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VDs KOMMENTAR 

Pandemin slog till i mars 2020. För SPK innebar det ur ett ar-
betsperspektiv att personalen över en natt började arbeta 
hemifrån. Tur i oturen var att vi ett par månader tidigare 
uppdaterat våra arbetsverktyg för att kunna hantera distans-
arbete, så övergången blev relativt smärtfri. Föga hade väl 
någon anat att vi ett år senare skulle vara i samma situation. 
Arbetet har flutit på över förväntan och vi har hittat nya 
samarbetsformer via video och samverkansappar.

Avkastningsmässigt landade vi på 12% för helåret, vilket 
är ett av de bästa resultat som SPK någonsin uppnått och 
dessutom är det bäst i pensionsbranschen med råge. Det 
goda utfallet är ett resultat av ett arbete som påbörjades 
2019 med en översyn av vår portfölj i ljuset av den då kom-
mande tjänstepensionsregleringen. Det innebar bland annat 
att vi sålde innehav som inte presterade eller passade in i 
den nya strategin. En andra faktor var att vi ökade aktieallo-
keringen under andra kvartalet 2020 och en tredje faktor var 
att våra förvaltare överträffade våra avkastningsmål över 
nästan hela linjen. 

Vårt hållbarhetsarbete har fortsatt utvecklas under året. 
Vi har bland annat påbörjat arbetet med att mäta våra 
 fonders förmåga att nå Paris-målet. Under 2020 blev SPK 
under tecknare av UN-PRI, vilket var ett av våra mål. Vi har 
också gjort vissa hållbarhetsrelaterade uppdateringar av vår 
hemsida med anledning av den så kallade disclosureförord-
ningen.

I mitten av april lämnade vi in vår ansökan om att om-
vandlas till en tjänstepensionsförening enligt den nya lagen 
om tjänstepensionsföretag och i slutet av december god-
kändes ansökan av Finansinspektionen. Det var slutet på en 
resa med många avstickare och som innehållit mängder av 
utredningar, remisser, remissvar och lagförslag. 1 januari 
2021 blev SPK formellt en tjänstepensionsförening.

Andra saker värda att nämna är att vi fortsatt vår digitali-
seringsresa genom att bl a utöka funktionaliteten på våra 
webb-tjänster och digitaliserat en stor del av vår blankett-
hantering. 

1 juli anpassade vi premieräntan till en nivå i enlighet 
med rådande marknadsräntor.

PANDEMIÅRET 2020

Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare och min 
styrelse för arbetet under det märkliga gångna året.

Stockholm i april 2021

Lars-Åke Vikberg
Verkställande direktör



2   SPK ÅRSREDOVISNING 2020 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

(Jämförelsetalen inom parantes avser januari – december 
2019)

VERKSAMHET
SPK administrerar och förvaltar tjänstepension BTP 2 enligt 
BTP-planen för anställda i Swedbank, Sparbanker och andra 
företag som följer bankavtalet. SPK står under tillsyn av Fi-
nansinspektionen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Efter ett omfattande förberedelsearbete lämnades en ansö-
kan om omvandling till tjänstepensionsförening enligt lagen 
om tjänstepensionsföretag in i april 2020. I december kom 
slutligen Finansinspektionens beslut om tillstånd, och från 
och med 1 januari 2021 tillämpar SPK den nya tjänstepen-
sionsregleringen under det nya företagsnamnet SPK Pension 
Tjänstepensionsförening. Denna årsredovisning är därmed 
den sista som upprättas enligt det tidigare regelverket. Som 
framgår av avsnittet Nya tjänstepensionsregleringen innebär 
den nya regleringen en hel del nya och ändrade krav, och 
mycket fokus har lagts på att implementera de olika delarna. 
De utökade kraven förväntas leda till ökade årliga kostnader, 
och omvandlingen i sig har också medfört kostnader av en-
gångskaraktär. Kostnaderna väntas dock understiga de kost-
nader en likvidation eller en övergång till Solvens II – som är 
de alternativ som stod till buds – skulle ha inneburit. För att 
uppfylla bestämmelserna i den nya regleringen har SPK:s 
stadgar uppdaterats i vissa avseenden. Exempelvis flyttades 
försäkringstekniska delar över till separata styrdokument, 
och möjligheten att uppfylla detaljerade krav på styrelsens 
kompetens och kvalifikationer, såväl enskilt som vid samlad 
bedömning, säkerställs genom att även annan än Ansluten 
kan utses till styrelseledamot. Avseende medelsförvaltning-
en har det förtydligats att kapitaltillskott kan tas in om inte 
medel finns för att täcka aktuellt minimikapitalkrav. Över-
skottshanteringen fungerar dock som tidigare och den rätt 
som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra 
ersättningsberättigade har inte försämrats.

Efter beslut av fullmäktige sänktes premieräntan till 0% 
per 30 juni 2020 som en anpassning till rådande ränteläge. 
En premieräntesänkning medför att de premier arbetsgivar-
na betalar ökar, och det medför i sin tur att de försäkrings-
tekniska avsättningarna (FTA) sjunker. Den genomförda 
sänkningen gav en engångseffekt på ca 2 miljarder kr i 
 lägre FTA.

Tack vare god avkastning under året höjdes återbärings-
räntan för SPK Individuell från 3% till 4% per 1 november. 
 Vidare har SPK:s styrelse under året beslutat följa parternas 
rekommendation om att höja utgående pensioner och fri-
brev med 0,39%. 

NYA TJÄNSTEPENSIONSREGLERINGEN 
Den nya tjänstepensionsregleringen utgörs i huvudsak av 
 lagen om tjänstepensionsföretag och tillhörande föreskrifter 
från Finansinspektionen, och syftar till att implementera det 
uppdaterade tjänstepensionsdirektivet IORP II. IORP II är ett 
minimiharmoniseringsdirektiv, och Sverige har valt att i im-
plementeringen lägga till vissa nationella extraregler som 
exempelvis utökad företagsstyrning och ett riskkänsligt kapi-
talkrav (RKK). RKK är kalibrerat för att i någon mån motsvara 
kravet enligt den s k trafikljusmodellen, den tillsynsmodell 
Finansinspektionen tillämpat sedan 2006. I regleringen finns 
även ett minimikapitalkrav (MKK) som kapitalbasen ska 
täcka, vilket motsvarar den erforderliga solvensmarginalen i 
tidigare reglering. En annan solvensrelaterad förändring är 
en delvis förändrad modell för att fastställa de diskonte-
ringsräntor som ska användas för att beräkna försäkringstek-
niska avsättningar (FTA). Modellen som bland annat tar höjd 
för sjunkande och negativa räntenivåer, även om ytterligare 
stress av redan negativa räntor inte ska ske, kommer i vissa 
avseenden gradvis att fasas in fram till år 2026 för att undvi-
ka en stor momentan förändring av FTA. De aktuariella anta-
gandena kommer dock fortsatt vara aktsamma. 

I de utökade kraven på företagsstyrning ingår exempelvis 
det nya kravet på att minst årligen genomföra en egen risk- 
och solvensbedömning för att bedöma SPK:s totala solvens-
behov, med rapport till Finansinspektionen. Regleringen 
innehåller även andra nationella rapporteringskrav, såväl 
kvantitativa som kvalitativa, som medför att rapporteringen 
blir väsentligt mer betungande än tidigare, och dessutom 
tillkommer krav på rapportering till EIOPA och ECB. Regle-
ringen medför vidare väsentligt utökade krav på information 
till medlemmarna. Som tjänstepensionsförening klassas SPK 
dessutom som s k företag av allmänt intresse, vilket medför 
krav på att tillämpa revisorsförordningen och revisionsdirek-
tivet. Vad gäller de skatte- och redovisningsregler som änd-
ras i och med den nya regleringen, förväntas påverkan på 
SPK:s finansiella rapporter bli marginell. 

RESULTAT
Resultatet för 2020 uppgick till hela 3 995 (28) Mkr. En kapi-
talavkastning motsvarande 3 338 (2 147) Mkr är den främsta 
orsaken till årets resultat, läs mer under Kapitalavkastning. 
Årets förändring av den Försäkringstekniska avsättningen bi-
drog samtidigt också positivt till resultatet med 859 (–2 020) 
Mkr. Bland annat bidrog premieräntesänkningen med en 
momentan effekt på ca 2 miljarder, läs mer kring förändring-
en av FTA under Not 21 Försäkringstekniska avsättningar. Ut-
betalningarna av försäkringsersättningar uppgick till –1 110 
(–1 090) Mkr. Premieinkomsterna uppgick per 31 december 
till 977 (1 057) Mkr. Förvaltningskostnadsprocenten sjönk 
något under året och uppgick per 31 december 2020 till 
0,17 (0,18)%.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
JANUARI – DECEMBER 2020
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KAPITALFÖRVALTNING
Avkastningen för året uppgick till 12,0 (8,4) %. Sett över en 
10-årsperiod uppgick snittavkastningen därmed till 5,3 % per 
år vilket klart överträffar SPKs långsiktiga avkastningsbehov.
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Den goda avkastningen förklaras främst av att aktieportföl-
jen bidrog positivt med 8,0 procentenheter. Aktieportföljen 
isolerat avkastade 28,3 % under 2020 vilket var 12,7 pro-
centenheter bättre än aktieindex. Förklaringen till denna 
överavkastning ligger i huvudsak i en framgångsrik aktiv för-
valtning bland utvalda, externa aktieförvaltare. 

Tillgångsallokering 31/12 2020

Bidrag till totalavkastning 2020

Marknadsutvecklingen under året har varit dramatisk till 
följd av coronapandemin. Efter det historiskt mycket kraftiga 
och snabba fallet för i princip samtliga tillgångspriser under 
framförallt mars månad, återhämtade marknaderna sig och 
slutade året på plus. En viktig förklaring till denna återhämt-
ning var den rekordsnabba utvecklingen av vad som synes 
vara effektiva vaccin samt de kraftiga och samordnade sti-
mulanserna från världens centralbanker och regeringar. Nu 
ser läget betydligt ljusare ut men det finns fortfarande osä-
kerhet kopplat till utrullningen av vaccinerna samt nya virus-
mutationer.

SPK klarade turbulensen under 2020 bra, delvis på grund 
av en relativt försiktig riskprofil vid ingången av året men 
också tack vare en aktiv omallokering från räntor till aktier, 
gradvis genomförd med start i slutet av mars, och sist men 
inte minst mycket goda bidrag från flera av de utvalda exter-
na förvaltarna som SPK anlitar. Faktum är att avkastningen 
för 2020 är den högsta siffran som SPK kan rapportera för 
ett enskilt kalenderår sedan 1998.

Under senhösten 2020 fattade SPK beslut om en ny nor-
malportfölj där den viktigaste förändringen var en utökning 
av andelen realtillgångar, dvs fastigheter och infrastruktur. 
Implementering av den nya normalportföljen inleds med 
start 2021.

Marknadsvärdet på placeringstillgångarna inklusive likvi-
da medel och finansiella skulder ökade under året och upp-
gick per den 31 december till 30 997 (27 844) Mkr.

KONSOLIDERING OCH SOLVENS
Konsolideringskapitalet uppgick per 31 december 2020 till 
10 586 (6 591) Mkr. För de förmånsbestämda åtagandena 
uppgick konsolideringsgraden till 144 (124) %. Den kraftigt 
förstärkta konsolideringen förklaras främst av att värdet av 
de totala tillgångarna stigit med ca 11 % samtidigt som vär-
det av avsättningen sjönk med ca 4,2 % jämfört med föregå-
ende perioden, 20 069 (20 942) Mkr. För den premiebasera-
de delen, SPK Individuell, låg konsolideringsgraden på 123 
(113) %. Avsättningen ökade här med ca 6 %, till 235 (222) 
Mkr samtidigt som tillgångarna har ökat, till 298 (268) Mkr. 
Riktmärket för konsolideringsgraden inom SPK Individuell är 
110 %. Med anledning av detta tillsammans med den goda 
utvecklingen under året höjdes därför återbäringsräntan för 
SPK individuell från 3 % till 4 % per 1 november. Den lägsta 
tillåtna kapitalnivån för tjänstepensionskassor kallas erfor-
derlig solvensmarginal. Denna marginal uppgick per den 
31 december 2020 till 860 (891) Mkr och kapitalbasen upp-
gick till 10 584 (6 589) Mkr. Solvenskvoten, som är relatio-
nen mellan kapitalbasen och solvensmarginalen, uppgick till 
12,3 (7,4).

