det finns teckningsinstruk
tioner som överensstämmer med riktlinjerna 
samt beslutar om försäkringstekniskt beräk
ningsunderlag.

Försäkringsavtalen ger Bliwa Skadeförsäk
ring rätt att med viss periodicitet säga upp 
avtalet, eller att ändra villkor och förutsätt
ningar vid förnyelse. Bliwa Skadeförsäkring har 
avtalat om resultatdelningsmodeller med sina 

avtalskunder och dessa innebär en avsevärd 
reducering av försäkringsriskerna.

Premiesättning och reservsättning baseras 
på antaganden om sannolikheter vad gäller till 
exempel arbetslöshet, ersättningsperiod och 
driftskostnader. I riskbedömning och premie
sättning tas även hänsyn till moturvalsrisker 
och koncentrationsrisker. 

Riskerna övervakas genom uppföljning av 
resultat samt uppföljning av de antaganden 
som ligger till grund för premiesättning.  
Vid behov justeras premier och villkor.

Återförsäkring
Bliwa Skadeförsäkring har ett kvotåterförsäk
ringsavtal sedan 1 januari 2020, vilket medför 
en lägre försäkringsteknisk avsättning och  

Not 2. Upplysningar om risker, forts.

Känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal
Känslighetsanalys mäter effekten på avsättningar före avgiven  
återförsäkring och resultat före skatt. Analysen är gjord utan  
hänsyn till eventuella korrelationer mellan antagandena.

Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 
Nedanstående tabell visar den uppskattade totala kostnaden före avgiven  
återförsäkring för kända och okända oreglerade skador vid slutet av varje  
skadeår. Tabellen visar också utbetalningar hänförliga till dessa skador.

Försäkringsrisker

Belopp KSEK

Avsättning  
vid oförändrade

antaganden
Förändring i  

antagande %

Avsättningar  
efter ändrade  

antaganden

Effekt på  
resultat

före skatt

2021-12-31

Ökning av ersättningslängd 125 514 10 % 126 144 629

Ökning av okända skador 125 514 10 % 125 967 452

2020-12-31

Ökning av ersättningslängd 125 132 10 % 127 666 2 534

Ökning av okända skador 125 132 10 % 128 597 3 465

Kostnad före avgiven återförsäkring exklusive skaderegleringsreserv

Skadeår

Belopp KSEK 2017 2018 2019 2020 2021 Summa

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret

 ett år 95 474 126 848 170 726 208 820 137 303 –

 två år 95 216 124 754 165 574 172 360 –    –

 tre år 95 042 125 108 165 503 –  – –

 fyra år 95 619 125 403  – – – –

 fem år 95 950  –    – –    –    –

Uppskattad slutlig skadekostnad 20211231 95 950 125 403 165 503 172 360 137 303  696 519    

Ackumulerade utbetalda skadeersättningar 95 950 125 403 165 370 169 011 74 845  630 579    

Avsättning för oreglerade skador,  
före avgiven återförsäkring  –    –    133 3 349 62 458 65 940

Avsättning för oreglerade skador, återförsäkrarens andel – –    -40 -1 005 -18 738 -19 783

Avsättning för oreglerade skador,  
efter avgiven återförsäkring –    – 93 2 344 43 720 46 157
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utjämning av resultatet efter avgiven åter
försäkring, samt ett lägre solvenskapitalkrav 
för försäkringsrisker. Återförsäkringsavtal är 
förknippade med en motpartsrisk på återför
säkraren, vad avser fullgörande av återförsäk
ringsavtalen. Risken avseende återförsäkrare 
minimeras genom att välja återförsäkrings
givare med god kreditvärdighet. 

Riskhantering avseende  
finansiella risker
Syftet med kapitalförvaltningen är att kunna 
trygga Bliwa Skadeförsäkrings försäkrings
åtaganden samt att över tiden kunna leverera 
en stabil avkastning för att möjliggöra upp
fyllande av företagets mål att långsiktigt kunna 
erbjuda konkurrenskraftiga premier till kund
erna. Bliwa Skadeförsäkring strävar i sin kapital
förvaltning efter ett balanserat risktagande i 
enlighet med aktsamhetsprincipen för att lång
siktigt inflationsskydda försäkringsåtaganden 
och därutöver lämna en avkastning på place
ringstillgångarna som minst ska nå ett av  
styrelsen fastställt avkastningsmål. 

Det aktiva risktagandet baseras på analyser 
av det makroekonomiska läget och framtids
utsikter på finansiella marknader i Sverige och 
globalt, liksom prissättningen av tillgångsslag 

och finansiella instrument. Investeringsbeslu
ten och tillgångsallokering reflekterar en god 
diversifiering av risker och väl avvägd balans 
mellan risknivå och förväntad avkastning inom 
ramen för styrelsens fastställda avkastnings
mål och risktolerans. Investeringar görs endast 
i tillgångar och finansiella instrument där Bliwa 
Skadeförsäkring har kompetens och resurser 
att analysera, bedöma och hantera de risker 
som följer av investeringen.

Finansiella risker inom kapitalförvaltnings
verksamheten följs upp genom kontinuerliga 
riskanalyser som grundar sig på statistiska 
modeller där risk bland annat mäts i termer  
av volatilitet för den realiserade avkastningen 
samt ettårig framåtblickande förlustrisk (Value 
at Risk) för olika tillgångsslag och tillgångs
portföljen som helhet. Därutöver utförs även 
känslighetsanalyser, stresstester och scenario
analyser där resultateffekten på Bliwa Skade
försäkrings tillgångar och åtaganden till följd  
av olika typer av förändringar på finansiella 
marknader analyseras. 

Begränsade delar av kapitalförvaltnings
verksamheten avseende administration  
av fondhandel, rådgivning och uppföljning är 
utlagd på en extern kapitalförvaltnings
samordnare. Ansvarig för kapitalförvaltningen 
ansvarar för den löpande riskhanteringen inom  

kapitalförvaltningsverksamheten, inklusive  
den del av verksamheten som är utlagd.

Inom kapitalförvaltningsverksamheten  
uppstår olika typer av finansiella risker såsom 
marknadsrisk, matchningsrisk, kreditrisk (mot
partsrisk), koncentrationsrisk och likviditetsrisk.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken för förlust, eller 
negativ förändring avseende den finansiella 
ställningen, till följd av förändringar av mark
nadspriser för tillgångar och skulder. Marknads
risk delas in i aktiekursrisk, ränterisk, fastig
hetsprisrisk, kreditspreadrisk och valutakurs
risk som främst härrör från marknadsrisker i 
placeringstillgångar. Portföljen av placerings
tillgångar består av en ränteportfölj, en aktie
portfölj och en portfölj med alternativa investe
ringar. I portföljen med alternativa investeringar 
ingår reala tillgångar i form av fastigheter, skogs
mark och infrastruktur samt absolut avkastande 
fonder som har som mål att skapa en positiv 
avkastning på det investerade kapitalet, oavsett 
utveckling på aktie och räntemarknaderna. 
Marknadsrisker hanteras främst genom 
begränsningsregler för allokering mellan och 
inom tillgångsslagen vilket säkerställer en 
lämplig diversifiering av tillgångar inom ramen 
för fastställd risktolerans.  

Not 2. Upplysningar om risker, forts.

Portföljallokering

2021-12-31 2020-12-31

Belopp KSEK Verkligt värde Andel % Verkligt värde Andel %

Ränteportfölj 1 235 867 61,4 % 193 161 65,8 %

Aktieportfölj 65 512 17,1 % 50 982 17,4 %

Alternativa investeringar 82 590 21,5 % 49 462 16,8 %

Summa 383 969 100 % 293 605 100 %

1) Jämförelseår 2020 inkluderar likvid för fondköp.

