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Om 2005 och 2006 var förändringens år på
SPK så var 2007 året då marknaden föränd-
rades. Omläggningen till marknadsvärderad
skuld enligt tjänstepensionsdirektivet som
genomfördes 2006 har medfört att den
största risken i alla tjänstepensionsinstitut är
räntevolatiliteten. De oroliga marknaderna
2007 har bidragit till att resultaträkningen i
pensionsinstitut varierar kraftigt och att års-
resultatet beror på om långräntan gått upp
eller ner under året. I SPKs fall har vi i år ett
av våra absolut bästa resultat.

Numera är det även så att tillgångsavkast-
ningen i pensionsinstitut alltid är dålig ett år
då räntan går upp eftersom tillgångsduratio-
nen är kortare än skulddurationen. Så även i
SPK. Av tillgångsavkastningen på –1,9 %
kommer –2,6 % från strategiska positioner
som till huvuddelen består av olika riskav-
vägningar mot pensionsskulden. Resterande
0,6 % är resultatet från den aktiva förvalt-
ningen. Vi hade under våren 2007 uppfatt-
ningen att marknaderna var högt värderade
i ett historiskt perspektiv. Vi var oroliga för
både en marknadsrekyl och en fallande kon-
junktur och behöll därför en låg andel aktier
under våren, även när aktiemarknaderna
steg.

Nya strategier
I den attitydundersökning vi genomfört
bland våra uppdragsgivare kan vi konstatera
att SPK får mycket höga betyg i enkelhet,

närhet, effektivitet och som kompetens-
centrum. Detta stora förtroende värmer oss
alla på SPK. För att kunna utveckla detta
ytterligare har SPK under 2007 beslutat om
nya långsiktiga strategier. Gemensamt för
dessa är att ytterligare öka partnerskapet
med våra uppdragsgivare.

En av dessa nya strategier är en helt ny
finansstrategi. SPK som har ett hundraårigt
åtagande bör ha en långsiktighet i alloke-
ringen av tillgångar för att därmed öka
kapitalavkastningen utan att agera på kort-
siktiga störningar. Avkastningen för ett
enskilt år bygger mycket på temporära
svängningar i marknaderna men under en
tioårsperiod kommer detta att sakna be-
tydelse. I stället är det viktigt att öka aktie-
andelen och diversifiera både globalt och
genom olika förvaltningsstilar och därmed
optimera långsiktigt värdeskapande som kan
minska uppdragsgivarnas pensionskostnad.

Med tanke på marknadsläget och svårig-
heten med market timing beslutade vi sent
2007 om en gradvis ökning av aktieandelen
från 22 % till 40 % under flera år.

En annan strategi är att öppna för sam-
arbete med andra som administrerar pen-
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sioner inom den praktiska hanteringen. På
så sätt ska vi kunna hålla fortsatt låga kost-
nader. Samarbetet ska inte hantera de stra-
tegiska och konkurrerande frågorna. Dessa
bör även fortsatt hanteras nära och i dialog
med våra uppdragsgivare. 

Sammantaget anser jag att SPK ligger i
framkant av utvecklingen och står rustad för
framtiden med de krav som kan ställas på
en modern pensionsförvaltare. 

Till sist vill jag tacka SPKs personal vars
hängivna insats fört oss till den position vi
har på pensionsmarknaden.

Stockholm i april 2008

Peter Hansson
Verkställande direktör
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SPARINSTITUTENS PENSIONSKASSA

försäkringsförening (SPK)
Organisationsnummer 802005-5581

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för
SPK får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 2007.

Verksamhet
SPK administrerar och förvaltar tjänste-
pensioner enligt BTP-planen för anställda i
Swedbank, Sparbanker och andra företag
som följer bankavtalet. SPK står under tillsyn
av Finansinspektionen. 

Bankernas tjänstepension, BTP, har till-
kommit genom kollektivavtal mellan BAO
och Finansförbundet. Även mellan BAO och
JUSEK/Civilekonomerna/Civilingenjörs-
förbundet finns motsvarande avtal.

Händelser 2007
Under året har SPK arbetat fram en strategi
för kommande tre år som styrelsen tog
beslut om under hösten. En viktig del är den
nya finansstrategin där långsiktighet och
diversifiering är ledord. Långsiktighet ger
behov av bred diversifiering och därför ska
ett globalt synsätt vara utgångspunkten för
förvaltningen av SPKs placeringstillgångar.
Den nya finansstrategin har lett till om-
arbetade placeringsriktlinjer som också
beskriver en tydligare ansvarsfördelning för
de strategiska respektive de operativa be-
sluten. Styrelsen beslutade om dessa rikt-
linjer vid sitt möte i februari 2008.