FÖRSLAG TILL RESULTATDISIPOSITION
Årets resultat utgör 3 995 197 682 kronor och överförs i sin 
helhet till dispositionsfonden (övriga fonder).
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FINANSIELLA RAPPORTER

2020 2019 2018 2017 2016
Resultat
Premieinkomst 977 1 057 833 933 986
Kapitalavkastning netto 3 338 2 147 –438 753 585
Försäkringsersättningar –1 110 –1 090 –1 083 –1 064 –1 032
Förändring i Livförsäkringsavsättningar 859 –2 020 –853 1 459 –1 564
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 4 016 48 –1 591 2 036 –1 069
Årets resultat 3 995 28 –1 618 2 022 –1 091

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 30 179 27 337 25 423 25 986 25 475
Försäkringstekniska avsättningar 20 305 21 164 19 144 18 291 19 750
Konsolideringskapital 10 586 6 591 6 562 8 180 6 158
Kapitalbas 10 584 6 589 6 562 8 179 6 156
Erforderlig solvensmarginal 860 891 795 762 820

Nyckeltal %
Förvaltningskostnad, årsbasis1) 0,17 0,18 0,19 0,17 0,18
Direktavkastning 1,2 1,2 1,0 1,1 0,9
Totalavkastning 12,0 8,4 –1,6 3,2 2,1
Konsolideringsgrad förmånsbestämd försäkring 144 124 128 139 128
Konsolideringsgrad premiebestämd försäkring 123 113 106 111 110

1) Inkluderar kostnader för kapitalförvaltning

FEMÅRSÖVERSIKT, Mkr
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING, Kkr

Not 2020 2019
Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse
Premieinkomst 3 977 117 1 057 302
Kapitalavkastning, intäkter 4 1 243 922 480 935
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 2 598 113 2 037 508
Utbetalda försäkringsersättningar 6 –1 110 091 –1 090 253
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 7 859 457 –2 020 041
Driftskostnader 8 –48 702 –46 398
Kapitalavkastning, kostnader 9 –503 801 –327 597
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 5 – –43 742
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 4 016 014 47 714

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 4 016 014 47 714
Skatt på årets resultat 10 –20 816 –19 280
Årets resultat 3 995 198 28 434

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Årets resultat 3 995 198 28 434
Övrigt totalresultat – –
Årets totalresultat 3 995 198 28 434
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FINANSIELLA RAPPORTER

BALANSRÄKNING, Kkr

Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar 1 995 2 075

Placeringstillgångar
Andra finansiella placeringstillgångar
  Aktier och andelar 11, 12, 13 9 933 726 6 782 464
  Obligationer och andra räntebärande tillgångar 11, 12, 14 14 713 773 15 087 200
  Övriga finansiella placeringstillgångar 11, 12, 15 5 439 989 5 385 223
  Derivat 12, 16 91 273 81 934

30 178 760 27 336 820
Fordringar
Övriga fordringar 17 60 692 19 128

60 692 19 128
Andra tillgångar
Materiella tillgångar 18 362 452
Kassa och bank 11, 19 778 703 551 722

779 065 552 174
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 38 760 25 096

38 760 25 096

Summa tillgångar 31 059 272 27 935 294

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 24
Eget kapital
Andra fonder
  Övriga fonder 20 6 590 696 6 562 262
Årets resultat 3 995 198 28 434

10 585 893 6 590 696
Försäkringstekniska avsättningar 21
  Livförsäkringsavsättning 20 140 011 21 025 721
  Oreglerade skador 164 780 138 527

20 304 791 21 164 248
Avsättningar för andra risker och kostnader
  Skatter 1 268 –

Skulder
  Derivat 16 8 792 44 427
  Övriga skulder 22 40 259 40 069

49 051 84 496
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 118 268 95 855

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 31 059 272 27 935 294



6   SPK ÅRSREDOVISNING 2020 SPK ÅRSREDOVISNING 2020   7   

FINANSIELLA RAPPORTER

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL, Kkr

Övriga 
fonder

Årets 
resultat Total

Ingående balans 2019-01-01 8 179 947 –1 617 685 6 562 262
Disposition av 2018 års resultat –1 617 685 1 617 685 –
2019 års totalresultat – 28 434 28 434
Utgående balans 2019-12-31 6 562 262 28 434 6 590 696

Ingående balans 2020-01-01 6 562 262 28 434 6 590 696
Disposition av 2019 års resultat 28 434 –28 434 –
2020 års totalresultat – 3 995 198 3 995 198
Utgående balans 2020-12-31 6 590 696 3 995 198 10 585 893
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FINANSIELLA RAPPORTER 

KASSAFLÖDESANALYS, Kkr

2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 4 016 014 47 714
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar 694 336
   Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar –1 426 205 –2 181 988
   Förändring av försäkringstekniska avsättningar –859 457 2 020 041
Betald skatt –20 816 –19 280
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder 1 710 230 –133 177

Nettoförändring i finansiella placeringstillgångar –1 415 735 268 659
Förändring i övriga rörelsefordringar –55 227 49 293
Förändring i övriga rörelseskulder –11 764 38 095
Kassaflöde från den löpande verksamheten 227 505 222 870

Investeringsverksamheten
Nettoinvestering i immateriella- och materiella tillgångar –523 –2 344
Kassaflöde från investeringsverksamheten –523 –2 344

Periodens kassaflöde 226 981 220 526

Förändring i likvida medel
Likvida medel vid årets början 551 722 331 196
Periodens kassaflöde 226 981 220 526
Likvida medel vid periodens slut 778 703 551 722

Tilläggsupplysningar
   Erhållen ränta 3 040 5 307
   Erlagd ränta –1 401 –803
   Erhållna utdelningar 223 626 159 357

SPKs kassaflödesanalys är upprättad enligt indirekt metod, det vill säga att den utgår från resultat före skatt justerat för icke likvidpåverkande poster 
samt förändringar i balansräkningen som haft kassaflödespåverkan.

Kassaflödet är uppdelat i två delar.
Löpande verksamhet som består av flöden från den huvudsakliga verksamheten; premieinbetalningar och utbetalda försäkringsersättningar samt 
 kapitalförvaltning av placeringstillgångar.
Investeringsverksamhet: förklarar de kassaflöden som uppkommer på grund av investering/avyttring av immateriella och materiella tillgångar.  
Som likvida medel redovisas banktillgodohavanden. Kortfristiga placeringar ingår inte i likvida medel utan redovisas som en placeringstillgång.
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FINANSIELLA RAPPORTER

Försäkringsrörelse SPK
Summa

försäkrings-
rörelse

Förmåns-
bestämd

(SPK kollektiv)

Premie-
bestämd

(SPK Individuell)2)

Risk-
försäkring

(SPK kollektiv)1)

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse
Premieinkomst 977 117 926 279 6 579 44 259
Kapitalavkastning, intäkter 1 243 922 1 219 441 14 385 10 095
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 2 598 113 2 546 982 30 046 21 084
Utbetalda försäkringsersättningar –1 110 091 –1 058 625 –8 240 –43 227
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 859 457 898 660 –12 950 –26 252
Driftskostnader –48 702 –47 743 –563 –395
Kapitalavkastning, kostnader –503 801 –493 886 –5 826 –4 089
Orealiserade förluster på placeringstillgångar – – – –
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 4 016 014 3 991 108 23 431 1 475

 

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 4 016 014 3 991 108 23 431 1 475
Skatt på årets resultat –20 816 –20 575 –241 –
Årets resultat 3 995 198 3 970 532 23 190 1 475

Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättningar 20 140 011 19 905 194 234 817 –
Oreglerade skador 164 780 – 164 780

20 304 791 19 905 194 234 817 164 780

Konsolideringskapital 10 585 893 10 545 318 40 576

1)  Riskförsäkring omfattar endast sjukpension och premiebefrielse. Övriga delar som finansieras via den kollektiva riskpremien ingår i den  
förmånsbestämda försäkringsrörelsen.

2) SPK Individuell är en traditionell pensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. BTP Kompletteringspension tecknas som SPK Individuell.

RESULTATANALYS, Kkr
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Not 1  Redovisningsprinciper

Årsredovisningen avges per 31 december 2020 och avser Sparinstitut-
ens Pensionskassa Försäkringsförening som är en understödsförening, 
organisationsnummer 802005-5581, med säte i Stockholm. Adressen är 
Wallingatan 2, Stockholm.

Grunder för rapportens upprättande
Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäk-
ringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26 inklusive änd-
ringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-
tion RFR 2 Redovisning för juridiska personer. SPK tillämpar därigenom 
s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses de standarder som har an-
tagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och 
FFFS. Det innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt 
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Det har under 2020 
inte skett några ändringar i dessa regelverk som fått någon påverkan på 
den finansiella rapporteringen.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar upphävdes vid införan-
det av försäkringsrörelselagen (2010:2043) den 1 april 2011. Enligt la-
gen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) 
fick understödsföreningar (efter förlängningar) fortsätta bedriva sin 
verksamhet till 30 april 2020 eller till dess att ett beslut med anledning 
av ansökan om tillstånd till omvandling fått laga kraft. Beskrivs ytterliga-
re i förvaltningsberättelsen under "Väsentliga händelser under året".

Omräkning av utländsk valuta
SPKs funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporte-
ringsvalutan.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansda-
gens kurs. Realiserade och orealiserade valutakursförändringar redovi-
sas netto i resultaträkningen under kapitalavkastning, intäkter eller ka-
pitalavkastning, kostnader. Transaktioner i utländsk valuta räknas om till 
transaktionsdagens kurs.

Ändrade redovisningsprinciper
SPK tillämpar den upphävda lagen om understödsföreningar vilket inne-
bär att SPK i redovisningen tillämpar äldre regler i ÅRFL och FFFS 
2008:26 och att inga nya IFRS standarder eller IFRIC tolkningar som trätt 
i kraft från och med 1 januari 2015 tillämpas. Så som beskrivet i förvalt-
ningsberättelsen har SPK under 2020 lämnat in en ansökan om om-
vandling till tjänstepensionsförening. I och med Finansinspektionens 
beslut om tillstånd till omvandling omfattas SPK av den nya regleringen 
från och med 1 januari 2021.

Övergången till regleringen för tjänstepensionsföreningar innebär 
att SPK kommer att tillämpa ett antal IFRS standarder för första gången. 
Den standard som bedöms vara väsentlig för SPK är ändringarna i IFRS 4 
Försäkringsavtal som medför en möjlighet att skjuta på tillämpningen 
av IFRS 9 till dess att IFRS 17 träder ikraft. IASB har beslutat att undanta-
get ytterligare ska förlängas och gäller därför fram till 1 januari 2023.

IFRS 16 Leasing som ersätter IAS 17 Leasingavtal och kommer även 
den att tillämpas för första gången 2021. För leasetagare innebär stan-
darden att samtliga leasingavtal ska redovisas i balansräkningen i de fall 
leasingperioden överstiger 12 månader eller den leasade tillgången inte 
är av mindre värde. SPKs bedömning är att denna standard inte kom-
mer att få någon väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen 
och har valt att inte tillämpa denna i juridisk person. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har tilläm-
pats av SPK väntas ha någon väsentlig inverkan på den finansiella rap-
porteringen. 

SPK kommer efter omvandlingen att övergå från att tillämpa FFFS 
2008:26 till att tillämpa FFFS 2019:23 som gäller från 1 januari 2020. 
SPK kommer tillämpa därför tillämpa den nya föreskriften från och med 
1 januari 2021. Övergången till regleringen för tjänstepensionsförening-
ar väntas resultera i en anpassning av upplysningar i årsredovisningen 
från dagens äldre regler. SPK har gjort bedömningen att påverkan på de 
finansiella rapporterna förväntas bli marginell.

Finansinspektionen föreskriver om hur de försäkringstekniska av-
sättningarna ska beräknas. SPK som följer den upphävda lagen om un-
derstödsföreningar beräknar idag de försäkringstekniska avsättningarna 
med aktsamma antaganden och med kassaflödesmodell. SPK förväntar 
sig inte att beräkningarna av försäkringstekniska avsättningar enligt 
FFFS 2019:23 kommer att få någon väsentlig påverkan på den finansiel-
la rapporteringen på kort sikt. I och med att den nya metoden för att 
bestämma diskonteringsräntan kommer att fasas in under ett antal år 
kan det dock bli större effekter på sikt.

Nya och ändrade standarder från IASB som tillämpas från och 
med 1 januari 2020
Då SPK tillämpar den upphävda lagen om understödsföreningar samt 
äldre regler i ÅRFL och FFFS 2008:26 tillämpas inte några nya eller änd-
rade standarder från IASB för första gången från 1 januari 2020.

Nya och ändrade standarder och tolkningar för räkenskapsår 
som börjar 2021 eller senare
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår 
som börjar efter 1 januari 2020 och har inte tillämpats vid upprättandet 
av denna finansiella rapport. Dessa nya standarder och tolkningarna 
väntas påverka de finansiella rapporterna på följande sätt:

IFRS 9 Finansiella Instrument
IFRS 9 Finansiella Instrument trädde i kraft den 1 januari 2018 och är 
antagen av EU. SPK kommer att tillämpa undantagsreglerna i IFRS 4 av-
seende tillämpning av IFRS 9 tills vidare, dock senast 1 januari 2023. 
Tillämpning av undantaget kommer att innebära utökade upplysningar 
avseende klassificering och värdering av finansiella tillgångar, kreditrisk-
exponering och på vilken grund undantaget tillämpas.

IFRS 9 ersätter de delar av IAS 39 som hanterar 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 värderingskategorier för finansiella tillgångar: upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt 
värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror 
på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. SPKs be-
dömning är att den nya standarden inte kommer medföra någon vä-
sentlig förändring i klassificering och värdering för SPKs finansiella till-
gångar och skulder.

IFRS 17 Insurance Contracts
IFRS 17 ”Insurance Contracts” publicerades av IASB i maj 2017 och er-
sätter nuvarande standard IFRS 4 ”Försäkringsavtal”. IFRS 17 ska tilläm-
pas vid redovisning av försäkringsavtal. Standarden baseras på en redo-
visning av aktuella antaganden där antaganden och uppskattningar 
omvärderas i varje rapportperiod. 