Exponering mot aktiekursrisk  

2021-12-31 2020-12-31

Belopp KSEK Verkligt värde
Andel av  

totalportfölj Kursfall
Effekt på resultat och 

eget kapital vid kursfall Verkligt värde
Andel av  

totalportfölj

Aktier och andelar 65 512 17,1 % 25 550 50 982 17,4 %

   varav noterade aktier och andelar inom OECD 65 512 17,1 % 39 % -25 550 50 982 17,4 %

   varav övriga aktier och andelar – – 49 % – –     –    

Absolutavkastande fonder 1 31 463 8,2 % 49 % 15 417 16 209 5,5 %

Summa 96 975 25,3 % -40 967 67 191 22,9 %

1) Utgör en del av övriga finansiella placeringstillgångar.

Aktiekursrisk
Med aktiekursrisk avses risken för förlust, eller 
negativ förändring avseende den finansiella 
ställningen, till följd av förändrade nivåer på 
marknadspriserna för aktier samt absolut
avkastande fonder. Aktiekursrisken mäts genom 
att beräkna placeringsportföljens exponering 

samt resultateffekt till följd av en procentuell 
nedgång i marknadspriser för aktier samt  
kurser för absolutavkastande fonder. 

I tabellen nedan är samtliga absolutavkas
tande fonder inkluderade i känslighetsanalys 
för aktiekursrisk. Total aktiekursrisk påverkas  

i hög grad av placeringsportföljens diversifie
ring och hanteras främst genom begränsnings
regler för allokering till och inom tillgångsslaget 
aktier, vilket säkerställer en väl avvägd expone
ring och diversifiering mellan olika marknader, 
sektorer och företag.
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Räntekänslighet i tillgångar och skulder
Analys av känslighet mot marknadsräntenivåer har genomförts genom  
att beräkna effekt på marknadsvärde för tillgångar, skulder och resultat  
före skatt till följd av en ränteuppgång respektive räntenedgång. 

Not 2. Upplysningar om risker, forts.

Räntebindning

Verkligt värde 2021-12-31

Belopp KSEK <1 år 1–3 år 4–5 år >5 år Summa

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 139 497 27 468 – 49 862 216 827

Likvida medel 19 040 – – – 19 040

Summa 158 537 27 468 – 49 862 235 867

Andel räntebärande värdepapper 67,2 % 11,7 % – 21,1 % 100,0 %

 Genomsnittlig duration, år 0,2 1,9 – 6,8 1,8

Försäkringstekniska avsättningar 69 237 61 127 –      –      130 364

varav räntebärande försäkringstekniska avsättningar – – –      –      –

 Genomsnittlig duration, år 0,4 2,9 – –      1,6

Verkligt värde 2020-12-31

Belopp KSEK <1 år 1–3 år 4–5 år >5 år Summa

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 69 834 50 959 44 325 6 656 171 774

Likvida medel 1 21 387 – – – 21 387

Summa 91 221 50 959 44 325 6 656 193 161

Andel räntebärande värdepapper 47,2 % 26,4 % 22,9 % 3,5 % 100,0 %

 Genomsnittlig duration, år 0,24 2,48 4,62 10,95 2,2

Försäkringstekniska avsättningar 112 399 18 967 – – 131 366

varav räntebärande försäkringstekniska avsättningar – – – –      –

 Genomsnittlig duration, år 0,3 1,2 – –      0,5

1) Inklusive likvid för fondköp.

Ränterisk

2021-12-31 2020-12-31

Belopp KSEK
Effekt på  
tillgångar

Effekt på  
skulder

Effekt på resultat och  
eget kapital vid kursfall

Effekt på  
tillgångar

Effekt på  
skulder

Effekt på resultat och  
eget kapital vid kursfall

Ränteuppgång 1) 3 869 348 3 521 2 424  – 2 424

Räntenedgång 1) 553 4 549 41  – 41

1) Nominella marknadsräntor stressas motsvarande en ränteuppgång  
respektive räntenedgång som inträffar i genomsnitt en gång vart  
200:e år enligt antagande i Solvens 2regelverkets standardformel. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för förlust, eller 
negativ förändring av den finansiella ställningen, 
till följd av förändringar av marknadsräntor. 
Ränte risken avspeglas i att marknadsvärdet  
på ett fast framtida kassaflöde från ett ränte
bärande instrument eller ett försäkrings  
 

åtagande förändras vid förändring av det  
allmänna ränteläget.

Ränterisken mäts genom att beräkna dura
tion som mäter räntekänsligheten för såväl rän
tebärande tillgångar som försäkringsåtaganden 
vid en baspunkts förändring av marknadsrän
tan för samtliga löptider. Därutöver görs käns

lighetsanalys av marknadsvärdet för ränte
bärande tillgångar och skulder till följd av en 
ränteuppgång samt ränte nedgång i enlighet 
med de antaganden som används vid beräk
ning av kapitalkrav för ränterisk i Solvens 2 
 regelverkets standardformel. 

Räntestresser 2021-12-31

Löptid (år) 0–5 år 6–10 år 11–15 år 16–20 år 21–25 år 26–30 år >30 år

Genomsnittlig ränteuppgång 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Genomsnittlig räntenedgång 0,1 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % 0,8 %

Räntestresser 2010-12-31

Löptid (år) 0–5 år 6–10 år 11–15 år 16–20 år 21–25 år 26–30 år >30 år

Genomsnittlig ränteuppgång 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Genomsnittlig räntenedgång 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,8 %
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Fastighetsprisrisk
Med fastighetsprisrisk avses risken för förlust, 
eller negativ förändring avseende den finan
siella ställningen, till följd av förändringar av 
marknadspriserna för fastigheter. Fastighets

prisrisken mäts genom att beräkna placerings
portföljens exponering mot fastigheter och 
mark. Fastighetsprisrisken mäts även genom 
känslighetsanalys av värdeförlusten på fastig

hetsinvesteringar vid en värdeminskning på  
25 procent. Exponeringen mot fastigheter  
och mark uppgår till 13,3 procent (11,3)  
av placeringsportföljen.

Valutakursrisk
Med valutakursrisk avses risken för förlust, 
eller negativ förändring avseende den finansiella 
ställningen, till följd av förändringar i valuta
kurser. Valutakursrisken är i sin helhet relate
rad till placeringstillgångar som är köpta i 
utländska valutor utan valutakurssäkring. 

Valutakursrisken mäts genom att beräkna 
den totala exponeringen i utländska valutor 

samt genom känslighetsanalys vid en nedgång 
i växelkurser mot samtliga utländska valutor 
med 25 procent. 

Valutakursrisken hanteras i vissa fall genom 
valutakurssäkring via valutaterminer och 
begränsas genom styrelsens fastställda limit 
för andelen utländsk valutaexponering i place
ringsportföljen. Bliwa Skadeförsäkring bedriver 

för närvarande ingen valutaförvaltning och  
den öppna exponeringen mot valutakursrisk 
ses som en del av placeringsportföljens risk
spridning. 

Not 2. Upplysningar om risker, forts.