I strategin ingår också att SPK ska vara en
leverantör av effektiv pensionshantering, för
att möta våra uppdragsgivares behov. SPK
ska också vara öppna för samarbete med
andra för att skapa kostnadseffektivitet,
utvecklingskapacitet samt för att kunna
utnyttja vissa kompetenser gemensamt 
med andra.

I början av 2007 outsourcade SPK sin

back-officefunktion enligt beslut som fatta-
des hösten 2006. Under året har även SPKs
löpande redovisning samt den löpande drif-
ten av SPKs IT-stöd lagts ut externt för att
effektivisera verksamheten ytterligare. I bör-
jan av april utökade SPK resurserna inom
finansområdet med en person som ett led i
SPKs strategier för de närmaste åren.

För fjärde året i rad genomfördes i
oktober de s k SPK-dagarna för företags-
ledningarna i de anslutna företagen. Bland
annat redovisas SPKs risker och hur riskerna
hanteras. I år var temat en omvärldsanalys
som beskrev tjänstepensionslösningar i olika
länder. 

Arbetet med att utveckla ett nytt för-
säkringssystem för att effektivisera vår
administration fortsatte under 2007 och
beräknas vara klart under senare delen av
2008. En viktig nyhet är den arbetsgivarweb
som våra anslutna företag kommer att
kunna använda för att förenkla sin hantering
och förbättra flödet av information mellan
SPK och arbetsgivarna.

Förlängt pensionsavtal
BAO och Finansförbundet respektive SACO
träffade i början av februari 2008 en över-
enskommelse om att förlänga pensions-
avtalet till och med 30 juni 2011.

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 1 343 Mkr vilket är
en förbättring med 16 Mkr jämfört med
föregående år. Det positiva resultatet beror
främst på förändringen av försäkringstek-
niska avsättningar (FTA) som på grund av
stigande marknadsräntor har påverkat
resultatet jämfört med föregående år med
1 116 Mkr. 
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Resultatets uppbyggnad kan också förklaras
genom nedanstående sammanställning.

Resultat (KKR) 2007

Finansresultat inkl förändring av FTA pga ränta 1 773 023
Försäkringsresultat, inkl avsättning till FTA –323 775
Driftskostnader –22 790
Skatt –83 554

Årets resultat 1 342 904

Försäkringsresultatet påverkas av den av
SPK beslutade indexuppräkningen om
2,19 % med 232 Mkr.

Driftskostnader
Förvaltningskostnaderna utgör 0,21 % av
förvaltade medel. De fördelas på kapital-
förvaltningskostnader om 0,06 % och övriga
driftskostnader om 0,15 %. Den något ökade
kostnaden förklaras av att fr o m 2007 redo-
visas transaktionskostnader i samband med
värdepappersaffärer som en del av kapital-
förvaltningskostnaderna. För 2007 uppgick
dessa till 1 587 tkr, vilket motsvarar 1 bas-
punkt. Jämfört med andra alternativ för
pensionssparande är detta lågt och som
framgår av femårsöversikten har även tidi-
gare år präglats av låga kostnader.

Antalet heltidstjänster har under året i
genomsnitt varit 11 stycken.

Skatt
Utgångspunkt för skatteberäkning är mark-
nadsvärdet av SPKs tillgångar efter avdrag
för finansiella skulder vid ingången av
beskattningsåret. Avkastningen på dessa
medel schablonberäknas efter en räntesats
som är den genomsnittliga statslåneräntan
året före beskattningsåret. Den framräknade
schablonintäkten beskattas därefter med
15 %. Detta innebär att skatten för året upp-
gick till 84 Mkr vilket är en ökning med 14
Mkr jämfört med föregående år.

Försäkringsverksamheten
SPKs medlemsantal uppgick vid årets utgång
till 36 781 vilket är en ökning med ca tusen
individer jämfört med föregående år.

Vid beräkning av SPKs försäkringstekniska
avsättningar används den så kallade aktsam-
hetsprincipen. Vi analyserar löpande livs-
längden hos våra anslutna, hur friska de är,
hur mycket premier som behövs för att
täcka våra åtaganden och hur mycket vår
administration kostar. Dessa antaganden
ligger till grund för hur våra premier be-
räknas.

Redan hösten 2005 beslutade SPK om
SPK-specifika livslängdsantaganden. I linje
med detta beslut har SPK fortsatt att analy-
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sera livslängden och per 1 januari 2007 öka-
des livslängden för både män och kvinnor
med ett år. Under 2006 och 2007 genom-
fördes en livslängdsanalys av Försäkrings-
tekniska Forskningsnämnden, kallad DUS06.
I efterhand kan vi konstatera att denna
ligger i nivå med SPKs egna antaganden om
livslängd för vårt kollektiv. Kostnaden för
den ökade livslängden har inte belastat
arbetsgivarna utan tagits från tidigare års
intjänade överskott.