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 
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Standarden föreskriver ett huvudalternativ till värderingsmodell för 
försäkringsavtal. Försäkringsavtal värderas enligt huvudalternativet till 
värderingsmodell på basis av byggstenar:

• Diskonterade framtida kassaflöden
• En explicit riskjustering, och 
•  En ”contractual service margin” eller vinstmarginal som speglar 

den ej intjänade vinsten i ett försäkringsavtal och redovisas som 
intäkt över försäkringsavtalets löptid.

Finansinspektionen har beslutat om ett undantag för tillämpning av 
IFRS 17 i juridisk person. Försäkringsföretag som tillämpar övergångs-
reglerna ska tillämpa IFRS 4 under övergångsperioden.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Sedvanliga bedömningar har gjorts vid fastställande av antaganden för 
de aktuariella beräkningarna. Dessa är baserade på erfarenheter och 
andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Faktiskt utfall 
kan avvika från tillämpade uppskattningar och bedömningar. För mer 
information se avsnittet om redovisning och värdering av försäkrings-
avtal i not 1 samt avsnittet om risker i försäkringsavtalen i not 2. 

Väsentliga uppskattningar förekommer även vid värdering av finan-
siella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (nivå 1). SPK 
tillämpar värderingsmodeller för fastställande av verkligt värde. För mer 
information kring värderingstekniker se not 11 och not 12. 

Redovisning och värdering av försäkringsavtal
Begreppet försäkringsavtal definieras i IFRS 4. Ett försäkringsavtal ka-
raktäriseras av att en betydande försäkringsrisk av något slag ingår. En 
genomgång i SPK har resulterat i att samtliga försäkringskontrakt be-
döms innehålla så mycket försäkringsrisk att samtliga därmed klassifice-
ras som försäkringsavtal i enlighet med IFRS 4. SPK tillhandahåller i 
egenskap av försäkringsgivare ett antal olika försäkringsprodukter. SPK 
skiljer på pensionsprodukter och sjuk- och livförsäkringsprodukter. Sjuk 
och livförsäkringsprodukterna är riskförsäkringar, där premien bestäms 
för ett år i taget. För pensionsprodukterna intjänas pensionsrätt under 
premiebetalningstiden. Gemensamt för samtliga produkter är att de är 
försäkringsavtal. Ett försäkringsavtal är ett avtal med den försäkrade 
som innebär betydande försäkringsrisk för SPK, t ex genom löftet att be-
tala ut en förutbestämd förmån vid pension eller till annan förmånsta-
gare om en förutbestämd försäkrad händelse inträffar. En pensionsför-
säkring kan antingen vara förmånsbestämd eller premiebestämd.

Vid förmånsbestämd försäkring är förmånen given enligt försäk-
ringsavtalet och premien fastställs utifrån försäkringstekniska antagan-
den. Vid premiebestämd försäkring är premien given enligt försäkrings-
avtalet och förmånen bestäms utifrån försäkringstekniska antaganden. 
Premien fastställs individuellt för varje försäkrad. Premien för en risk-
försäkring beräknas antingen individuellt för varje försäkrad eller kollek-
tivt utjämnad över en grupp försäkrade och gäller för ett kalenderår i 
taget.

Beräkning av premier
Premierna avser att täcka SPKs åtagande för försäkringarna. Bestäm-
ning av premien grundas på försäkringstekniska antaganden om ränta, 
dödlighet, sjuklighet och driftskostnader. Antaganden baseras på erfa-
renheter och observationer och är uppdelade på försäkringsbestånd. 
Premierna redovisas som inkomst och påverkar olika poster i balansräk-
ningen beroende på om premien avser pensionsförsäkring eller riskför-
säkring.

Värdering av försäkringstekniska avsättningar
De försäkringstekniska avsättningarna utgörs av kapitalvärdet av de ga-
ranterade åtagandena för försäkringsavtalet och består av livförsäk-
ringsavsättningar och avsättningar för oreglerade skador. Avsättningar-
na är beräknade enligt vedertagna aktuariella principer. Det innebär att 
avsättningarna nuvärdesberäknas och att beräkningarna baseras på för-
säkringstekniska antaganden om bland annat framtida räntor, livslängd, 
sjuklighet och driftskostnader samt skatt.

Livförsäkringsavsättning
Livförsäkringsavsättning är kapitalvärdet av utfästa förmåner enligt in-
gångna avtal inklusive förväntade framtida driftskostnader minskat med 
kapitalvärdet av framtida premier för dessa förmåner. Kapitalvärdena 
beräknas genom att varje individs förmån och framtida premier uppde-
las i ett kassaflöde med avseende på förväntad dödlighet, driftskostna-
der och skatt. Kassaflödena aggregeras per tidpunkt och marknadsvär-
deras sedan med räntor utifrån gällande diskonteringsmodell. 
Värdering sker enligt EU’s tjänstepensionsdirektiv med så kallade akt-
samma antaganden. Detta har framförallt påverkan på valet av diskon-
teringsränta. Av FFFS 2013:23 Föreskrifter och allmänna råd om försäk-
ringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska 
avsättningar framgår på vilket sätt räntekurvan ska fastställas. Tjänste-
pensionskassor omfattas inte av föreskrifterna men ges möjlighet att, 
genom ett dispensförfarande, använda samma metod, vilket SPK valt 
att göra. Föreskriften anger att räntan kan väljas utifrån marknadsräntor 
för ränteswappar samt en modellerad långsiktig terminsränta och är 
beroende av försäkringarnas kassaflödesprofil. Marknadsräntorna ges 
full vikt upp till tio år, varefter de fasas ut linjärt upp till tjugo år och där-
efter ska kurvan fullt ut konvergera till den långsiktiga terminsräntan.

I resultaträkningen redovisas periodens förändring av avsättningen.

Avsättning för oreglerade skador
I avsättningen för oreglerade skador ingår både inträffade, rapportera-
de skador som inte slutreglerats samt skador som inträffat men som 
ännu ej rapporterats. Oreglerade skador utgörs av beräknade framtida 
kostnader för att reglera skadorna, beräknade med aktsamma antagan-
den (däribland antaganden om ränta och dödlighet). Här ingår avsätt-
ning för premiebefrielseförsäkring samt sjukreserv för pågående sjuk-
fall. I resultaträkningen redovisas periodens förändring i oreglerade 
skador.

Avkastningsskatt
Beräkning av underlag för avkastningsskatt utgår från ett kapitalunder-
lag, vilket utgörs av samtliga tillgångar vid ingången av beskattningsåret 
efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. Kapitalunderla-
get multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan under kalen-
deråret närmast före ingången av beskattningsåret, vilket ger ett skatte-
underlag i form av en schablonavkastning. Avkastningsskatt debiteras 
på skatteunderlaget.

SPK har gjort bedömningen att det schablonresultat som räknas 
fram vid beräkning av avkastningsskatt inte utgör ett beskattningsbart 
resultat så som det definieras i IAS 12. Skatten redovisas som kostnad i 
det tekniska resultatet.

Redovisning och värdering av finansiella instrument
SPK redovisar samtliga finansiella instrument i enlighet med IAS 39 Fi-
nansiella instrument: Redovisning och värdering. Ett finansiellt instru-
ment är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett 
företag och en finansiell skuld eller eget kapitalinstrument i ett annat 
företag. 



12   SPK ÅRSREDOVISNING 2020 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Finansiella instrument klassificeras vid första redovisningen delvis 
utifrån vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de val-
möjligheter som finns i IAS 39. SPK kategoriserar sina finansiella place-
ringstillgångar som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
över resultaträkningen. Även derivat redovisas till verkligt värde över 
resultaträkningen.

Redovisning av affärshändelse
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdag. Fi-
nansiella skulder tas bort från balansräkningen då skulden utsläckts ge-
nom att avtalet fullgjorts, annullerats eller upphört. Ej likviderade affä-
rer per balansdagen redovisas som fordran respektive skuld till 
motparten under övriga fordringar eller övriga skulder.

Redovisning av realiserat och orealiserat resultat
Realisationsvinster och -förluster redovisas netto per tillgångsslag un-
der kapitalavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, kostnader. Även 
orealiserade vinster och förluster redovisas netto per tillgångsslag. 
Årets värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas 
över resultaträkningen i den period de uppstår.

Transaktionskostnader
Eventuella transaktionskostnader som är direkt hänförliga till köp och 
försäljningar av finansiella placeringstillgångar redovisas över resultat-
räkningen och ingår i realisationsresultatet, netto i posten kapitalav-
kastning.

Värdering till verkligt värde
SPK förvaltar och utvärderar samtliga placeringstillgångar i enlighet 
med placeringsriktlinjer som är fastställda av SPKs styrelse och värderar 
dessa till verkligt värde. Derivat klassificeras i kategorin verkligt värde 
men som innehav för handel. SPK utvärderar löpande kapitalförvalt-
ningens verksamhet på basis av verkliga värden och när det gäller ränte-
bärande tillgångar reducerar detta en del av den redovisningsmässiga 
volatilitet som annars uppstår när livförsäkringstekniska avsättningar lö-
pande omvärderas genom en diskontering med en marknadsränta. SPK 
tillämpar inte säkringsredovisning.

Verkligt värde fastställs i en hierarki för verkligt värde, som i tre nivå-
er kategoriserar indata till de värderingstekniker som används:
•  Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instru-

ment. I denna nivå ingår samtliga placeringstillgångar förutom derivat 
och delar av realtillgångarna.

•  Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som 
inte inkluderas i nivå 1. I denna nivå ingår derivat som värderas enligt 
etablerad värderingsmodell utifrån noterade marknadspriser. Verkligt 
värde för valutaterminer fastställs genom användning av kurser på ba-
lansdagen, där resulterande värde diskonteras till nuvärde.

•  Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. I den-
na nivå ingår fastighets- och infrastrukturinvesteringar i form av ande-
lar. Det verkliga värdet är ett onoterat marknadsvärde utifrån indika-
tivt pris (NAV) från förvaltaren själva. SPK använder dessa uppgifter 
utan att göra någon justering. I denna kategori kan det finnas inslag av 
väsentlig uppskattning.

För övriga poster motsvarar det redovisade värdet en uppskattning 
av det verkliga värdet på grund av kort löptid.

Ingen omföring har skett mellan nivåerna under året.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen
Verkligt värde på finansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad 
är den aktuella köpkursen. Ett finansiellt instrument betraktas som no-
terat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgäng-
liga på en börs, hos en handlare eller företag som tillhandahåller aktuell 
prisinformation och dessa priser representerar faktiska och regelbundet 
förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Samtli-
ga aktier och räntebärande instrument som handlas av SPK handlas på 
aktiva finansmarknader. Verkligt värde för finansiella tillgångar som inte 
handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av etablerade värde-
ringstekniker. Värderingsmetod och värderingskategori framgår av till-
läggsupplysningar (se Not 10 samt Not 11). Årets värdeförändringar, så-
väl realiserade som orealiserade, redovisas via resultaträkningen i den 
period de uppstår.

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Ack-
umulerade värdeförändringar för aktier utgörs av skillnaden mellan an-
skaffningsvärdet och verkligt värde. Utdelningar redovisas som erhållna 
utdelningar i posten kapitalavkastning, intäkter. Fondandelar värderas 
till andelskurs (NAV).

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Ackumulerade värdeförändringar för ränte-
bärande instrument utgörs av skillnaden mellan upplupet anskaffnings-
värde och verkligt värde. Fondandelar värderas till andelskurs (NAV).

Alternativa investeringar
Alternativa investeringar värderas till verkligt värde via resultaträkning-
en. Ackumulerade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan an-
skaffningsvärdet och verkligt värde. Fondandelar värderas till andels-
kurs (NAV).

Realtillgångar
Realtillgångar värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Ackumu-
lerade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvär-
det och verkligt värde. Fondandelar värderas till andelskurs (NAV).

Derivat
Derivat, som används för att hantera finansiella risker, värderas till verk-
ligt värde via resultaträkningen. Derivat med positiva verkliga värden re-
dovisas som placeringstillgångar medan derivat med negativa verkliga 
värden redovisas som skulder derivat.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar utgörs av direkta utgifter för egenutvecklat Data 
Warehouse. Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av linjärt enligt plan 
från tidpunkten för tillgångens produktionssättning. Immateriella till-
gångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar, utifrån en bedömd nyttjandeperiod på 5 år. Avskrivningar 
redovisas som driftskostnad.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av datautrustning och inventa-
rier och värderas till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar, utifrån en bedömd nyttjande period på 5 år. Avskrivning 
sker linjärt enligt plan utifrån bedömd nyttjandeperiod och redovisas 
som driftskostnad.
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Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om någon indikation på 
värdenedgång föreligger. Om så är fallet görs en nedskrivningsprövning 
genom att beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. En 
nedskrivning redovisas i resultaträkningen i de fall återvinningsvärdet 
understiger tillgångens bokförda värde. Nedskrivningar återförs om för-
ändringar skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga 
nedskrivningen. Återföring av nedskrivning görs inte så att det redovisa-
de värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av 
nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod, det vill säga att 
den utgår från resultatet före skatt justerat för icke likvidpåverkande 
poster samt förändringar i balansräkningen som haft kassaflödespåver-
kan. Kassaflödet är uppdelat i två delar. Löpande verksamhet som består 
av flöden från den huvudsakliga verksamheten; premieinbetalningar och 
utbetalda försäkringsersättningar samt kapitalförvaltning av placerings-
tillgångar. Investeringsverksamhet: förklarar de flöden som uppkommer 
på grund av investering/ avyttring av immateriella och  materiella till-
gångar. Som likvida medel redovisas banktillgodohavanden, se Not. 18 
Kassa och bank. Kortfristiga placeringar ingår inte i likvida medel utan 
 redovisas som en placeringstillgång.

