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Tre pelare

Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3

Kvalitativa krav

 Krav på riskhantering 
och intern kontroll

 Företagsstyrning
 ORSA

Offentliggörande & 
årlig rapportering

 Tillsynsrapportering
 Offentliginformation

 Genomlysning

Kvantitativa krav

 Marknadsvärdering av 
hela balansräkningen, 
(inkl. FTA)

 Minimikapitalkrav (MCR) 
 Solvenskapitalkrav 

(SCR)
 Kapitalbas
 Investeringsregler, 

prudent person 
(aktsamt)
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Försäkringsföretagets balansräkning 

Till-
gångar

Solvenskapitalkrav, SCR

Minimikapitalkrav, MCR

Riskmarginal RM

Bästa Skattningen

Försäkringstekniska
avsättningar, FTA

Marknadsvärde för hedgebara 
åtaganden

Tillgångar 
som täcker 
FTA+övr 
skulder, 
MCR och 
SCR

Eget kapital

Skulder



Frågor som ställts

Bästa skattningen
– Vilka kassaflöden tas med i beräkningen?
– Vilka underliggande antaganden används?
– Vilka metoder har används för att generera 

kassaflöden?
– Hur har finansiella garantier och kontraktuella 

optioner värderats?
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Frågor forts.

Riskmarginalen
– Vilken metod används för att beräkna 

riskmarginalen?
– Kan FTA värderas som en helhet?
– Vilken metod används idag för att beräkna 

riskmarginalen i Trafikljusmodellen?
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Frågor forts.

Segmentering
– Hur sker indelningen i riskgrupper?
– Hur säkerställs fördelningen av verkliga intäkter 

och kostnader på de olika riskgrupperna?

Kommer matchningsjustering att användas?
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Frågor forts.

Datakvalitet
– Hur säkerställs att de data som används vid 

beräkningen av FTA uppfyller Solvens 2-
regelverkets krav på datakvalitet?
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Frågor forts.

Processer för beräkning och uppföljning
– Hur ser processen för att beräkna FTA ut?
– Hur ser processen för att utvärdera antaganden 

och metoder ut?
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Kontraktgränser

Kassaflöden som ingår i bästa skattningen grundas 
på de bestämmelser som finns för kontraktgränser i 
artikel 18 i den delegerade förordningen

Livförsäkringsföretag

Riskförsäkringar klassas som ettåriga

För sparförsäkringar ingår engångspremie i serie 
endast om förmånen är garanterad och där det finns 
en begränsning för hur mycket premien får ändras

Framtida premier för fond och depåförsäkringar 
räknas inte med i bästa skattning
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Kontraktgränser

Skadeförsäkringsföretag

Företagen utgår från tolkning som FI och 
aktuarienämndens skadeutskott gjort, från 2011

Tolkningen är i linjen med FFFS 2008:26

Följer bestämmelser som finns i artikel 18 i 
Kommissionens delegerade förordning

Kontrakten räknas som ingångna dagen då de träder 
i kraft och räknas som avslutade vid 
huvudförfallodatum

Kostnader för framtida premier tas med i 
premiereserv till den del de är avtalade (exempelvis 
vid periodiska premiebetalningar)
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Segmentering

Segmentering görs på den befintliga indelningen i 
produktgrupper i enlighet med artikel 80 i Solvens 2 
direktivet

Företagen har inga problem med att dela upp sina 
produkter i olika homogena riskgrupper efter 
affärgrenar

Företagen har överlag inte några problem med att 
separera sina produkter mellan SLT och Non SLT

Företagen följer de rekommendationer som FI och 
aktuarienämndens skadeutskott tagit fram inför QIS5
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Bästa skattning

”Det sannolikhetsvägda genomsnittet för de framtida 
kassaflödena med beaktande av pengarnas tidsvärde 
med tillämpning av riskfria räntesatser för relevanta 
durationer” (Artikel 77 i direktivet)

Kassaflöden som bland annat tillämpas är:

Utbetalningar

Betalningar av utgifter (administration, 
kapitalförvaltning, skadereglering, anskaffning m.m.)

Premieinbetalningar

 In- och utgifter från återförsäkring

Skatt
12



Bästa skattning

I sparförsäkring ingår garanterad förmån baserad på 
historiskt inbetalad premie för avtal med engångspremier 
i serie

Det ingår ingen allokerad återbäring i förmånsvärdet och 
inte heller framtida premier för avtal med engångspremier
i serie

För fondförsäkring utan garanti ingår inte framtida 
premier om det inte finns ett riskmoment

För riskförsäkring görs tolkningen att kassaflöden för 
framtida premier och framtida (ej inträffade) skador ingår 
endast för ettårigt samt fleråriga avtal med grundbunden 
premie
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Bästa skattning

Bästa skattning beräknas för oreglerade skador, 
premieavsättning, sjukavsättning (SLT och NSLT) 
och livförsäkring

Bästa skattning för motpartsjustering görs med hjälp 
av information från återförsäkring
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Riskfri ränta
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Riskmarginal

Cost of Capital metoden används hos de undersökta 
företagen

Vissa företag använder den fullständiga metoden för 
beräkning av alla framtida solvenskapitalkrav 

Andra företag utför beräkningar av riskmarginalen med 
hjälp av alternativa metoder (förenklingsmetoder)

Bland annat tillämpas en blandning av olika metoder

Företagen ska säkerställa att den valda metoden är 
lämplig för att fånga upp företagets riskprofil
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Företagen ska göra en egen bedömning av 
riskmarginalen

En del företag tillämpar Solvens 2 metoder för 
beräkning av riskmarginalen

Och en del företag (mindre företag) beräknar 
riskmarginalen med standardparametern 5 % av 
bästa skattning
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Riskmarginalen i trafikljuset



Värdering av FTA för 
fondförsäkring

Solvens 1 metod där FTA = fondvärde får ej 
användas

Kassaflöden som måste beräknas separat:
– Kassaflöden där det finns risk för annullation
– Riskmoment
– Omkostnader

Full kassaflödesprojektion med BE + RM eller 
utbrytande av kassaflöden

Inga dag 1 vinster

18



Datakvalité

Företagen är datamogna och strävar efter att ha bra 
uppföljning av hanteringen av flöde ut och in i 
solvensberäkningarna

Kontroller att rätt antagande används inför beräkning 
görs

Interna data tas direkt från försäkringssystem och 
redovisningssystem

Mindre företag måste intensifiera sitt arbete kring 
detta
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Processer för beräkning och 
uppföljning

Arbetet med att utveckla processer och styrdokument 
för beräkning och uppföljning av Solvens 2 sker oftast 
med stor insyn av företagens styrelse och VD

Men företagen behöver dokumenterar dessa enligt 
Solvens 2 regler

Vi ser dokumentation av alla processer som en stor 
utmaning för företagen
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Slutsatser

Beträffande dokumentationskrav återstår stor del av 
dokumentering. Om fullständig dokumentation finns 
på plats minskar personberoende

Företagens kontroll över outsourcing av 
nyckelfunktioner, till exempel konsulterade aktuarier, 
måste förbättras

Krav på riskhanteringssystemet och oberoende 
kontroller till exempel ”4-ögon-principen”

Företagen, särskilt de mindre företagen, måste 
intensifiera sitt arbete med de nya 
inrapporteringskraven och systemstöd måste finnas 
på plats inom kort
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Slutsatser

Vi bedömer att det finns stor risk att FTA och 
kapitalkravsberäkningar blir felaktiga om systemstöd 
ej finns på plats
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