Fastighetsexponering

2021-12-31 2020-12-31

Belopp KSEK Verkligt värde
Effekt på resultat och  

eget kapital vid 25 % prisfall Verkligt värde

Fonder med fastighetprisrisk 51 126 12 782 33 254

Summa 51 126 -12 782 33 254

Valutaexponering

Verkligt värde 2021-12-31 Verkligt värde 2020-12-31

Belopp KSEK Valutaexponering Andel

Effekt på resultat och eget  
kapital vid negativ valutakurs-

ändring mot SEK med 25 %  Valutaexponering Andel

SEK 371 073 96,6 % – 278 162 94,7 %

USD 12 896 3,4 % 3 224 15 443 5,3 %

Summa 383 969 100 % -3 224 293 605 100,0 %
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Not 2. Upplysningar om risker, forts.

Koncentrationsrisk inom finansiella risker
Med koncentrationsrisk avses risken för  
förlust, eller negativ förändring avseende  
den finansiella ställningen, till följd av risk
koncentrationer i placeringsportföljen.

Koncentrationsrisken mäts genom att beräkna 
placeringsportföljens exponering mot enskilda 
emittenter och hanterar koncentrationsrisk 
genom att begränsa hur stor del av placerings

portföljen som får exponeras mot enskilda 
emittenter. 

Kreditrisk inom finansiella risker
Med kreditrisk avses risken för förlust, eller 
negativ förändring avseende den finansiella 
ställningen, till följd av oförmågan hos emitten
ter, motparter eller gäldenärer att fullgöra  
förpliktelser enligt avtal. 

Kreditrisken mäts genom att beräkna ränte
portföljens exponering mot värdepapper med 
olika nivåer av kreditvärdighet. Kreditvärdig

heten klassificeras enligt kreditbedömning från 
officiella ratinginstitut. 

Kreditrisken i placeringsportföljen hanteras 
genom att begränsa exponeringen mot andelen 
tillgångar med låg kreditvärdighet i ränteport
följen samt exponeringen mot enskilda mot
parter. 

Fem största exponeringar mot enskilda emittenter
2021-12-31

Belopp KSEK Verkligt värde Andel av placeringsportfölj

Svenska Handelsbanken 20 075 5,2 %

Volvo Treasure 6 816 1,8 %

Humlegården Fastigheter 5 258 1,4 %

Nykredit Realkredit 5 023 1,3 %

Scania 4 919 1,3 %

Summa 42 091 11,0 %

2020-12-31

Belopp KSEK Verkligt värde Andel av placeringsportfölj

Svenska Handelsbanken 13 899 4,7 %

SBAB 4 589 1,6 %

Realkredit Danmark 4 270 1,5 %

Skandinaviska Enskilda 4 001 1,4 %

Volvo Treasure 3 800 1,3 %

Summa 30 559 10,5 %

Kreditspreadrisk
Med kreditspreadrisk avses risken för förlust, 
eller negativ förändring avseende den finan
siella ställningen, till följd av förändringar  
av kreditspreaden för räntebärande tillgångar  
mot den riskfria räntan. 

Kreditspreadrisken mäts genom känslig
hetsanalys och värdeförlust vid stresstest av 
kreditspreaden för respektive räntetillgång.

Kreditexponering
Verkligt värde 2021-12-31

Belopp KSEK AAA AA A BBB BB eller lägre Total Andel

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 20 331 – 137 812 45 442 13 242 216 827 91,9 %

Likvida medel – 19 040 – – – 19 040 8,1 %

Summa 20 331 19 040 137 812 45 442 13 242 235 867

Andel 8,6 % 8,1 % 58,4 % 19,3 % 5,6 % – 100,0 %

Verkligt värde 2020-12-31

Belopp KSEK AAA AA A BBB BB eller lägre Total Andel

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 21 220 – 87 201 50 959 12 394 171 774 88,9 %

Likvida medel 1 – 13 117 8 270 – – 21 387 11,1 %

Summa 21 220 13 117 95 471 50 959 12 394 193 161 –

Andel 11,0 % 6,8 % 49,4 % 26,4 % 6,4 % – 100,0 %

1) Jämförelseår 2020 inkluderar likvid för fondköp.
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Not 2. Upplysningar om risker, forts.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken för förlust, eller 
negativ förändring avseende den finansiella 
ställningen, till följd av att inte kunna infria 
betalningsförpliktelser utan att kostnaden för 
att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 

Likviditetsrisken begränsas genom limitering 
avseende hur stor del av placeringsportföljen 
som får bestå av illikvida tillgångar samt även 
genom limit för total marknadsrisk för place
ringstillgångar och en god solvens och kapital

situation. Andelen likvida tillgångar i portföljen 
är på en hög och aktsam nivå. 

Tillgänglig likviditet per tidsperiod
2021-12-31 2020-12-31

Belopp KSEK Tillgångsslag Verkligt värde Andel Verkligt värde Andel

Inom 1 dag Likvida medel 1 19 040 5,0 % 21 387 7,3 %

Inom 1 vecka Dagligt handlade fonder 269 098 70,0 % 210 362 71,7 %

Inom 1 månad Månadshandlade fonder 31 463 8,2 % 16 209 5,5 %

Över 1 månad Illikvida fonder 64 368 16,8 % 45 647 15,5 %

Summa 383 969 100 % 293 605 100,0 %

1) Jämförelseår 2020 inkluderar likvid för fondköp.

Matchningsrisk
Med matchningsrisk avses risken för förlust, 
eller negativ förändring avseende den finan
siella ställningen, till följd av att förändringar  
i marknadsvärdet för räntebärande tillgångar 
inte överensstämmer med motsvarande för
ändring för försäkringsåtaganden. Matchnings
risken utgörs av ränterisk och valutarisk som 
härrör från skillnaden i storlek, valuta och för
fallostruktur för kassaflöden mellan ränte
bärande tillgångar och försäkringsåtaganden. 

Matchningsrisken inom Bliwa Skadeför
säkring är mycket begränsad i förhållande till 
övriga risker givet nuvarande matchning av 
duration och valutaexponering mellan till
gångar och skulder.

Hantering av finansiella risker
Riktlinjer för placering och förmånsrätt, vilka 
beslutas av styrelsen, anger ramar och ansvars
fördelning för den löpande hanteringen, upp
följningen och rapporteringen av finansiella  
risker. Riktlinjerna anger tillåtna tillgångsslag 
och finansiella instrument, en strategisk till
gångsallokering med avvikelselimiter samt 
ytterligare begränsningsregler för exponeringar 
mot finansiella risker. Inom ramen för riktlin
jerna fastställs en taktisk tillgångsallokering 
mellan och inom tillgångsslagen samt duration 
för räntebärande tillgångar. Den taktiska  
allokeringen ses över kontinuerligt under året 
och förändras vid behov.

Bliwa Skadeförsäkring får genomföra direkt
investeringar i derivatinstrument i syfte att helt 
eller delvis reducera den finansiella risken eller 
effektivisera förvaltningen i enlighet med 
externa och interna regelverk. Under rappor
teringsperioden har inga direktinvesteringar  
i derivatinstrument genomförts och inga inne
hav finns i portföljen vid utgången av året.  
De fonder som Bliwa Skadeförsäkring investe
rar i innehåller i vissa fall derivat som uppfyller 
samma externa och interna regelverk som vid 
direktinvesteringar.

Riktlinjer för placering och förmånsrätt beskri
ver även processen och ansvarsfördelningen 
för hantering och rapportering av förmånsrätts
register. Syftet med förmånsrättsregistret är 
att upprätthålla ett överhypotek av tillgångar  
i förhållande till försäkringsåtaganden i enlig
het med aktsamhetsprincipen.

Riskhantering avseende  rörelserisker
Begreppet rörelserisker är ett samlingsnamn 
för riskkategorierna operativa risker, affärsrisk, 
strategisk risk, ryktesrisk, framväxande risk, 
hållbarhetsrisk samt regelefterlevnadsrisk. 