Ersättningar till anställda
Kassans ersättningar till anställda består av lönekostnader och pensions-
kostnader. Inga rörliga ersättningar utgår till anställda, ledande befatt-
ningsinnehavare eller styrelseledamöter. Lönekostnader och sociala av-
gifter kostnadsförs i takt med att de tjänas in. Pensionsåtagandena för de 
anställda tryggas genom inbetalning av fastställda försäkringspremier 
under anställningstiden. Kassan har både fömånsbestämda och avgifts-
bestämda pensionsåtaganden men eftersom man tillämpar förenklings-
reglerna i RFR 2 redovisas båda som avgiftsbestämda pensionsplaner, 
vilket innebär att premierna kostnadsförs i takt med att de betalas.
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Not 2  Riskhantering

SPKs styrelse fastställer övergripande limiter för risktagandet medan 
VD, som har det operativa ansvaret för förvaltningen, fastställer den 
strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen inom de yttre gränser 
som specificeras av styrelsen. Som ansvarig för riskkontrollen och den 
samlade rapporteringen och analysen av SPK:s risker finns en Riskchef 
som är direkt underställd VD. Vad gäller försäkringsriskerna säkerställer 
SPK:s aktuariefunktion de löpande beräkningarna. Den praktiska risk-
hanteringen sköts av Finansavdelningen med Kapitalförvaltningschefen 
som ansvarig. Finansavdelningen genomför nödvändiga derivataffärer, 
omallokeringar etc. för att uppnå önskad riskprofil.

SPK:s riskstrategi baseras på prioritetsordningen "först solvens, se-
dan avkastning", vilket innebär att skyddande av solvensen alltid kom-
mer i första hand. För att hantera solvensrisken har SPK utvecklat R-MAP 
(Risk Management Action Plan).

R-MAP kan beskrivas som en modell för att växla mellan långsiktig 
investerings strategi och kortsiktig riskhantering och utgörs av en fördefi-
nierad handlingsplan för att justera risknivån, en färgkodad riskmatris 
samt en daglig riskrapport. R-MAP specificerar vid vilken nivå på eget 
 kapital – den gula alertnivån – som fokus tillfälligt ska ändras från den 
långsiktiga investeringsstrategin till kortsiktigt riskreducerande åtgärder. 
Under den gula nivån finns en orange alertnivå som triggar ytterligare 
åtgärder och slutligen en svart nivå som är vald för att möjliggöra diskus-
sioner med uppdragsgivarna om tänkbara alternativ till uttaxering. 
 R-MAP signalerar inte bara behov av riskreducerande åtgärder utan även 
när återgång till långsiktig strategi är möjlig. 

För att navigera i R-MAP uppdateras dagligen en färgkodad riskmatris 
kallad heat-map som specificerar hur aktuell kapitalbuffert (rutan längst 
ner i högra hörnet) momentant skulle utvecklas givet olika kombinationer 
av förändringar i tillgångspriser och räntenivåer. Varje utfall färgkodas i 
enlighet med alertnivåerna ovan, och det är därmed möjligt att planera 
och förbereda eventuella nödvändiga åtgärder. Matrisen är uppbyggd så 
att y-axeln visar effekten av en samtidig förändring av samtliga tillgångs-
priser utan hänsyn till korrelationseffekter, medan matrisens x-axel visar 
räntekänsligheten i pensionsskulden och i skyddande positioner.

Nedan visas heat-map per sista december 2020, belopp i Mdr.
 

Den sämsta kombinationen i heat-map är om marknadsräntorna paral-
lellförskjuts nedåt med 1 procentenhet samtidigt som samtliga tillgångs-
priser momentant faller med 12,5%. Skulle allt detta inträffa samtidigt så 
skulle SPKs kapitalbuffert reduceras till 6,4 Mdr, under förutsättning att 
inga åtgärder vidtas av SPK vilket är ett osannolikt scenario.

För den löpande riskuppföljningen sammanställs en daglig riskrap-
port innehållande aktuella marknadsvärden av tillgångar och pensions-
skuld, solvens, avstånd till den gula alertnivån, överskott i förhållande till 
det s.k. trafikljuskravet, ränterisk etc. Detta möjliggör vid behov en 
snabb förändring av riskexponeringen och utgör därmed ett viktigt stöd i 
riskhanteringen.

Ett annat sätt att beskriva SPKs risker är en analys enligt Finansin-
spektionens tillsynsverktyg, det s.k. trafikljuset. Modellen mäter om SPK 
har tillräckligt med riskkapital, i förhållande till den sammantagna risken 
i marknadsvärderade skulder och tillgångar, för att med tillräcklig säker-
het anses kunna fullgöra sina garanterade åtaganden.

Kapitalkrav risker enligt 
trafikljusberäkning, Kkr 2020-12-31 2019-12-31
Ränterisk, netto 183 604 524 605
Aktiekursrisk 2 140 712 1 370 390
Fastighetsrisk 559 309 492 366
Kreditrisk 240 392 236 735
Valutakursrisk 125 361 75 742
Försäkrings-/driftskostnadsrisk 1 026 338 848 682
Totalrisk netto 4 275 715 3 548 520

Kapitalbuffert 10 491 888 6 446 276
Överskott/Solvensbuffert 6 216 172 2 897 757

Mer information om modellen och dess parametrar finns på www.fi.se 

Efter sista rapporteringsdag till Finansinspektionen för trafikljuset 
har vi för delportföljen realtillgångar erhållit definitiva marknadsvärden 
per 31 december. Detta förklarar avvikelsen ovan i kapitalbuffert mellan 
trafikljus och årsbokslut."

Överskottet i trafikljuset uppgick vid årsskiftet till 6 216 Mkr, vilket 
klart överstiger föregående års siffra. 

Risker i försäkringsavtalen
Riskuppföljningen fokuserar främst på att säkerställa att SPK klarar av 
att fullfölja sina livsvariga utbetalningar av garanterade pensionsbelopp. 
Avsättningarna sätts enligt det regelverk som syftar till att åtaganden 
alltid ska kunna infrias. Inom Försäkringsverksamheten är de huvudsak-
liga riskerna livslängds- och sjuklighetsrisk. SPK analyserar löpande livs-
längd och sjukskrivningsgrad hos de anslutna och genomför stress- och 
scenarioanalyser för att bedöma riskerna. 

Livslängdsrisk
Livslängdsrisk är risken för att den faktiska livslängden för de försäkrade 
skiljer sig från den förväntade. Risken beror på om det är en dödsfallsför-
säkring (t ex familjepension där utbetalning sker vid dödsfall) eller livs-
fallsförsäkring (t ex ålderspension). Om den faktiska livslängden för 
65-åringar överstiger den förväntade med ett år innebär det, totalt för 
livsfalls- och dödsfallsförsäkringar, en extra kostnad om ca 512 (558) Mkr.

–1,0% −0,8% −0,6% –0,4% –0,2% 0,0%
−12,5% EK 6,4 6,3 6,3 6,3 6,4 6,8

SK 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 7,9
TLÖ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9

−10,0% EK 7,1 7,1 7,1 7,0 7,1 7,5
SK 8,3 8,3 8,2 8,2 8,3 8,8
TLÖ 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,6

−7,5% EK 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 8,3
SK 9,2 9,1 9,1 9,1 9,2 9,6
TLÖ 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2

−5,0% EK 8,6 8,6 8,6 8,5 8,6 9,0
SK 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5
TLÖ 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,9

−2,5% EK 9,3 9,3 9,3 9,3 9,4 9,7
SK 10,9 10,9 10,8 10,8 10,9 11,4
TLÖ 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,6

0,0% EK 10,1 10,1 10,0 10,0 10,1 10,5
SK 11,8 11,7 11,7 11,7 11,8 12,2
TLÖ 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6,2

Räntekänslighet

EK: Eget kapital
SK: Solvenskvot
TLÖ: Trafikljusöverskott

31 december 2020

Pr
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et

: EK ≥ 4.25 mdr
: EK < 4.25 mdr
: EK < 3,5 mdr
: EK < 1 mdr
: TLÖ < 0.5 mdr
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Sjuklighetsrisk
Sjuklighetsrisk är risken för att försäkrade är sjuka längre tid än vad som 
antagits. Om den faktiska sjukperioden överstiger den förväntade med 
ett år innebär det en extra kostnad om ca 24 (25) Mkr.

Känslighet försäkringsrisker, 
Mkr

Förändring 
FTA

Ny FTA Ny solvens 
%

Ökad sjuklighet om 1 år 24 20 329 152
Ökad livslängd om 1 år 512 20 816 148

Finansiella risker

Ränterisk
Pensionsåtagandet till de anslutna sträcker sig långt fram i tiden och ut-
gör en skuld som marknadsvärderas på daglig basis enligt en metod be-
stämd av Finansinspektionen. De kortsiktiga marknadsvärdeförändring-
ar som blir följden utgör en ränterisk som behöver bevakas. Ränterisk 
kan uppstå även till följd av risken att marknadsvärdet på ränterelatera-
de tillgångar förändras på ett ofördelaktigt sätt vid rörelser i det allmän-
na ränteläget. 

I tabellen nedan sammanställs effekten på solvens och försäkrings-
teknisk avsättning av en ränteförändring.

Valutakursrisk
SPKs valutakursrisker uppstår i och med att värdet av innehav noterade 
i utländsk valuta förändras vid rörelse i valutakurserna. Risken hanteras 
genom en dynamisk hedgingstrategi som innebär att en viss given andel 
av valutaexponeringen hedgas baserat på nivån på svenska kronan. An-
delen utländska tillgångar i portföljen har också begränsats. 

Valutaexponeringen utan valutahedge uppgår till 6 031 (4 750) Mkr. 
Delar av SPKs placeringstillgångar är noterade i USD respektive EUR. Av 
tabellen nedan framgår effekten på SPKs solvens utan valutahedging 
om kronan skulle stärkas med 10 % mot dessa valutor.

Prisrisk
Med prisrisk avses risken att värdet på en tillgång/fondandel förändras 
på ett ofördelaktigt sätt vid rörelser i tillgångspriserna. Prisriskexpone-
ringen begränsas genom såväl maxgränser för exponering mot de olika 
tillgångsslagen som genom beslutad strategisk allokering.

Av tabellen nedan framgår effekten på SPKs solvens av en tillgångs-
prisförändring för SPKs avkastningsportfölj. Observera att effekten av en 
ränteförändring på tillgångarna ingår i effekten av prisfall 10%.

Känslighet 
 kapitalbuffert,  
Mkr

Ränte-
förändring 

+1%

Ränte-
förändring 

–1%

Prisfall  
10%

Valuta omräknings-
effekt 10%

Förändring tillgångar – – –2 817 –625
Förändring FTA –2 449 506 – –
FTA efter omräkning 17 856 20 811 20 305 20 305
Solvens efter 
 omräkning 173 148 138 149
Effekt Årets resultat / 
Eget kapital 2 449 –506 –2 817 –625

Likviditetsrisk
För att begränsa risker till följd av att ett instrument inte kan avyttras alls 
eller endast till ett väsentligt reducerat pris används inte tillgångar med 
förhållandevis låg likviditet för att täcka mycket kortfristiga åtaganden. 
Dessutom har andelen av placeringarna som får ske i dessa tillgångar 
 begränsats.

För att minska risker till följd av att likvida medel inte finns tillgängliga el-
ler kan erhållas endast till kraftigt förhöjd kostnad finns interna riktlinjer 
om likviditetsbuffertens storlek. Löpande görs även likviditetsprognoser 
som omfattar såväl kända som prognostiserade flöden framöver.

Samtliga Finansiella skulder förväntas förfalla inom 1 år.

Kredit-, motparts- och koncentrationsrisker
Med kreditrisk avses här risken för värdeförändringar i ett enskilt instru-
ment till följd av faktorer hänförliga till instrumentets emittent. För att re-
ducera kreditrisken i portföljen begränsas bland annat innehavet av före-
tagsobligationer.

Med motpartsrisk avses risken att motparten i en affär inte kan full-
göra sina förpliktelser att betala för eller leverera avtalat finansiellt in-
strument. Derivatmotparter ska därför ha en rating minst motsvarande 
en viss lägsta nivå, men motpartsrisker reduceras främst genom s.k. 
ISDA/CSA-avtal med låga tröskelnivåer för säkerhetsutbyte.

Med koncentrationsrisk avses risker till följd av koncentration av ex-
poneringar till ett fåtal motparter. Koncentrationsrisken minskas genom 
diversifiering av portföljen och genom begränsning av exponeringen 
mot en och samma motpart.

Av såväl effektivitets- som riskspridningsskäl använder sig SPK 
främst av fondinvesteringar. SPK har därför ingen direktexponering mot 
värdeförändring i en enskild emittent eller enskilt instrument.

Operativa risker
Med operativa risker avses risker för förluster till följd av att interna pro-
cesser och rutiner inte är ändamålsenliga, felaktiga system, externa hän-
delser etc. För att identifiera, skatta och reducera operativa risker görs lö-
pande självutvärderingar och riskreduceringsåtgärder i form av t ex extra 
kontroller vidtas.

Nytt riskhanteringssystem från och med 2021
SPK tillämpar från och med 1/1 2021 den nya tjänstepensionsregleringen 
som bland annat omfattar nya kapitalkrav och förändrade krav på risk-
hanteringen. Sedan årsskiftet har därför SPK:s riskhantering anpassats till 
de nya kraven och avviker därför i vissa delar från vad som angivits ovan.

Not 3.  Premieinkomster

2020 2019
Årsavgifter brutto 717 809 636 294
Engångspremier – 137 250
Kollektiv riskpremie 1) 303 567 240 807
Avgiftsbefrielser 2)

    sjukpension –24 677 20 773
    avgiftsutjämning och tilläggspremie –19 582 22 178
Summa 977 117 1 057 302

1)  Den kollektiva riskpremien finansierar dels riskförsäkringar (sjuk-
pension och premiebefrielse) och riskförsäkringar inom den förmåns-
bestämda försäkringsrörelsen (bl a särskild efterlevandepension samt 
förtida ålderspension enligt §8 i BTP-avtalet).

2)  Avgiftsbefrielser utgör verkligt utfall täckt av avgifter ingående i de 
kollektiva riskavgifterna. Avgiftsutjämning uppkommer genom att 
 avgifterna för ålders- och kompletteringspensionerna har maximerats 
(vid 65 års pensionsålder) till 9% av lönedel upp till 7,5 inkomstbas-
belopp och 56% av lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp.
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Not 4.  Kapitalavkastning, intäkter  

2020 2019
Direktavkastning
Räntor inlåning 1 034 5 307

2 006 –
Utdelning aktier 223 626 159 357
Övriga intäkter 1) 112 946 148 354

339 613 313 018
1)  avser bl a erhållna rabatter på 

 fondförvaltningsavgifter

Valutakursvinster – 148 567

Realisationsvinster
Aktier och andelar 890 569 –
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

– –

Övriga finansiella tillgångar 13 740 19 351
904 309 19 351

Summa 1 243 922 480 935
 

Not 5.  Orealiserat resultat på placeringstillgångar

2020 2019
Orealiserade vinster, netto
Aktier och andelar 1 833 295 1 516 568
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

561 730 339 080

Övriga finansiella placeringstillgångar 165 438 181 859
Derivat 37 649 –

2 598 113 2 037 508

Orealiserade förluster, netto
Derivat – 43 742

– 43 742

Samtliga resultat kommer från transaktioner till verkligt värde.

Not 7.  Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

2020 2019
Förändring av premiereserv,  
SPK Kollektiv

898 660 –2 013 474

Förändring av premiereserv,  
SPK Individuell

–12 950 –17 925

Förändring av premiereserv, 
 Riskrörelsen

–26 252 11 358

Summa 859 457 –2 020 041

För ytterligare information se Not 21. Försäkringstekniska avsättningar 

Not 6.  Utbetalda försäkringsersättningar

2020 2019
Baserade på individuella avgifter
    ålderspension 814 239 793 666
    kompletteringspension 122 198 128 135
    familjepension 22 402 21 458

958 839 943 260

Baserade på kollektiva avgifter
    sjukpension 19 399 22 339
     änklingspension, särskild 

 efterlevandepension 5 444 5 542
    barnpension 1 479 1 482

26 322 29 362

Särskild löneskatt på utbetalda  
sjukpensioner 1 935 1 799

Pensionstillägg 1) 122 993 115 830

Summa 1 110 091 1 090 252

1)  Beloppet utgör de under året utbetalda procentuella pensions-
tilläggen, vars storlek varierat beroende på årtal för första utbetalning 
av grundpension. Beslut fattas årligen.
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Not 8.  Driftskostnader  

2020 2019
Driftskostnader 49 960 46 868
Kostnader hänförliga till kapitalförvaltningen som redovisas i not 9. –1 258 –470

48 702 46 398

Driftskostnader (exkl kapitalförvaltningskostnader) per kostnadsslag
Personalkostnader m m 32 079 30 849
Lokalkostnader m m 3 266 3 065
Avskrivningar 694 336
IT-kostnader 3 163 3 207
Övrigt1) 9 500 8 940

48 702 46 398

1)  Består till största delen av kostnader i samband med ombildning till Tjänstepensionsförening samt kostnader relaterade till styrning av 
 verksamheten såsom revision, compliance samt tillsynsavgifter.

I posten Övrigt ingår revisionskostnader enligt nedan
Deloitte AB
Revisionsuppdraget 454 356
Skatterådgivning – 10

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskning av årsredovisningen  
och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med 
revisionsuppdraget. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser biträde i redovisningsfrågor.

Löner, ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare och övriga anställda

2020 Löner och 
arvoden

Sociala 
kostnader

Pensions- 
kostnader

Förmåner Summa

Styrelse 212 67 – – 279
VD 3 044 1 001 1 057 141 5 242
Anställda i ledande positioner 5 244 1 681 2 536 107 9 568
Övrig personal 8 576 2 829 2 402 427 14 233
Summa 17 076 5 577 5 995 674 29 322

2019 Löner och 
arvoden

Sociala 
kostnader

Pensions- 
kostnader

Förmåner Summa

Styrelse 103 32 – – 135
VD 2 965 977 1 125 146 5 213
Anställda i ledande positioner 5 521 1 756 2 543 68 9 888
Övrig personal 8 040 2 631 1 759 335 12 765
Summa 16 628 5 397 5 427 549 28 002

Samtliga medarbetare omfattas av den förmånsbaserade BTP-planen, enligt kollektivavtal, vilket innebär att medarbetarna garanteras en pension 
motsvarande en viss procentuell andel av slutlönen. Pensionsplanen omfattar ålderspension, sjukpension, familjepension, särskild efterlevande-
pension och särskild barnpension. Pensionsförpliktelserna tryggas genom inbetalning av fastställda försäkringspremier under anställningstiden.  
SPK har därutöver inga ytterligare förpliktelser. Kostnaden för BTP-planen redovisas i samband med att förmånen intjänas via resultaträkningen och 
ingår i driftskostnaderna enligt ovan.
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Not 8.  Driftskostnader, forts

Redogörelse av SPKs ersättningspolicy
SPKs ersättningspolicy har beslutats av styrelsen. SPK utger endast fast lön, rörliga ersättningar förekommer inte.
Ersättningar till VD beslutas av styrelsen. Ersättningar till övriga personer i ledningen samt övrig personal beslutas av VD
efter "farfar-avstämning" med ordförande för till VD direktrapporterande personer. I samband med presentation av kostnads-
uppföljningar kan styrelsen följa att ersättningarna hålls inom rimliga nivåer. Enligt punkt 7 under kap 5 i FFFS 2016:21
offentliggörs ovan det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp fördelat på kategorierna anställda i ledande
positioner och övrig personal. Enligt SPKs ersättningspolicy kategoriseras förutom anställda i ledande position även anställda
inom Finans- och Riskavdelningen till kategorin som kan påverka SPKs risk. Denna grupp uppgår totalt till 9 anställda och
totalt till ett belopp om 15 230 (14 727) Kkr.

Anställningsvillkor för verkställande direktören Lars-Åke Vikberg
VDs anställningsvillkor innehåller inga inslag av rörliga lönedelar i form av bonus, tantiem eller liknande,
utan löneersättningen utgörs av en fast årslön. Den ordinarie pensionsåldern är 65 år. VD omfattas av pensionsplan
motsvarande BTP-planen, BTP 2. Utöver pensionsplanen betalar SPK en premie 20% för lönedelar mellan 30 inkomstbasbelopp
och 80 inkomstbasbelopp. VD har en förmån i form av tjänstebil. Tjänstebilen är en elbil.

2020 Medelantal anställda Män Kvinnor Total
Styrelse 4 4 8
VD och företagsledning 2 3 5
Övriga tjänstemän1) 8 6 14
1) omräknat till heltidsanställda

2019 Medelantal anställda Män Kvinnor Total
Styrelse 4 4 8
VD och företagsledning 2 3 5
Övriga tjänstemän1) 6 8 14
1) omräknat till heltidsanställda.

Medelantalet anställda (oavsett tjänstgöringsgrad) har under året varit 19 (19) stycken.

Ersättning till ledande befattningshavare 2020
Löner och 

arvoden
Sociala 

kostnader Summa
Roger Ljung, styrelsens vice ordförande 52 11 63
Ordinarie styrelseledamöter
Jessica Lööw 35 10 45
Ann-Charlotte Karlsson 31 16 47
Camilla Linder 52 16 68
Patrik Mejer 43 13 56
Summa 212 67 279

Ersättning till ledande befattningshavare 2019
Löner och 

arvoden
Sociala 

kostnader Summa
Roger Ljung, styrelsens vice ordförande 20 6 27
Ordinarie styrelseledamöter
Jessica Lööw 20 6 27
Mirja Herrdin 11 4 15
Ann-Charlotte Karlsson 21 7 27
Camilla Linder 20 6 27
Patrik Mejer 9 3 12
Summa 103 32 135
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Not 9.  Kapitalavkastning, kostnader  

2020 2019
Kostnader för kapitalförvaltning 1 258 470

Realisationsförluster
Aktier och andelar – 27 310
Real- och alternativa tillgångar – 81 999
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 102 763 217 015
Aktiederivat 39 295 –

142 058 326 324

Valutakursförluster 359 084 –

Räntekostnad derivat 1 087 –
Räntekostnad bank 314 803

1 401 803

Summa 503 801 327 597

Samtliga resultat kommer från transaktioner till verkligt värde.

Not 10.  Skatt på årets resultat

2020 2019
Avkastningsskatt –20 816 –19 280

–20 816 –19 280

Not 11.  Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder  

2020-12-31

Tillgångar

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade 

till  verkligt värde via 
 resultaträkning

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade till 

 verkligt värde via resultat-
räkning  innehavda för 

 handel

Lånefordringar  
och kundfordringar/ 

övriga finansiella  skulder

Summa

Aktier och andelar 9 933 726 – – 9 933 726
Obligationer och räntebärande tillgångar 14 713 773 – – 14 713 773
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 439 989 – – 5 439 989
Derivat – 91 273 – 91 273
Övriga fordringar – – 60 680 60 680
Kassa och bank – – 778 703 778 703
Summa 30 087 487 91 273 839 383 31 018 143

Skulder
Övriga skulder – 8 792 10 526 19 318
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 117 382 117 382
Summa – 8 792 127 908 136 700

2019-12-31

Tillgångar

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade 

till  verkligt värde via 
 resultaträkning

Finansiella  tillgångar/ 
skulder värderade till 

 verkligt värde via resultat-
räkning  innehavda för 

 handel

Lånefordringar  
och kundfordringar/ 

övriga finansiella  skulder

Summa

Aktier och andelar 6 782 464 – – 6 782 464
Obligationer och räntebärande tillgångar 15 087 200 – – 15 087 200
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 385 223 – – 5 385 223
Derivat – 81 934 – 81 934
Övriga fordringar – – 18 799 18 799
Kassa och bank – – 551 722 551 722
Summa 27 254 886 81 934 570 521 27 907 341

Skulder
Övriga skulder – 44 427 10 392 54 820
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 95 074 95 074
Summa – 44 427 105 466 149 893
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Not 12.  Värderingskategorier för finansiella instrument värderade till verkligt värde  

Verkligt värde för finansiella instrument 2020-12-31
Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Aktier och andelar 9 933 726 – – 9 933 726
Obligationer och räntebärande tillgångar 14 713 773 – – 14 713 773
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 159 989 – 280 000 5 439 989
Derivat – 91 273 – 91 273
Summa 29 807 487 91 273 280 000 30 178 760

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Derivat – 8 792 – 8 792
Summa – 8 792 – 8 792

Verkligt värde för finansiella instrument 2019-12-31
Finansiella tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Aktier och andelar 6 782 464 – – 6 782 464
Obligationer och räntebärande tillgångar 15 087 200 – – 15 087 200
Övriga finansiella placeringstillgångar 5 129 337 – 255 886 5 385 223
Derivat – 81 934 – 81 934
Summa 26 999 000 81 934 255 886 27 336 820

Finansiella skulder Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Derivat – 44 427 – 44 427
Summa – 44 427 – 44 427

I tabellen ovan lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen, som i 
tre nivåer kategoriserar indata till de värderingstekniker som används: (för ytterligare beskrivning av modell hänvisas till Not 1. Redovisningsprinciper)
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument    
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.   
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.   