Rörelserisker har en annan karaktär än  
försäkringsrisker och finansiella risker, vilket 
innebär att de identifieras och värderas genom 
kvalitativa metoder snarare än kvantitativa. 
Riskfunktionen stödjer verksamheten i risk
hantering av rörelserisker både som en del av 
riskhanteringsprocessen, men även som en  
del av ORSAprocessen.  

En rörelserisk utgörs av en potentiell hän
delses orsak och konsekvens. Värderingen  
av en specifik rörelserisk, uttrycks genom en 
uppskattning av sannolikheten för att risken 
ska inträffa samt uppskattning av konsekven
sen av att risken inträffar.

Grundprincipen för hantering av rörelse
risker är att de kan hanteras genom åtgärder 
som begränsar, motverkar eller på annat sätt 
hanterar identifierade risker. Åtgärderna ska 
stå i proportion dels till värderingen av sanno
likhet och konsekvens, dels till kostnaden  
för att hantera riskerna. 

Operativa risker
Med operativa risker avses risken för förlust, 
eller negativ framtida resultatutveckling, till 
följd av att interna processer och rutiner är  
felaktiga, inte ändamålsenliga, mänskliga fel, 
felaktiga system eller externa händelser inklu
sive legala risker samt förändringar i verksam
hetsförutsättningar. 

De operativa riskerna hanteras av vd, avdel
ningschefer, eller områdesans variga i verk
samheten. Riskerna identifieras och bedöms 
genom en återkommande självutvärdering  
där resultatet dokumenteras i ett riskregister. 
För varje identifierad risk registreras såväl 
redan genomförda som planerade åtgärder 
med utsedda åtgärdsansvariga. 

De operativa riskerna hanteras genom en  
god intern styrning och kontroll, vilket är en 
ständigt pågående process som bland annat 
omfattar:
• Ändamålsenliga interna styrdokument.
• Tydligt definierade roller och ansvars

fördelningar.
• Incidenthantering.
• Kontinuitets och krishantering.
• Informationssäkerhet.
• Informationssystemstöd med inbyggda 

maskinella avstämningar och kontroller.
• Rapporteringssystem för att tillgodose  

styrelsens, ledningens och övriga verksam
hetens krav på information.

Affärsrisk
Med affärsrisk avses risken för förlust, eller 
negativ framtida resultatutveckling, till följd  
av förändrade affärsförutsättningar, konkurrens
situation samt oförmåga att reagera på utveck
lingen eller förändringar i branschen.

Affärsrisk hanteras på ledningsnivå genom 
bland annat strategi och affärsplanering. 
Metodiken för identifiering och bedömning  
av affärsrisker följer i stort den metodik som 
används för att identifiera och bedöma opera
tiva risker.

Strategisk risk
Med strategisk risk avses risken för förlust, 
eller negativ framtida resultatutveckling, till 
följd av brister i planerade eller genomförda 
affärsbeslut eller oförmåga att möta omvärlds
förändringar samt brister i vd:s och styrelsens 
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Not 2. Upplysningar om risker, forts.

strategiska planering, organisation, uppföljning 
och kontroll av verksamheten.

Strategisk risk hanteras på styrelse och 
ledningsnivå genom bland annat strategiplane
ring, underlag för beslut och vid förändringar  
i verksamheten. Metodiken för identifiering 
och bedömning av strategiska risker följer i 
stort den metodik som används för att identi
fiera och bedöma operativa risker.

Ryktesrisk
Med ryktesrisk avses risken för förlust, eller 
negativ framtida resultatutveckling, till följd  
av förlorat anseende hos kunder, partners och 
myndigheter. 

Ryktesrisk är ofta indirekta risker som  
uppkommer som en följdeffekt av andra risker 
och om dessa inte hanteras eller förebyggs  
på ett korrekt sätt. Metodiken för identifiering 
och bedömning av ryktesrisker följer i stort  
den metodik som används för att identifiera 
och bedöma operativa risker.

Framväxande risk
Med framväxande risk avses risken för förlust, 
eller negativ framtida resultatutveckling, till 
följd av en potentiellt väsentlig och betydande 
händelse som inte är fullt ut förstådd eller som 
inte kan accepteras inom givna ramar i förhål
lande till externa och interna regler, kapitalkrav 
och fastställd riskaptit och risktolerans.

Framväxande risk hanteras på styrelse  
och ledningsnivå genom bland annat strate
giplanering. Metodiken för identifiering och 
bedömning av framväxande risker följer i stort 
den metodik som används för att identifiera 
och bedöma operativa risker.

Hållbarhetsrisk
Med hållbarhetsrisk avses risken för förlust, 
eller negativ framtida resultatutveckling eller 
annan negativ påverkan till följd av otillräcklig 
anpassning till omvärldsfaktorer med avseende 
på ekonomisk, miljömässig och social hållbar
het.

Hållbarhetsrisk hanteras på styrelse och  
ledningsnivå genom bland annat strategi och 
verksamhetsplanering i enlighet med riktlinjer 
för hållbarhet och ansvarsfullt agerande.  
Metodiken för identifiering och bedömning  
av hållbarhetsrisker följer i stort den metodik 
som används för att identifiera och bedöma 
operativa risker.

Regelefterlevnadsrisk
Med regelefterlevnadsrisk avses risken för  
förlust, negativ framtida resultatutveckling 
eller myndighetssanktioner till följd av över
trädelse eller bristande efterlevnad av gällande 
lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, 
branschpraxis eller interna styrdokument.

Regelefterlevnadsrisk hanteras av vd, avdel
ningschefer, eller områdesansvariga i verksam
heten. Metodiken för identifiering och bedöm
ning av regelefterlevnadsrisker följer i stort den 
metodik som används för att identifiera och 
bedöma operativa risker.

Solvens 
Solvensen är förhållandet mellan tillgängligt 
kapital och erforderligt kapital. Försäkrings
företag är reglerade med regler för kapitalbas 
och kapitalkrav, det vill säga tillgängligt kapital 
och erforderligt kapital. Bliwa Skadeförsäkring 
använder standardformeln inom Solvens 2  
för att beräkna kapitalkrav och kapitalbas  
i solvensbalansräkningen. 

Bliwa Skadeförsäkring uppfyller de regu
latoriska kraven och det föreligger en god  
solvens och kapitalsituation samt en god finan
siell styrka. Solvenskvot, det vill säga kvoten 
mellan kapitalbas och kapitalkravet, uppgår till 
219 procent (143). Den stärkta solvens kvoten 
förklaras både av en stärkt kapitalbas och ett 
minskat kapitalkrav. Minskade skadekostnader 
under året genererar lägre skade reserver vilket 
minskat avsättningsrisken samtidigt som 
kapital basen stärkts tack vare en förbättrad  
lönsamhet och en god kapital avkastning.

Målet är att uppfylla företagets solvensbehov, 
vilket innebär att säkerställa att kapitalbasen 
är tillräcklig för att uppfylla kapitalkravet samt 
bära de risker som följer av verksamheten vid 
varje tidpunkt. Bedömningen av det totala  
solvensbehovet utgår därför bland annat från 
beslutad strategiplan, specifik riskprofil och 
godkända risktoleranser. Här beaktas både ett 
ettårigt och ett flerårigt framåtblickande per
spektiv i bedömning av solvensen och solvens
behovet. 