Not 13.  Aktier och andelar  

Verkligt värde 
2020-12-31

Anskaffningsvärde 
2020-12-31

Verkligt värde 
2019-12-31

Anskaffningsvärde 
2019-12-31

Svenska andelar i värdepappersfond 6 514 619 3 598 751 4 770 124 3 307 429
Utländska andelar i värdepappersfond 3 419 107 2 878 720 2 012 340 925 951
Summa 9 933 726 6 477 471 6 782 464 4 233 380

Vid värdering av placeringar i utländsk valuta hämtas valutakurser från Bloomberg. Dessa är slutkurser (mid) som sätts kl. 16.00 lokal tid i 
 Storbritannien. Valutakurs som har använts per 2020-12-31 (2019-12-31) USD 8,21 (9,354) EUR 10,0441 (10,4999)

Not 14.  Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Verkligt värde 
2020-12-31

Anskaffningsvärde 
2020-12-31

Verkligt värde 
2019-12-31

Anskaffningsvärde 
2019-12-31

Svenska andelar i värdepappersfond 14 713 773 14 028 111 15 087 200 14 963 269
Summa 14 713 773 14 028 111 15 087 200 14 963 269

Not 15.  Övriga finansiella placeringstillgångar

Verkligt värde 
2020-12-31

Anskaffningsvärde 
2020-12-31

Verkligt värde 
2019-12-31

Anskaffningsvärde 
2019-12-31

Realtillgångar – svenska 280 000 132 056 255 886 120 620
Realtillgångar – utländska 2 587 962 2 482 831 2 692 218 2 315 800
Alternativa investeringar – svenska 2 572 203 2 500 000 2 437 121 2 500 000
Summa 5 440 165 5 114 887 5 385 224 4 936 420
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Not 16.  Derivatinstrument   

Derivatinstrument med positiva marknadsvärden
Nominellt belopp 

2020-12-31
Verkligt värde 

2020-12-31
Bokfört värde 

2020-12-31
Aktieindextermin –180 2 495 2 495
Valutaterminer –436 000 88 778 88 778
Summa 88 778 88 778

Lämnad säkerhet för ovanstående clearade aktieindextermin. SEK 51 146
Erhållna marginalsäkerheter för ovanstående derivat. SEK 78 700

Återstående löptid
Verkligt värde 

2020-12-31
% av derivatportfölj 

2020-12-31
< 1 år 88 778 100%
10–15 år – 0%

88 778 100%

Derivatinstrument med negativa marknadsvärden
Nominellt belopp 

2020-12-31
Verkligt värde 

2020-12-31
Bokfört värde 

2020-12-31
Ränteswappar 1 000 000 –8 588 –8 588
Valutaterminer –18 700 –204 –204
Summa –8 792 –8 792

Erhållna marginalsäkerheter för ovanstående derivat. SEK –

Återstående löptid
Verkligt värde 

2020-12-31
% av derivatportfölj 

2020-12-31
< 1 år –204 2%
10–15 år –8 588 98%

–8 792 100%

Derivatinstrument med positiva marknadsvärden
Nominellt belopp 

2019-12-31
Verkligt värde 

2019-12-31
Bokfört värde 

2019-12-31
Valutaterminer –390 000 81 934 81 934
Summa 81 934 81 934

Överförda marginalsäkerheter för ovanstående derivat. SEK –

Återstående löptid
Verkligt värde 

2019-12-31
% av derivatportfölj 

2019-12-31
< 1 år 81 934 100%
10–15 år – –

81 934 100%

Derivatinstrument med negativa marknadsvärden
Nominellt belopp 

2019-12-31
Verkligt värde 

2019-12-31
Bokfört värde 

2019-12-31
Ränteswappar 1 000 000 –43 742 –43 742
Valutaterminer –15 500 –685 –685
Summa –44 427 –44 427

Erhållna marginalsäkerheter för ovanstående derivat. SEK 43 500

Återstående löptid
Verkligt värde 

2019-12-31
% av derivatportfölj 

2019-12-31
< 1 år –685 2%
10–15 år –43 742 98%

–44 427 100%

Derivataffärer genomförs i SEK med minst två godkända motparter. Swap- och valutaterminsavtalen regleras med marknadspraxis genom s k ISDA/CSA-
avtal. Aktieindexterminer är ett s k clearat instrument, SPK har därför tecknat avtal med Nasdaq som clearinghus och Swedbank som clearing member. 
Avtalen är marknadspraxis för clearade instrument och reglerar främst affärs- och säkerhetshantering. De derivataffärer som genomförs innebär mark-
nadsexponering i form av ränterisk och valutakursrisk. Nominellt värde av dessa derivat redovisas enligt Finansinspektionens föreskrifter som åtagande 
(poster inom linjen) per balansdag.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 17.  Övriga fordringar

2020-12-31 2020-12-31
Kundfordringar 12 029 18 799
Övrga kortfristiga fordringar 48 653 –
Skattefordran 9 329

60 692 19 128
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Not 21.  Försäkringstekniska avsättningar, forts

Avsättning för oreglerade skador 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 138 527 149 885
Förändring på grund av
   nya sjukfall 49 983 46 705
   utbetalningar –30 241 –47 903
   avveckling av sjukfall –13 299 –21 415
   ränteeffekt vid diskontering av avsättning 1 639 2 936
   frigjorda driftskostnader –1 265 –1 508
   förändring, bestånd 19 436 9 827
Utgående balans 164 780 138 527

Löptidsanalys FTA

Andel av avsättningen för diskonterat kassaflöde.

Not 22.  Övriga skulder

 2020-12-31 2019-12-31
Leverantörsskulder 1 871 2 304
Kortfristiga skulder 8 656 8 088
Innehållen källskatt vid  
pensionsutbetalningar 29 733 29 677
Summa 40 259 40 069

Not 23.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda intäkter 116 228 93 658
Arbetsgivaravgifter 886 781
Semesterlönereserv 545 524
Övriga upplupna kostnader 610 891
Summa 118 268 95 855
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Not 19.  Kassa och bank  

2020-12-31 2019-12-31
Kassa 26 28
Bankinlåning 778 677 551 694

778 703 551 722

Not 20.  Övriga fonder

2020-12-31 2019-12-31
Dispositionsfond  
(balanserat resultat) 6 590 696 6 562 262
varav Pensionstillägg  
(ej garanterat) 1 120 824 1 180 387

6 590 696 6 562 262

Not 21.  Försäkringstekniska avsättningar

2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 21 164 248 19 144 207
Förändring på grund av:
   inbetalda premier 932 858 1 040 200
   utbetalningar –976 448 –1 110 593
   dödlighet 54 633 7 706
   Ränteeffekt vid diskontering av avsättning –695 430 2 039 094
   Avkastningsskatt –17 709 –16 719
   Frigjorda driftskostnader –45 392 –47 429
   Ändrat antagande
   Övrig förändring1) –111 968 107 782
Utgående balans 20 304 791 21 164 248

Antagande värderingsränta
Vid val av ränta följer SPK Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2013:23). 
Här anges att räntan kan väljas utifrån marknadsräntor för ränteswappar 
samt en modellerad långsiktig terminsränta och är beroende av försäk-
ringarnas kassaflödesprofil. Tjänstepensionskassor omfattas dock inte av 
föreskriften utan att ha sökt dispens hos Finansinspektionen, vilket SPK 
valt att göra. En förändring av diskonteringsräntan påverkar både  balans- 
och resultaträkning.

Känslighetsanalys av livförsäkringsavsättning
Sänkning av räntan med 1 procent (parallellskifte av räntekurvan) med-
för att avsättningen ökar med 506 (2 473) Mkr. Ytterligare upplysning 
finns under Not 2 Riskhantering. I Livförsäkringsavsättningen ingår av-
sättning för de oreglerade skadorna som avser avsättning för förmåner-
na sjukpension och premiebefrielse i BTP-planen.

Livslängdsantaganden
I gällande livslängdsantaganden förväntas en 65-årig man leva tills han 
är 87,1 år medan en 65-årig kvinna förväntas leva tills hon är 88,6 år.

1)  avser huvudsakligen avgångar enligt §8 samt fribrevsuppräkning.

Not 18.  Materiella tillgångar  

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 111 3 003
Inköp 148 167
Försäljningar och utrangeringar – –59
Utgående ackumulerat 
 anskaffningsvärde 3 259 3 111

Ingående avskrivningar –2 659 –2 484
Försäljningar och utrangeringar – 59
Avskrivningar –238 –234
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar –2 897 –2 659

Bokfört värde 362 452
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Årsredovisningen har godkänts av styrelsen 26 april 2021. Resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse av Fullmäktige den 4 juni 2021.

Not 24.  Ställda panter, eventualitetsförpliktelser och åtaganden

2020-12-31 2019-12-31
För försäkringstagarnas räkning 
registerförda tillgångar;
Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper 14 713 773 15 087 200
Aktier och andelar 5 591 018 6 077 048
Summa 20 304 791 21 164 248

Ovanstående tabell visar tillgångar värderade till verkligt värde, intagna 
i skuldtäckningsregistret upprättat i enlighet med Finansinspektionens 
föreskrift FFFS 2008:7. Som en konsekvens av övergångsregler i sam-
band med införandet av ny försäkringsrörelselag har även övergångs-
regler införts i ändrade/upphävda föreskrifter med följande lydelse. "I 
fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) 
om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får forsätta att ut-
öva verksamheten, gäller den gamla författningen."

Erhållna och lämnade säkerheter samt nominellt belopp för ingång-
na derivat framgår av Not 16. Derivatinstrument.

Per bokslutsdatum har SPK enligt ingångna avtal åtaganden på 129 
(141) Mkr. Åtagandena avser placeringar i realtillgångar där förvaltarna 
inte begärt in kapital.

Not 25.  Upplysningar om närstående

SPK har bedömt våra anslutna arbetsgivare som närstående parter (de-
finition enligt IAS 24 Upplysningar om närstående). I den mån transak-
tioner genomförs med dessa ligger de inom ramen av kapitalförvalt-
ningsuppdraget. Dessa uppdrag är upphandlade till marknadsmässiga 
villkor. För närvarande har Swedbank Robur ett förvaltningsuppdrag om 
totalt 6 895 (7 722) Mkr.

Not 26.  Händelser efter balansdagen

I samband med ombildning till tjänstepensionsföretag införde SPK ett 
annullationsantagande motsvarande option i form av premieannullation 
förmånsbestämd traditionell försäkring. I samband med ombildningen 
införde SPK även en ny modell för framtagande av diskonteringsränte-
kurva. Båda dessa ändringar berör beräkning av försäkrings tekniska av-
sättningar och är en följd av efterlevnaden av Finansinspektionens för-
skrift FFFS 2019:21 som SPK omfattas av från och med 1 januari 2021. 
Ändringarna resulterade totalt sett i en förändring av de försäkringstek-
niska avsättningarna om + 506 MSEK per 1 januari 2021.

Tomas Hedberg
Ordförande

Roger Ljung
Vice ordförande

Magnus Carlehed Karin Elmin Anne-Charlotte Karlsson

Camilla Linder Jessica Lööw Patrik Meijer

Lars-Åke Vikberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2021

Henrik Persson
Auktoriserad revisor

Petter Jonsson
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparinsti-
tutens Pensionskassa, försäkringsförening för räkenskaps året 
2020-01-01 - 2020-12-31, med undantag för VD-ordet på 
 sidan 1. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 2 – 26 
i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Sparinstitutens Pensionskassa, försäkringsförenings finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och av dess finan-
siella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsre-
dovisning i försäkringsföretag. Våra uttalanden omfattar inte 
VD-ordet på sidan 1. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer re-
sultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sparinstitutens 
Pensionskassa, försäkringsförening enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar en-
ligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för den andra informationen. Den andra informatio-
nen består av VD-ordet på sidan 1 men innefattar inte årsre-
dovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång be-
aktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisio-
nen samt bedömer om informationen i övrigt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av förening-
ens förmåga att fortsätta verksamheten. 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 lik-
videra föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvi-
da årsredovisningen som helhet inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som ut-
förs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel-
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-

tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens in-
terna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

Till föreningsstämman i Sparinstitutens Pensionskassa, försäkringsförening
organisationsnummer 802005-5581
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•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn el-
ler, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera ut-
talandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revi-
sionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller för-
hållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och där-
med enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen i försäk-
ringsföretag och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av försäkringsföreningens resultat och ställning.

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 Sparinstitutens Pensionskassa, försäkrings-
förening för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Reviso-
rernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sparinstitut-
ens Pensionskassa, försäkringsförening enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som fören-
ingens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-
leken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, lik-
viditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och för-
valtningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomis-
ka situation och att tillse att föreningens organisation är ut-
formad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och an-
visningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvän-
diga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna be-
döma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om under-
stödsföreningar, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredo-
visning i försäkringsföretag eller föreningsstadgarna.

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

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 försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om understöds-
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föreningar, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
 eller föreningsstadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskning-
en av förvaltningen och förslaget till dispositioner av fören-
ingens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi foku-
serar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förening-
ens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi gran-
skat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av under-
lagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med lagen om understödsföreningar.

Stockholm den 26 april 2021
Deloitte AB

Henrik Persson Petter Jonsson
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
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STYRELSE, REVISORER M FL

STYRELSE, REVISORER SAMT ANSTÄLLDA

STYRELSE
Hedberg Tomas, ordf Swedbank
Ljung Roger, v ordf Swedbank
Elmin Karin Swedbank
Carlehed Magnus Swedbank
Karlsson Ann-Charlotte Sparbanken Skåne
Linder Camilla Swedbank
Lööw Jessica Swedbank
Meijer Patrik Sparbanken Skaraborg

ANSTÄLLDA I SPK
Lars-Åke Vikberg Verkställande direktör
Dahlman Malin Riskchef
Lindström Ci Operativ Chef
Carlström Ulrika Försäkringschef
Ros Stefan Kapitalförvaltningschef
Holm Lotta Ekonomichef
Arsjö Jonas
Augustsson Erika
Avery Glen
Back Jonas
Cristea Mariana
Eklund Annika
Gajjar Swati
Järrestedt Ewa
Lagerquist Markus
Letmark Maria
Lindström Niklas
Lundberg Otto
Nilsson Stefan
Ödmann Richard

ANSVARIG AKTUARIE
Löfgren Fredrik

REVISORER
Persson Henrik Deloitte
suppl Nilsson Henrik Deloitte
Petter Jonsson Swedbank
suppl Nyström Jonas Swedbank
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FULLMÄKTIGE T O M ÅRSMÖTET 2021

MANDATTID TVÅ ÅR
VALDA AV ARbETSGIVARNA 

VALDA AV DE ANSLUTNA

Bonde Henrik Swedbank Leijon Martin Swedbank
suppl Solhed Anna-Greta Swedbank suppl Andersson Stefan Swedbank
Bengtsson Gith, vice ordf Swedbank Nathanson Maria Sparbanken Rekarne
suppl Okasmaa Nilsson Johanna Swedbank suppl Gustavsson Gerth Sparbanken Skaraborg
Jakobsson Karin Swedbank Nordin Kristine Swedbank Försäkring
suppl Falkenhielm Mikael Swedbank suppl Ek Ingrid Swedbank
Malm Jessica Sparbanken Syd Nordlund Eva Sparbanken Nord
suppl Boëthius Ulrika Finansförbundet suppl Jansson Katarina Sparbanken Enköping
Mathiasson Sara Swedbank Prades Eva-Li Entercard
suppl Videll Emanuel Swedbank suppl Skoglund Åke Swedbank
Nyström Mikael Swedbank Valdén Anna Finansförbundet
suppl Sundström Anne-Marie Swedbank suppl Malmsten Monica Finansförbundet
Ohlson Stefan Sölvesborg-Mjällby Sparbank Österberg Gun Swedbank
Suppl Christer Eklind Sala Sparbank suppl Eken Ing-Marie Swedbank
Thorson Anders Sparbankernas Service AB Öhrvall Stephan, ordf Swedbank
suppl Skepplund Anders Sparbanken Rekarne suppl Ratzmann Eva Swedbank
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FÖRMÅNER 

FÖRMÅNER I SPK

Den ekonomiska grundtryggheten regleras genom socialför-
säkringarna. Grundtryggheten för banktjänstemän har under 
årens lopp utökats genom kollektivavtal mellan parterna på 
bankområdet, den så kallade BTP-planen. BAO och Finansför-
bundet träffade i maj 2012 en överenskommelse om ett nytt 
pensionsavtal. Avtalet innehåller två delar, BTP 1 som är ett 
nytt premiebestämt system och BTP 2 som i huvudsak är den 
gamla förmånsbestämda delen. Nya pensionsavtalet trädde i 
kraft 1 februari 2013. Arbetsgivaren avgör om BTP1 eller 
BTP2 ska tillämpas. SPK fortsätter förvalta och administrera 
BTP2.

TJÄNSTEPENSION
Bankernas tjänstepension (BTP) har tillkommit genom 
kollektiv avtal mellan BAO och Finansförbundet och mellan 
BAO och JUSEK/Civilekonomerna/Civilingenjörsförbundet. 
Anställda omfattas från 18 års ålder delvis av BTP för att vid 
25 års ålder omfattas fullt ut. BTP kompletterar de ersätt-
ningar man får från försäkringskassan i form av allmän pen-
sion, sjukpenning etc. 

Arbetsgivaren betalar premien för tjänstepensionen.

bTP ÅLDERSPENSION
Ordinarie ålderspension betalas ut livsvarigt till den anställde 
i relation till dennes slutlön och anställningstid. Utöver den 
ordinarie ålderspensionen tillkommer en kompletterande 
pension (BTPK i form av en extra premie om 2% av lönen). 
Den anställde placerar premien för BTPK enligt eget val eller 
enligt arbetsgivarens policy. Ålderspension intjänas från och 
med den månad då den anställde fyller 25 år.
 

bTP SJUKPENSION
Sjukpension betalas ut vid sjukskrivning som är längre än 
90 dagar i samband med att man samtidigt får sjukpenning/
ersättning från Försäkringskassan. För kortare sjukdoms-
perioder får den anställde ersättning från arbetsgivaren 
och/eller Försäkringskassan. Den anställde omfattas av BTP 
sjukpension från 18 års ålder.

bTP FAMILJEPENSION
Familjepension betalas ut från BTP till efterlevande hela livet, 
till barn till och med den månad då barnet fyller 21 år. BTP 
familje pension intjänas om lönen överstiger 7,5 ibb från och 
med att den anställde fyller 25 år.

BTP SÄRSKILD BARN- OCH EFTERLEVANDEPENSION
Särskild barn- och efterlevandepension betalas ut temporärt, 
– till barn till och med den månad då barnet fyller 21 år och 
till efterlevande som är yngre än 65 år, dock lägst i fem år om 
dödsfallet inträffar innan anställd fyllt 65 år. Den anställde 
omfattas av BTP särskild barn- och efterlevandepension från 
18 års ålder.
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2020 blev på flera sätt ett märkligt år med covid-19-pandemin som överskuggade det mesta. För SPK innebar det bland an-
nat att personalen arbetat hemifrån i mycket stor utsträckning och att vi fått vänja oss med att träffas/mötas via video. 
Trots detta har vårt hållbarhetsarbete fortsatt att utvecklas. Vi har bl a tillsammans med en av våra förvaltare skapat en ny 
version av en befintlig fond utgående från våra ESG-kriterier. Den fonden presterade fantastiskt bra under året. Vi har ock-
så påbörjat arbetet med att mäta våra fonders förmåga att nå Paris-målet. Detta är ett arbete vi gör tillsammans med vår 
externa leverantör av ESG-data. Ett första resultat ser bra ut, men modell och data behöver utvecklas ytterligare innan vi 
kan presentera ett färdigt resultat. Under 2020 blev SPK undertecknare av UN-PRI, vilket var ett av våra mål för 2020. Vårt 
interna arbete med hållbarhet påverkades positivt under 2020 p g a pandemin. Få resor till och från jobbet genomfördes 
och dessutom inga tjänsteresor, vilket totalt sänkte vårt koldioxidavtryck markant. Arbetet fortsätter.

HÅLLbARHETS RAPPORT 
2020
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Vårt hållbarhetsarbete handlar om ett fortlöpande för-
bättringsarbete som tar sin utgångspunkt i ställningsta-
gandet att leverera hållbara pensioner. 

Ställnings-
tagande

Konsekvenser;
portfölj och

internt

Modi�era
strategier

Implementering

Uppföljning och
lärdomar ESG-Policy

Det innebär att portföljen ska förvaltas så att avkastning-
en täcker pensionsåtagandet och så att hållbarhetsrisker 
minimeras. Med hållbarhetsrisker avses främst risker 
kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och företags-
styrningsfaktorer – tillsammans kallade ESG-faktorer* 
efter sina engelska benämningar. I det fortlöpande håll-
barhetsarbetet beaktar vi även FN:s globala hållbarhets-
mål enligt Agenda 2030, med särskilt fokus på mål num-
mer 13 – Bekämpa klimatförändringarna.
Vi ska eftersträva att undvika investeringar i bolag som 
innebär, eller riskerar att innebära, en kränkning av de 
internationella riktlinjer, konventioner eller normer som 
vi har valt att följa. Eftersom vi investerar i fonder är 
dock direkt påverkan på enskilda bolagsinnehav normalt 
sett inte möjligt. Vårt hållbarhetsarbete i förvaltningen 
fokuserar istället på uppföljning av anlitade förvaltares 
hållbarhetsarbete och försök att påverka våra förvaltare 
att kontinuerligt utveckla och förbättra sitt hållbarhets-
arbete, i enlighet med vår ESG-policy.

Redan i urvalsprocessen, innan första investeringsbe-
slutet tas, bedömer vi huruvida förvaltarnas hantering 
av hållbarhetsfrågor är förenlig med vår ESG-policy. Vi 
informerar om våra ställningstaganden och om vår åter-
kommande utvärdering av samtliga innehav i vår port-

följ. Fondinnehaven i de fonder vi utvärderar för investe-
ring granskas genom en pre-screening och vi bedömer 
förvaltarens integrering av hållbarhetsrisker i investe-
ringsprocessen. 

Vi arbetar sedan fortlöpande med utvärdering och 
uppföljning av samtliga fondinnehav i vår tillgångsport-
följ. Detta gör vi genom årlig granskning av fondernas bo-
lagsinnehav utifrån de internationella riktlinjer, konven-
tioner och normer som vi valt att följa samt granskning av 
fondernas bolagsinnehav utifrån vissa exponeringsgrän-
ser som vi själva fastställt. Underlag för våra bedömning-
ar utgörs av granskningsrapporter från den samarbets-
partner som vi har valt att använda (i dagsläget ISS-ESG).

Där vi bedömer att det finns kränkningar av interna-
tionella riktlinjer, konventioner och normer eller att det 
finns avvikelser gällande fastställda exponeringsgränser 
ska SPK påverka förvaltaren att vidta åtgärder. Det kan 
handla om att förvaltaren för dialog med bolaget och 
anger mätbara mål för utvärdering vid nästa gransk-
ningstillfälle eller att en handlingsplan upprättas som 
förväntas leda till en tydlig förbättring inom rimlig tid. En 
åtgärd kan också vara att innehavet avvecklas. Om ingen 
förändring skett senast vid nästa uppföljning kommer vi 
att avveckla fondinnehavet under ordnade former. 

Vi mäter årligen CO2 avtryck avseende vissa tillgångs-
slag i portföljen, i enlighet med Svensk Försäkrings re-
kommendation. Per 2020-12-31 mäter vi CO2 avtryck i 
aktieportföljen och i ränteportföljen avseende företags-
obligationer. Målet är att CO2 avtrycket för respektive 
portfölj ska vara lägre än avtrycket för respektive jämfö-
relseindex. Om CO2 avtrycket bedöms vara för högt för vi 
en dialog med berörda förvaltare i syfte att minska av-
trycket.

Som fondandelsägare kan vi inte utöva den ägarstyr-
ning som deltagande på bolagsstämmor möjliggör. För 
att ändå kunna utöva viss påverkan på bolagsledningar 
samarbetar vi med andra institutionella investerare 
inom ramen för en dialog- och påverkansgrupp som han-
teras av vår samarbetspartner. De bolag som omfattas av 
denna dialog behöver inte utgöra innehav i någon av de 
fonder som SPK är andelsägare i. Vårt hållbarhetsarbete 
sträcker sig längre än till bara befintliga innehav.

VÅRT EXTERNA HÅLLBARHETSARBETE

*  Environmental, Social and corporate Governance. Miljöfaktorer 
avser inverkan på miljö och klimat. Sociala faktorer inkluderar 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. 
Företagsstyrningsfaktorer inkluderar aktieägarrättigheter, 
 ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av 
korruption.
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Vårt ställningstagande inom SPK är att alltid vara en att-
raktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och vi arbetar 
med ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att vi konti-
nuerligt i våra processer arbetar för att minska miljöpå-
verkan.

undersökning

riskbedöm
ning

åtgärder

ko
nt

ro
ll Alla

arbetsmiljö-
förhållanden

Alla anställda omfattas i grunden av ett kollektivavtal 
mellan BAO och Finansförbundet. Vårt mål är att arbets-
miljön ska kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, 
bra kommunikation, samarbete, goda möjligheter att på-
verka den egna arbetssituationen, hög frisknärvaro, håll-
bara medarbetare, hög säkerhet samt lika behandling av 
alla, såväl medarbetare som kunder. Vi arbetar för, och 
har, en jämn könsfördelning både inom organisationen 
och inom styrelsen. 

Hållbara medarbetare är ett samlingsbegrepp för vår 
psykosociala och fysiska förmåga. Ett hälsoförmånsdoku-
ment är framtaget där vi samlat förmåner för våra an-
ställda. Vi eftersträvar att medarbetarna ska hitta en ba-
lans mellan arbete, fritid och familj och vi jobbar aktivt 
med frisknärvaro. Korttidssjukfrånvaron mäts årligen 
och är ett av våra nyckeltal i personalberättelsen.

Kommunikation och dialog ser vi som nycklar för en-
gagemang bland våra medarbetare, vilket i sin tur leder 
till ökad effektivitet och goda resultat. Medarbetarnas 
välmående, arbetsmiljö, kommunikation och delaktighet 
följs upp via en digital app. Vår HHA-grupp ansvarar för 

arbetet med Hälsa, Hållbarhet och Arbetsmiljö. Gruppen 
lägger en hälsobudget och upprättar en hälsoplan med 
hälsofrämjande aktiviteter samt ansvarar för att bevaka 
och ge riktlinjer inom det interna hållbarhetsområdet. Vi 
ingår i en s.k. Hjärtsäker zon, genom att vi kontinuerligt 
utbildar oss i hjärt- och lungräddning och har en hjärt-
startare på kontoret. 

Vår resepolicy har riktlinjer för resesätt, biljettyp, sä-
kerhetsaspekter och miljöhänsyn. I den mån det är möj-
ligt ska de mest miljövänliga resesätten väljas. Våra flyg-
resor klimatkompenseras och vid taxiresor används 
miljöbilar i möjligaste mån. För att följa upp vårt egna 
avtryck väljer vi också att redovisa våra medarbetares re-
sor till och från arbetsplatsen.

Vid upphandling av nya leverantörer så kräver vi, i möjli-
gaste mån, någon form av miljöcertifiering utan att tum-
ma på vår säkerhet och kvalité. Flera av våra leverantö-
rer arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete för att bidra 
till en stabil och hållbar utveckling över tid, som ska ge 
trygghet åt såväl medarbetare, kunder, leverantörer och 
ägare som samhället i stort.