Bliwa Skadeförsäkring följer löpande de  
förändringar i regelverk och i verksamhets
förutsättningar som kan påverka solvens och 
kapitalsituationen. I den årliga ORSAprocessen 
görs mer omfattande beräkningar av framtida 
solvens och kapitalsituation. Dessa görs för 
att utvärdera vilken påverkan olika scenarier 
och förändringar av verksamhet eller strategi 
kan komma att få. Skulle den lagstadgade  
solvensnivån eller solvensbehovet enligt Bliwas 
riskstrategi inte uppfyllas kommer lämpliga 
åtgärder att över vägas. Det i form av exempel
vis omfördelningar i placeringsportföljen och 
återförsäkrings program samt genomföra en 
översyn av premier och villkor i försäkrings
portföljen.

Resultaten från ORSA, som genomfördes 
under slutet av 2021, visar på en fortsatt stark 
solvenssituation under den strategiska plane
ringshorisonten fram till 2025.



23 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING AB – ÅRSREDOVISNING 2021

 NOT 3  Premieintäkt

 NOT 4  Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

 NOT 5  Övriga tekniska intäkter 

 NOT 6  Försäkringsersättningar

 NOT 7  Återbäring och rabatter

Belopp KSEK 2021 2020

Premieintäkt före avgiven återförsäkring

Inbetalda och tillgodoförda premier 261 736 191 572

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 384 5 460

Summa 263 121 197 032

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring

Premier för avgiven återförsäkring 78 525 95 213

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade  
premier och kvardröjande risker 415 1 870

Summa 184 180 103 689

Belopp KSEK 2021 2020

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1) – 8

Räntesatsen uppgår till 0,0 % 0,0 %

1) Motsvaras av avkastningen på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar.

Belopp KSEK 2021 2020

Förändring av resultatdelningsfordran  – 34 985

Återförsäkrares andel  –    10 542

Summa –    24 442

Belopp KSEK 2021 2020

Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring

Utbetalda skadeersättningar 146 682 186 305

Driftskostnader för skadereglering 3 538 4 510

Summa -150 220 -190 815

Återförsäkrares andel 45 063 56 565

Summa 45 063 56 565

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring 45 189 18 094

Återförsäkrares andel 13 503 33 424

Summa förändring i avsättning för oreglerade skador 31 686 15 330

Summa -73 472 -118 920

Avvecklingsresultat inklusive engångseffekter 1)

Före avgiven återförsäkring 35 280 3 919

Efter avgiven återförsäkring 24 696 3 919

1) Avvecklingsresultatet beräknas på ingående balans av försäkringstekniska avsättningar.  
Befintligt återförsäkringsavtal började gälla 2020 01 01, vilket innebär att det 2020  
inte finns någon återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar.

Belopp KSEK 2021 2020

Förändring av avsättning för återbäring och rabatter

Före avgiven återförsäkring 45 572 10 168

Återförsäkrares andel 13 672 4 062

Summa -31 900 14 230
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 NOT 8  Driftskostnader

 NOT 9  Övriga tekniska kostnader

 NOT 10  Kapitalavkastning, intäkter

 NOT 11  Orealiserade vinster på placeringstillgångar

 NOT 12  Kapitalavkastning, kostnader

 NOT 13  Orealiserade förluster på placeringstillgångar

Belopp KSEK 2021 2020

Anskaffningskostnader 6 494 6 478

Administrationskostnader 37 805 34 466

Återförsäkrares andel 13 298 12 289

Summa -31 001 -28 655

Se även not 32, totala driftskostnader.

Belopp KSEK 2021 2020

Förändring av resultatdelningsfordran 35 142  –    

Övrig ersättning 494 374

Återförsäkrares andel 10 691 112

Summa -24 945 -261

Belopp KSEK 2021 2020

Erhållna utdelningar 1 737 1 740

Realisationsvinst, netto

Aktier och andelar 8 228 5 581

Obligationer och övriga räntebärande värdepapper 441 928

Övriga finansiella placeringstillgångar – 213

Summa Realisationsvinst, netto 8 669 6 721

Summa 10 406 8 461

Belopp KSEK 2021 2020

Orealiserade vinster

Aktier och andelar 8 881 2 041

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  –    1 205

Övriga finansiella placeringstillgångar 1 864 334

Summa 10 745 3 580

Belopp KSEK 2021 2020

Kapitalförvaltningskostnader 1 488 1 615

Summa -1 488 -1 615

Belopp KSEK 2021 2020

Orealiserade förluster

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 155 –

Summa -155 –
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 NOT 14  Nettoresultat per kategori finansiella tillgångar och skulder  

 NOT 15  Bokslutsdispositioner

 NOT 16  Skatt på årets resultat

Belopp KSEK 2021 2020

Finansiella tillgångar identifierade som poster värderade  
till verkligt värde över resultaträkningen

Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin

Aktier och andelar 18 847 9 363

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  286 2 132

Övriga finansiella placeringstillgångar 1 864 546

Summa 20 997 12 041

Belopp KSEK 2021 2020

Förändring av säkerhetsreserv 38 795 2 960

Förändring av periodiseringsfond 2 000 –

Summa -36 795 -2 960

Belopp KSEK 2021 2020

Aktuell skatt

Inkomstskatt för perioden  –    –

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

Uppskjuten skatt avseende värdering värdepapper 2 182 673

Summa -2 182 -673

Avstämning effektiv skattesats avseende inkomstskatt

Resultat före skatt 5 576 1 991

Skatt enligt gällande skattesats, 20,6 % (21,4 %) 1 149 426

Skattemässiga justeringar som ej redovisats i resultaträkningen 1 020 327

Justering uppskjuten skatt p.g.a. ändrad skattesats –    93

Ej avdragsgilla kostnader 13 13

Summa -2 182 -673
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 NOT 17  Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden

Finansiella tillgångar

2021-12-31

Finansiella tillgångar värderade  
till verkligt värde via resultatet

Belopp KSEK
Tillgångar som bestämts 

tillhöra kategorin
Innehav för  

handel
Låne- och  

kundfordringar
Summa  

bokfört värde Verkligt värde
Anskaffnings-

värde

Aktier och andelar 72 210 –  – 72 210 72 210 48 333

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper 216 828  – –    216 828 216 828 213 452

Övriga finansiella placeringstillgångar 75 892 – –    75 892 75 892 68 888

Kassa och bank – – 19 040 19 040 19 040 19 040

Fordringar avseende direktförsäkring – –    16 905 16 905 16 905 16 905

Summa finansiella tillgångar 364 930  – 35 945 400 875 400 875 366 618

Ickefinansiella tillgångar – – – 39 109  – –    

Summa Tillgångar –    –    – 439 984  – –    

Finansiella tillgångar

2020-12-31

Finansiella tillgångar värderade  
till verkligt värde via resultatet

Belopp KSEK
Tillgångar som bestämts 

tillhöra kategorin
Innehav för  

handel
Låne- och  

kundfordringar
Summa  

bokfört värde Verkligt värde
Anskaffnings-

värde

Aktier och andelar 50 982 – –    50 982 50 982 35 988

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper 171 774  – –    171 774 171 774 168 243