VÅRT INTERNA HÅLLBARHETSARBETE



34   SPK HÅLLBARHETSRAPPORT 2020 

RESULTAT AV HÅLLBARHETSARBETET 2020
Här följer en sammanfattning av de aktiviteter och åtgär-
der som har genomförts under 2020 inom ramen för 
vårt hållbarhetsarbete.

HÅLLbARHETSARbETE I TILLGÅNGSPORTFÖLJEN
Den första januari 2020 blev SPK undertecknare av UN 
PRI. Det innebär att vi ska följa FN:s sex principer för an-
svarsfulla investeringar med syfte att implementera och 
integrera miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyr-
ningsfaktorer i investeringsprocesser.

Utgångspunkten för det påverkansarbete vi bedriver 
gentemot anlitade förvaltare är granskningen av fonder-
nas bolagsinnehav. Vid den årliga granskningen 2020 be-
dömdes att 8 av totalt 13 granskade fonder var i linje 
med vår ESG-policy. Övriga 5 fonder hade olika typer av 
observationer, vilka vi under året har arbetat med att åt-
gärda. Dessa åtgärder beskrivs närmare nedan.

•  Fond 1 tillämpar en aktiv global strategi för aktiepla-
ceringar där förvaltarens egna bedömningar av inves-
teringsmöjligheter har en avgörande betydelse. Till-
sammans med berörd förvaltare arbetade vi under 
2019 med att ta fram en variant av en befintlig fond 
med samma avkastningsmål men med en tydlig håll-
barhetsprofil. Förvaltaren har varit mycket tillmötes-
gående i våra diskussioner och under första kvartalet 
2020 lanserades den här fonden som ett resultat av 
vårt arbete med att påverka i enlighet med vår ESG-
policy. Några observationer återfanns bland fondens 
innehav i årets granskning men vi har haft konstrukti-
va samtal med förvaltaren där vi har fått tillfredsstäl-
lande förklaringar samt mätbara mål för uppföljning.

•  Fond 2 tillämpar en global strategi för aktieplaceringar 
med fokus på bolag som utifrån vissa kriterier antas 
bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. I 
denna fond flaggades två innehav i årets granskning 
och vårt påverkansarbete fokuserade till stor del på 
att berörd förvaltare skulle tydliggöra sin handlings-
plan för dessa innehav. I diskussioner med förvaltaren 
har vi fått tillfredsställande information om hur dessa 
bolag arbetar för att minska sitt beroende av fossila 
bränslen och man har angivit mätbara mål som vi kan 
följa upp vid nästa granskning.

•  Fond 3 tillämpar en aktiv strategi för placeringar i 
svenska småbolagsaktier. Vid granskningen flaggades 
ett innehav för tjänster relaterade till tobak. Efter dis-
kussioner med förvaltaren bestämde sig denne för att 
avyttra innehavet eftersom det inte fanns några indi-
kationer på att det aktuella bolaget avser att avyttra 
eller minska denna verksamhet.

•  Fond 4 tillämpar en aktiv global strategi för räntepla-
ceringar där förvaltarens egna bedömningar av inves-
teringsmöjligheterna har en avgörande betydelse. 
Fonden har satts upp, under SPK:s inflytande, med en 
tydlig hållbarhetsprofil och i enlighet med vår ESG-po-
licy. Ändå återfanns observationer i portföljen vid 
årets granskning, eftersom de granskningsverktyg fon-
den använt skiljde sig från våra. Förvaltaren har varit 
mycket tillmötesgående och man har nu ändrat och 
uppdaterat sina granskningskriterier och anlitat ytter-
ligare en leverantör av ESG-data för att ha samma ut-
gångspunkt som SPK vid granskning av innehav. Tack 
vare dessa förändringar förväntar vi oss att fonden ska 
leva upp till vår ESG-policy vid kommande granskning.

•  Fond 5 tillämpar en global strategi för investeringar i 
hedgefonder som syftar till att leverera en god avkast-
ning med en relativt liten exponering för marknads-
risk. Vårt påverkansarbete har fortsatt fokuserat på att 
förbättra förvaltarens interna processer med att inte-
grera ESG i sina investeringsbeslut. Hedgefondsindu-
strin ligger generellt sett en bit efter andra typer av 
fonder med att integrera ESG i sina investeringspro-
cesser varför värdet och behovet av ett konstruktivt 
och långsiktigt påverkansarbete är speciellt viktigt, 
enligt vår uppfattning. I årets granskning flaggades en-
dast två innehav i två olika underliggande fonder. 
Båda dessa underliggande fonder avyttrades under 
året, av andra skäl.

Som ett resultat av vårt påverkansarbete bedöms i dags-
läget fyra av de fem fonder där det fanns ESG-relaterade 
observationer nu vara i linje med vår ESG-policy. För en 
fond återstår lite arbete. Vi kommer att följa upp kvarva-
rande observationer vid kommande granskning, för att 
säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning enligt de 
förväntningar vi har utifrån dialog med berörd förvaltare.
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Vid senaste mätning uppgick CO2 avtrycket i aktiefon-
derna till 6,12 ton* vilket var lägre än CO2 avtrycket för 
jämförelseindex som uppgick till 10,01 ton. CO2 avtryck-
et avseende företagsobligationer i portföljen uppgick till 
6,89 ton jämfört med motsvarande för jämförelseindex 
vilket var 21,95 ton.

Koldioxidavtrycket ger en ögonblicksbild av hur inves-
teringsportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Beräkningar-
na är dock inte heltäckande och omfattar inte heller alla 
indirekta utsläpp. Måttet säger ingenting om hur portföl-
jen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet 
går att läsa på www.svenskforsakring.se under dokumen-
tet; Rekommendation om redovisning av koldioxidavtryck.

SPK deltar i ett samarbete med andra institutionella in-
vesterare i syfte att påverka bolagsledningar som bryter 
mot ESG-normer. 

Under 2020 kontaktades 142 bolag gällande totalt 
214 olika ESG-relaterade observationer. Se nedan fördel-
ning av dessa.
 • Miljöfaktorer: 32 stycken
 • Sociala faktorer: 66 stycken
 • Företagsstyrning: 14 stycken
 • Överlappande: 30 stycken

I dessa kontakter erhölls respons från 66 % av bolagen, 
 vilket var en ökning jämfört med föregående år (56%).
Här följer individuella exempel på framgångsrikt påver-
kansarbete:

•  För ett multinationellt energibolag med verksamhet i 
Europa, Asien och USA kom rapporter om bolagets av-
sikter att utöka sin verksamhet i en tysk brunkolgruva. 
En sådan expansion av gruvdriften skulle innebära 
skövling av delar av en av de äldsta blandskogarna i 
Europa, med ett unikt ekosystem. Efter att investerare 

initierat dialog gick bolaget med på att ingå en över-
enskommelse med den tyska regeringen om att beva-
ra skogen. Vidare bestämde sig bolaget för att genom-
föra en koldioxidutsläppsinventering och åta sig ett 
vetenskapligt baserat utsläppsmål i linje med Parisav-
talet. Eftersom den unika skogen är skyddad och före-
taget har åtagit sig att begränsa utsläppen samt att 
uppnå koldioxidneutralitet fram till 2040 anser ISS 
ESG att kontroversen är löst. 

•  För en asiatisk biltillverkare med verksamhet i Sydko-
rea, Nordamerika och Europa kom rapporter om att 
bolaget deltagit i rättsliga förfaranden för att motar-
beta amerikanska bränsleeffektivitetsstandarder som 
syftar till att mildra klimatförändringar. Dessa förfaran-
den hindrar också amerikanska delstater att införa 
sina egna strängare regler för bränsleeffektivitet. Fö-
retagets agerande i processen bedöms vara i strid 
med såväl bekämpningen av klimatförändringar enligt 
Parisavtalet som de förväntningar som ställs på bolag 
enligt internationella standarder. Efter att investerare 
initierat dialog har bolaget dragit tillbaka de rättsliga 
åtgärderna. Bolaget har också implementerat riktlin-
jer som aktivt bidrar till ett arbete för att mildra kli-
matförändringar, minska växthusgasutsläppen och 
stödja Parisavtalet. 

•  För ett transportföretag med verksamhet som innefat-
tar drift av avgiftsbelagda vägar, flygplatser och tun-
nelbanesystem i framförallt Sydamerika kom rappor-
ter om att ett av bolagets dotterbolag varit inblandat i 
mutor till politiker, i utbyte mot avtalsmässiga änd-
ringar av motorvägslicenser. Efter att investerare ini-
tierat dialog har moderbolaget vidtagit åtgärder för 
att förbättra sitt arbete med bolagsstyrning och risk-
hantering, inklusive implementering av relevanta rikt-
linjer och förfaranden. Särskilt kan noteras bolagets 
ansträngningar att göra beslutsprocesser mer trans-
parenta och spårbara samt arbete för att stärka bola-
gets styrnings-, risk- och compliancefunktion och infö-
rande av riktade utbildningsinsatser för anställda i 
syfte att motverka korruption. Ärendet pågår.

HÅLLbARHETSARbETE INTERNT
Hållbara medarbetare är vårt viktigaste och prioriterade 
område internt. Vi som arbetsgivare stödjer de aktivite-
ter som bidrar till ökad frisknärvaro både på kort och 
lång sikt. Under 2020 har vi på grund av pandemin haft 
stort fokus på att trygga varje enskild medarbetare mot 
smittspridning. SPK har efterlevt FHM:s rekommendatio-

*)  CO2 ekvivalenter per miljon kronor i omsättning för Scope 1  
och 2 utsläpp.
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ner och uppmanat så många som möjligt att arbeta he-
mifrån och ej belasta kollektivtrafiken mer än vad ar-
betssituationen krävt. SPK har betalat parkering för de 
som behövt åka in till kontoret. Kontoret har säkrats på 
bästa tänkbara sätt för de som måste vara där. Vi har va-
rit stringenta med att ingen får närvara på kontoret vid 
minsta lilla symtom och vi har även med gott resultat 
gjort ett stort förändringsarbete för att hantera roller 
och arbetsuppgifter på distans. Vi har köpt in arbetsut-
rustning för att stödja hemarbete ur ett arbetsmiljöper-
spektiv. Vi anpassade oss utifrån rådande läge och har 
genomfört gemensamma träningspass med kontorsöv-
ningar via Teams under arbetstid men flera inplanerade 
prehabaktiviteter fick tyvärr ställas in. I början av året 
hade vi en gemensam frukost med extern föreläsare för 
inspiration om kost och hälsa samt att vi hann med ett 
antal tillfällen med kontorsmassage. Ledningen har varit 
extra lyhörd för medarbetarnas välmående med anled-
ning av distansen. Ett bevis på det är att vi via vår digitala 
app kunnat följa upp att vi förbättrat våra interna nyckel-
tal vad gäller kommunikation och arbetsmiljö.  

Den årliga HLR-utbildningen har inte kunnat genom-
föras.

Resultatet av korttidsfrånvaron:

2020 2019 2018
8,0 5,0 5,5

Under 2020 har korttidsfrånvaron ökat relativt 2019, vil-
ket är direkt relaterat till pandemin och de strikta åtgär-
der vi följt för att säkra medarbetare från risker att smit-
tas eller bli sjuka.

I och med fokus på proaktivitet, men också rehabilite-
ring, så har vi valt att mäta frisknärvaron. Detta följer vi 
upp genom att mäta korttidsfrånvaron* per anställd. 

Vår HHA-grupp, vilket står för Hälsa, Hållbarhet och 
Arbetsmiljö fokuserar på att stödja SPK i att gemensamt 
med alla anställda genomföra aktiviteter för ökad fris-
knärvaro. Årligen avsätts en budget för gemensamma 
naturaförmåner för att bidra till friskvård, prehab och 
hållbara medarbetare. Personalen erbjuds influensa- 
och TBE-vaccin.

Genom att vi har ökat vårt fokus på digitalisering så 
har vi ytterligare minskat vår miljöpåverkan under året. 
Vi har utvecklat funktionaliteten på Arbetsgivar- och In-
dividwebben och våra medlemmar har nu möjlighet att 

få digitala insättningsbesked/kontrolluppgifter via sin in-
ternetbank. Vi har digitaliserat mycket av vår handlägg-
ning som tidigare involverat fysiska blanketter. Arbete 
med att minska pappersutskicken löper på, så idag står 
de digitala utskicken för 57 procent av samtliga utskick.

Vi hade inte några tjänsteresor med flyg under året med 
anledning av Covid-19. Resor till och från jobbet genere-
rade ett koldioxidutsläpp om 1,2 ton, vilket ger 0,06 ton 
per anställd. Vi har klimatkompenserat för detta genom 
att stödja projektet Sri Balaji. Ett projekt som bidrar till 
bättre klimatpåverkan både lokalt i Indien och globalt. 
Projektet är certifierat enligt CDM* och Gold Standard*.

Härmed intygas att
SPK

har klimatkompenserat
14,00 ton koldioxid

Kompensation för affärsresor samt personalens
resor till och från arbetet

*  CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpan-
de kvantifiera klimatnyttan. Oberoende auktoriserade revisorer 
kontrollerar och rapporterar om projekten till FN. Addiotionalitet 
är det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering, vilket betyder att 
projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimat-
kompensation.

* Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkom-
pensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med 
ytter ligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling 
för klimatkompensation.

* Korttidsfrånvaro definieras som sjukfrånvaro <90 dagar.
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