Övriga finansiella placeringstillgångar 49 462 –  – 49 462 49 462 44 321

Kassa och bank –     – 13 117 13 117 13 117 13 117

Fordringar avseende direktförsäkring –     – 15 159 15 159 15 159 15 159

Övriga fordringar –     – 44 954 44 954 44 954 44 954

Summa finansiella tillgångar 272 218 – 73 230 345 448 345 448 321 782

Ickefinansiella tillgångar – –         41 172 –  –

Summa Tillgångar –     –  -    386 620 –    –

Finansiella skulder

2021-12-31

Finansiella skulder värderade  
till verkligt värde via resultatet

Belopp KSEK
Skulder som bestämts 

tillhöra kategorin
Innehav för  

handel
Övriga finansiella 

skulder
Summa  

bokfört värde Verkligt värde
Anskaffnings-

värde

Skulder till koncernföretag –    – 11 982 11 982 11 982 11 982

Övriga skulder – – 548 548 548 548

Summa finansiella skulder – – 12 530 12 530 12 530 12 530

Ickefinansiella skulder –     –  – 427 454 – –    

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder – – – 439 984  – –

Finansiella skulder

2020-12-31

Finansiella skulder värderade  
till verkligt värde via resultatet

Belopp KSEK
Skulder som bestämts 

tillhöra kategorin
Innehav för  

handel
Övriga finansiella 

skulder
Summa  

bokfört värde Verkligt värde
Anskaffnings-

värde

Skulder till koncernföretag –     – 11 760 11 760 11 760 11 760

Övriga skulder  –  – 570 570 570 570

Summa finansiella skulder  –  – 12 330 12 330 12 330 12 330

Ickefinansiella skulder  –  – –    374 290  –    –    

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder –  –  –    386 620  – –
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 NOT 18  Värderingskategori av finansiella instrument och upplysningar  
om finansiella instrument värderade till verkligt värde     

Värdering av finansiella tillgångar, klassifice
rade i kategorin Finansiella tillgångar värde
rade till verkligt värde via resultatet, sker  
utifrån hierarki:  
• Nivå 1: Värdering till noterade kurser på en 

aktiv marknad.   
• Nivå 2: Värdering till beräknade värden som 

bygger på observerbara marknadsnoteringar 
för investeringar som inte inkluderas i nivå 1.

• Nivå 3: Värdering till beräknade värden,  
som bygger på antaganden och bedöm
ningar, fastställda utifrån data som inte  
är observerbara på en aktiv marknad. 

Innehav som hänförs till nivå 3 värderas i bety
dande grad på data som inte kan observeras 
eftersom dessa transaktioner endast inträffar 
sällan. Instrument på nivå 3 utgörs huvudsakli
gen av investeringar i fastigheter, skogsmark 
och infrastruktur. Den ingående balansen på 
innehav som hänförts till nivå 3 uppgår till  
0 KSEK och den utgående balansen uppgår  
till 51 127 KSEK. Förändringen förklaras av 
nyinvesteringar uppgående till 15 319 KSEK 
samt omklassificering av tidigare nivå 2 inne
hav om 35 807 KSEK.

Följande tabell visar hur de finansiella till
gångar som värderats till verkligt värde har  
fördelats på de olika nivåerna i hierarkin.

Se vidare not 1, Redovisningsprinciper. 

Finansiella tillgångar  värderade till verkligt värde via resultatet 

Finansiella tillgångar 2021-12-31

Belopp KSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Bokfört värde

Aktier och andelar 65 512 – 6 698 72 210

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 216 828 –  – 216 828

Övriga finansiella placeringstillgångar 31 463 – 44 429 75 892

Summa finansiella tillgångar 313 803 – 51 127 364 930

Finansiella tillgångar 2020-12-31

Belopp KSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Bokfört värde

Aktier och andelar 50 982 –     –    50 982

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 171 774  –  – 171 774

Övriga finansiella placeringstillgångar 16 209 33 254 – 49 462

Summa finansiella tillgångar 238 964 33 254 – 272 218

 NOT 19  Aktier och andelar 

 NOT 20  Obligationer och andra räntebärande värdepapper

 NOT 21   Övriga finansiella placeringstillgångar

Anskaffningsvärde Verkligt värde/bokfört värde

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Noterade värdepapper

Svensk valuta 33 644 24 448 52 616 35 539

Utländsk valuta 8 961 11 539 12 896 15 443

Onoterade värdepapper

Svensk valuta 5 727 –    6 698 –    

Summa 48 333 35 987 72 210 50 982

Anskaffningsvärde Verkligt värde/bokfört värde

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Noterade värdepapper

Räntefonder 213 452 168 243 216 828 171 774

Summa 213 452 168 243 216 828 171 774

Anskaffningsvärde Verkligt värde/bokfört värde

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Alternativ investering 68 888 44 321 75 892 49 462

Summa 68 888 44 321 75 892 49 462
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 NOT 25  Obeskattade reserver

 NOT 24  Aktuell skattefordran

 NOT 23  Övriga fordringar

 NOT 22   Fordringar avseende direkt försäkring

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Periodiseringsfond 2015 –    2 000

Periodiseringsfond 2016 2 450 2 450

Periodiseringsfond 2017 2 647 2 647

Säkerhetsreserv 95 816 57 021

Summa 100 913 64 118

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Aktuell skatt – 1 802

Summa – 1 802

Se även not 16 avseende Skatt på årets resultat samt not 27 avseende Uppskjuten skatteskuld.

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Fordran avseende resultatdelningsavtal – 36 684

Fordran likvid för fondköp – 8 270

Summa – 44 954

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Fordringar på försäkringstagare 16 905 15 159

Summa 16 905 15 159
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 NOT 26  Försäkringstekniska avsättningar

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Ingående balans 6 234 11 693

Årets avsättning 1 385 5 459

Utgående balans 4 849 6 234

Avsättning för oreglerade skador

Ingående balans 111 591 93 497

Årets förändring

Utbetalda ersättningar avseende tidigare skadeår 72 792 85 232

Engångseffekter 19 976      

Avvecklingsresultat 15 305 3 919

Årets försäkringstekniska avsättning 62 883 107 245

Summa årets förändring -45 189 18 094

Utgående balans 66 401 111 591

Oreglerade skador

Rapporterade skador 43 526 67 599

Okända skador 22 414 43 221

Skaderegleringsreserv 461 771

Summa oreglerade skador 66 401 111 591

Avsättning för återbäring och rabatter

Ingående balans 13 541 23 709

Årets förändring samt uttag 45 572 10 168

Utgående balans 59 113 13 541

Summa försäkringstekniska avsättningar 130 364 131 366

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 455 1 870

Oreglerade skador 19 920 33 424

Återbäring och rabatter 17 734 4 062

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 39 109 39 356

 NOT 27  Uppskjuten skatteskuld

 NOT 28  Skulder avseende återförsäkring

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skatt hänförlig till värdering av värdepapper 7 057 4 875

Summa 7 057 4 875

Se även not 16 avseende Skatt på årets resultat samt not 24 avseende Aktuell skattefordran.

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Avräkningssaldon 48 576 36 789

Summa 48 576 36 789
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 NOT 29  Avstämning av totalavkastning mot finansiella rapporter

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Marknadsvärde enligt totalavkastningstabell 1) 383 969 293 605

Fordringar som inte klassificeras som placeringar 56 014 93 015

Summa tillgångar enligt balansräkningen 439 983 386 620

Totalavkastning enligt totalavkastningstabell 20 999 11 978

Post från resultaträkningen som inte är med i totalavkastningstabellen 1 431 1 615

Övrigt 57 63

Totalavkastning enligt resultaträkningen 2) 19 511 10 426

1) Inklusive likvid för fondköp som är inkluderad i balansposten Övriga fordringar.
2) Not 10, 11, 12 och 13 i resultaträkningen.

 NOT 30  Upplysningar om närstående

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Inköp från Bliwa Livförsäkring 47 900 45 500

Skuld till Bliwa Livförsäkring per balansdagen 11 982 11 760

Som närstående definieras Bliwa Livförsäk
ring, styrelseledamöter samt ledande befatt
ningshavare.

Som närstående betraktas även dessa  
personers närstående och de företag, utanför 
Bliwa, där styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare har styrelseuppdrag.

Inom Bliwa finns sedan länge en inarbetad 
struktur med intern utläggning av verksamhet. 
Denna innebär att alla som arbetar inom Bliwa 
är anställda i Bliwa Livförsäkring och organise

ras inom affärsområdena Kund & Försäljning 
och Utveckling & Erbjudande, till det de affärs
stödjande enheterna Aktuarie, Finans,  
HR & Hållbarhet samt Juridik & Governance. 
Bliwa Livförsäkring tillhandahåller genom 
denna organisation samt i enlighet med upp
dragsavtal tjänster för fullgörande av drift och 
förvaltning till dotterföretaget.

Utgångspunkten är att varje företag ska 
bära de kostnader som är direkt hänförliga till 
företaget. Priset på de tjänster som tillhanda

hålls av Bliwa bestäms enligt självkostnads
principen och inkluderar direkta och indirekta 
kostnader. Den största delen av driftskostna
derna utgörs av personalrelaterade kostnader. 
Fördelningen av driftskostnader baseras 
huvudsakligen på personalens arbetsinsats  
i respektive  företag och sker genom fördel
ningsnycklar.

Redovisade belopp i resultat och balans
räkningen för interna uppdragstjänster framgår 
i nedanstående tabell.
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 NOT 31  Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder

2021-12-31

Belopp KSEK ≤1 år >1 år Summa

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier och andelar 65 512 6 698 72 210

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 216 827 –    216 827

Övriga finansiella placeringstillgångar 41 220 34 673 75 893

Summa 323 559 41 371 364 930

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 455  – 1 455

Avsättning för oreglerade skador 19 316 604 19 920

Avsättning för återbäring och rabatter –    17 734 17 734

Summa 20 771 18 338 39 109

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 16 905 – 16 905

Övriga fordringar  – – –    

Summa 16 905 – 16 905

Andra tillgångar

Kassa och bank 19 040  –    19 040

Aktuell skattefordran  –  – –    

Summa 19 040  – 19 040

SUMMA TILLGÅNGAR 380 275 59 709 439 984

2021-12-31

Belopp KSEK ≤1 år >1 år Summa

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 4 849 –    4 849

Avsättning för oreglerade skador 64 388 2 014 66 402

Avsättning för återbäring och rabatter – 59 113 59 113

Summa 69 237 61 127 130 364

Avsättningar för andra risker och kostnader

Uppskjuten skatteskuld 7 057 –    7 057

Summa 7 057 – 7 057

Skulder

Skulder till koncernföretag 11 982 –    11 982

Skulder avseende återförsäkring 30 238 18 338 48 576

Övriga skulder 548 – 548

Summa 42 768 18 338 61 106

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 219 –    219

Summa 219 – 219

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 119 281 79 465 198 746

Denna tabell visar en analys av tillgångar och skulder utifrån de  
förväntade tidpunkterna för återvinning eller bortbokning av samtliga 
tillgångar och skulder i balansräkningen.  
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Not 31. Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulders, forts.

2020-12-31

Belopp KSEK ≤1 år >1 år Summa

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier och andelar 50 982  –    50 982

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 171 774 –    171 774

Övriga finansiella placeringstillgångar 25 288 24 174 49 462

Summa 248 044 24 174 272 218

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 870 – 1 870

Avsättning för oreglerade skador 32 370 1 054 33 424

Avsättning för återbäring och rabatter – 4 062 4 062

Summa 34 240 5 116 39 356

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 15 159 – 15 159

Övriga fordringar 44 954 – 44 954

Summa 60 113  – 60 113

Andra tillgångar

Kassa och bank 13 117 –    13 117

Aktuell skattefordran 1 802  – 1 802

Summa 14 919 – 14 919

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 – 14

Summa 14  – 14

SUMMA TILLGÅNGAR 357 330 29 290 386 620

2020-12-31

Belopp KSEK ≤1 år >1 år Summa

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 6 234  –    6 234

Avsättning för oreglerade skador 108 067 3 524 111 591

Avsättning för återbäring och rabatter  –    13 541 13 541

Summa 114 301 17 065 131 366

Avsättningar för andra risker och kostnader

Uppskjuten skatteskuld 4 875 –    4 875

Summa 4 875 – 4 875

Skulder

Skulder till koncernföretag 11 760 – 11 760

Skulder avseende återförsäkring 36 789 –    36 789

Övriga skulder 570 – 570

Summa 49 119 – 49 119

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 211 –    211

Summa 211 –    211

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 168 506 17 065 185 571
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 NOT 32  Totala driftskostnader

Belopp KSEK 2021 2020

Driftskostnaderna fördelar sig i resultaträkningen enligt följande

Driftskostnader i försäkringsverksamheten (enligt not 8) 44 299 40 944

Driftskostnader för skadereglering (ingår i not 6) 3 538 4 510

Kapitalförvaltningskostnader (ingår i not 12) 1 488 1 615

Summa -49 325 -47 069

Bliwa Skadeförsäkring har inga anställda eller materiella tillgångar.  
Samtliga driftskostnader klassificeras därmed som övriga driftskostnader.

Administrationskostnaderna fördelar sig enligt följande

Fakturering från Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt 47 900 45 500

Styrelsearvode inklusive sociala avgifter (not 33) 274 275

Övrigt inklusive revisionsarvode 1) 1 151 1 294

Summa -49 325 -47 069

Arvode och ersättning till revisionsföretag

1) Revisionsarvode

     PwC AB

     Revisionsuppdrag 205 326

     Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  –     –

     Skatterådgivning  – –

     Andra uppdrag – –

Summa -205 -326

 NOT 33  Befattningshavare och ersättningar

Andel i procent 2021 2020

Könsfördelning ledande befattningshavare

Styrelse, inklusive vd

Kvinnor 33 % 33 %

Män 67 % 67 %

Belopp KSEK 2021 2020

Total kostnad för Bliwa Skadeförsäkrings vd i koncernen,  
inklusive pensioner och sociala avgifter, uppgår till: 4 649 4 749

Andel av vd:s lönekostnader som fördelats till Bliwa Skadeförsäkring är: 15 % 18 %

Specifikation; Total kostnad för lön och andra ersättningar till vd 

Löner och andra ersättningar 2 549 2 657

Pensionskostnad inklusive löneskatt 1 081 1 038

Övriga förmåner 166 167

Sociala avgifter 853 887

Summa -4 649 -4 749

Ersättning till styrelsen, utbetalda styrelsearvoden

Styrelseordförande 

Maritha Lindberg  126 126

Övriga styrelseledamöter

Johan Gunnarson (anställd i Bliwa Livförsäkring)   –        –    

Carl Gustaf Leinar  99  99

Ersättning till vd 
Johan Gunnarson är vd i Bliwa Skadeförsäkring och är anställd i Bliwa Livförsäkring där han även  
är chef för affärsområde Kund & Försäljning samt vice vd.
Ersättning till vd beslutas av styrelsen i Bliwa Livförsäkring efter beredning i ersättningsutskottet. 
Ersättningen ingår i faktureringen av den löpande förvaltningen från Bliwa Livförsäkring i enlighet 
med uppdragsavtal mellan företagen.     
Till styrelseledamöter som är anställda i moderföretaget utbetalas inga arvoden.  
Bliwa Skadeförsäkring AB har inga anställda och har därmed inga fastställda ersättningsriktlinjer. 
Styrelsen i Bliwa Livförsäkring har beslutat om ersättningsriktlinjer och en redogörelse för ersätt
ningar offentliggörs på www.bliwa.se som en del av Bliwas rapport om solvens och finansiell  
ställning (SFCR) i samband med att årsredovisningen fastställs.
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 NOT 34  Upplysningar om ställda säkerheter och eventualförpliktelser

BELOPP KSEK 2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter 

Registerförda tillgångar 1) 383 969 293 605

Åtaganden 2 3 993 Inga

1) Till säkerhet för förpliktelser gentemot försäkringstagare förs ett skuldtäckningsregister  
som upprättas över tillgångar i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2015:08.  
Säkerheten avser skuldtäckning av de försäkringstekniska avsättningarna.

2) Avtalat åtagande, avser utfäst insats i form av ovillkorat aktieägartillskott till Granit Bostad.

 NOT 35  Vinstdisposition

Vinstdisposition

Balanserat resultat 126 930 893

Årets resultat 3 394 325

Summa 130 325 218

 NOT 36  Väsentliga händelser efter årets utgång

Med anledning av situationen i Europa och invasionen av 
Ukraina har vi uppdaterat vår riskanalys och konstaterat  
att påverkan på Bliwa endast är marginell. Vi har initierat  
möjlighet till volontärsarbete samt bidragit till UNHCR:s  
insamling. 

I övrigt har inga väsentliga händelser noterats.

Styrelsen i Bliwa Skadeförsäkring föreslår att 2021 års vinst  
på 3 394 325 kronor överförs i ny räkning.
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Maritha Lindberg 
Roll: Ordförande 
Födelseår: 1960
I styrelsen sedan: 2011

Styrelsen

Johan Gunnarson 
Roll: Ledamot
Födelseår: 1962
Styrelseledamot sedan: 2004

Carl Gustaf Leinar
Roll: Ledamot  
Födelseår: 1950
I styrelsen sedan: 2011

Styrelsens sekreterare
Åsa Petersson-Bergsten
Födelseår: 1970
Styrelsens sekreterare sedan: 2021

Verkställande direktör
Johan Gunnarson 
Födelseår: 1962
Anställd i Bliwa sedan: 2004
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Maritha Lindberg
Styrelseordförande

Johan Gunnarson
Styrelseledamot och verkställande direktör

Carl Gustaf Leinar
Styrelseledamot

 Stockholm den 7 april 2022

Vår revisionsberättelse har lämnats den       april 2022 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Morgan Sandström 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bliwa Skadeförsäkring AB 
för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Bliwa Skadeförsäkring AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat  
för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för Bliwa Skadeförsäkring AB.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga 
med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats  
till bolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) 
artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål
lande till Bliwa Skadeförsäkring AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta inne
fattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna 
tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har  
tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall,  
dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och  
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och 
bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna.  
Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen 
gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga 
uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och 
prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom 
vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verk
ställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat 
övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit  
upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning  
i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet, 
med hänsyn tagen till företagets struktur, redovisningsprocesser och 
kontroller samt den bransch i vilken företaget verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av 
väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säker
het om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 

felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller 
misstag. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimli
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar 
med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa 
väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapporteringen som helhet. 
Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revision
ens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, 
tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och  
sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDEN
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt 
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen 
av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behand
lades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till,  
årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om 
dessa områden.

Särskilt betydelsefullt område
Försäkringstekniska avsättningar – avsättning för oreglerade skador
Försäkringstekniska avsättningar har en väsentlig inverkan på redo
visningen. Vissa av de ekonomiska och icke ekonomiska aktuariella  
antaganden som används i värderingen av försäkringsavtal är till sin 
natur beroende av bedömningar. De mest väsentliga antagandena  
avser antaganden om arbetslöshet.
Se not 1, not 2 samt not 26.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området
Våra revisionsåtgärder har omfattat, men inte uteslutande utgjorts av:
• Bedömning av utformningen och testning av effektiviteten hos  

kontrollerna över processerna för att beräkna avsättningarna.
• Bedömning av använda metoder, modeller och antaganden mot 

branschpraxis.
• Stickprovsvis test av indata i aktuariella beräkningar samt kontroll

beräkning för en del av försäkringsbeståndet.

Vi har använt aktuariespecialister vid revisionen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsent
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verk

Till bolagsstämman i Bliwa Skadeförsäkring AB, org.nr 5164016585
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samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om  
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,  
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ  
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka  
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo
visningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisors
inspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av  
revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR  

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision  
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Bliwa Skade
försäkring AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget  
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till Bliwa Skadeförsäkring AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker 

ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,  
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets  
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryg
gande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras  
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt  
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med  
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot  
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkrings

rörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller  
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för  
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot företaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvalt
ningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspek
tionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisions
berättelsen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, utsågs till 
Bliwa Skadeförsäkring AB:s revisor av bolagsstämman den 13 maj 2020 
och har varit bolagets revisor sedan 30 maj 2017.

Stockholm den       april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Morgan Sandström
Auktoriserad revisor



39 BLIWA SKADEFÖRSÄKRING AB – ÅRSREDOVISNING 2021

Definitioner och nyckeltal

Direktavkastning 
Kapitalavkastning, intäkter till exempel utdel
ning på aktier och andelar, ränteintäkter på 
räntebärande tillgångar i förhållande till det 
dagsviktade förvaltade kapitalet.

Driftskostnadsprocent
Driftskostnader i procent av premieintäkten. 
Driftskostnader enligt resultaträkningen, det 
vill säga exklusive skaderegleringskostnader.

Försäkringstekniska avsättningar 
Sammanfattande benämning på avsättning  
för ej intjänade premier och kvardröjande  
risker, avsättning för oreglerade skador samt 
avsättning för återbäring och rabatter.

Kapitalbas  
Skillnaden mellan tillgångar och skulder  
värderade enligt Solvens 2.

Konsolideringsgrad 
Konsolideringskapital i procent av premie
intäkt efter avgiven återförsäkring.

Konsolideringskapital 
Eget kapital, övervärden som inte redovisas  
i balansräkningen, obeskattade reserver samt 
återläggning av uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder.

Minimikapitalkrav
Minimikapitalkravet utgör den minsta storlek 
på det medräkningsbara primärkapitalet  
som krävs för att försäkringsföretaget med  
85 procents sannolikhet ska ha tillgångar 
under kommande tolv månader som täcker  
värdet av åtagandena gentemot försäkrings
tagarna och andra ersättningsberättigade  
på grund av försäkringar.

Placeringstillgångar 
Tillgångar som har karaktären av kapital
placeringar, som obligationer och andra ränte
bärande värdepapper samt aktier.

Skadeprocent
Försäkringsersättningar i procent av premie
intäkten.

Solvenskapitalkrav
Solvenskapitalkravet utgör den minsta storlek 
på det medräkningsbara primärkapitalet som 
krävs för att försäkringsföretaget med 99,5 
procents sannolikhet ska ha tillgångar under 
kommande tolv månader som täcker värdet  
av åtagandena gentemot försäkringstagarna 
och andra ersättningsberättigade på grund  
av försäkringar (skyddsnivå). 

Solvenskvot
Kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav.

Totalavkastning 
Placeringstillgångarnas avkastning uttryckt i 
procent enligt Svensk Försäkrings rekommen
dation.

Totalkostnadsprocent
Summan av försäkringsersättningar och drifts
kostnader i procent av premieintäkten. 
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