Premieinkomster
Premieinkomsterna för året uppgick till 903
Mkr, en ökning med 95 Mkr jämfört med
föregående år.

Den löpande premien består av:
• Ålderspensionspremie
• Familjepensionspremie
• BTPK-premie
• Kollektiv riskpremie

I premierna ingår avgift för kollektiv riskför-
säkring och utjämningsavgift med 240 Mkr.
Riskpremien ska täcka kostnaderna för sjuk-
pension, särskild barn- och efterlevandepen-
sion, avgiftsbefrielse samt förtida avgång
från 61 år enligt § 8 i kollektivavtalet.

SPKs förpliktelser enligt stadgarna ska vid
var tid vara fullt finansierade. Riskavgiften
preliminärdebiteras och följs upp löpande
under året och avstämningen för 2007 visa-
de på ett underskott. Detta ledde till en slut-
avräkning av riskpremien på 38 Mkr som
fakturerades våra anslutna företag. 

Från de löpande premierna på 816 Mkr
har avräknats 75 Mkr för avgiftsbefrielse
beroende på sjukpension, pensionsavgång
enl § 8 i kollektivavtalet samt kostnad för
avgiftsmaximering.

Utbetalda försäkringsersättningar
Under 2007 utbetalades pensioner och pen-
sionstillägg med sammanlagt 620 Mkr, varav
pensionstillägg 64 Mkr. Därutöver till-
kommer kostnad för särskild löneskatt om
6 Mkr. Pensionsutbetalningarna ökade med
30 Mkr i jämförelse med föregående år.

Utbetalningarna utgörs av ersättningar vid
ålderspension, sjukdom och dödsfall. 

Utbetalningar inom SPKs riskrörelse finan-
sieras av den kollektiva riskpremien.

Pensionstillägg
De överskott som uppstår i SPKs verksamhet
används i första hand till värdesäkring av
utgående pensioner genom utbetalning av
pensionstillägg. Från och med januari 2007
höjdes som följd av detta utgående pensio-
ner med 1,47 %. För 2008 är motsvarande
höjning 2,19 %, vilket gav en ökning av de
försäkringstekniska avsättningarna med 232
Mkr. Denna ökning av de utgående pensio-
nerna och intjänade fribreven tas från årets
resultat. Beslutet följer den rekommenda-
tion om pensionstillägg som BAO och
Finansförbundet enats om. 

Livförsäkringsavsättning
Försäkringstekniska avsättningar består av
livförsäkringsavsättningar och avsättning för
oreglerade skador. Här ingår avsättning för
premiebefrielseförsäkring samt sjukreserv
för pågående sjukfall. Varje försäkringsavtal
delas upp i kassaflöden och varje del värde-
ras med marknadsräntan som motsvarar
respektive löptid. Marknadsräntan anges all-
tid efter avdrag för skatt och driftskostnader
vid värderingen av de försäkringstekniska
avsättningarna. Konsekvensen av detta blir
att avsättningarna till pensionsskulden blir
känsliga för marknadsräntans variationer.
Marknadsräntan som används vid denna
värdering steg i snitt med 0,48 % under
2007, vilket medförde att nuvärdet av
avsättningarna minskade med 1 471 Mkr
under 2007.

Enligt en vid årets slut genomförd försäk-
ringsteknisk utredning, ska avsättningarna
för framtida pensioner uppgå till 10 279
Mkr, varav avsättning till oreglerade skador
utgör 306 Mkr. Storleken bestäms av nuvär-
det av utfästa förmåner inklusive förväntade
framtida driftskostnader minskat med
nuvärdet av premieinbetalningar för dessa
förmåner.
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Solvens/Kollektiv konsolidering
Den kollektiva konsolideringsgraden för
SPKs förmånsbestämda pensioner uppgick
per 31 december till 155 % (134 %). 

Konsolideringsgraden ska visa förhållan-
det mellan tillgångarnas marknadsvärde
minskat med finansiella skulder, det s k kon-
solideringskapitalet, och de anslutnas garan-
terade medel inklusive pensionstillägg. Sol-
vensgraden ska visa förhållandet mellan till-
gångarnas marknadsvärde och de anslutnas
garanterade medel exklusive pensionstillägg.
Då SPK valt att garantera alla historiska pen-
sionstillägg är det för SPKs förmånsbestäm-
da pensioner ingen skillnad mellan konsoli-
deringsgrad och solvensgrad.

I SPK Individuell kan man placera sin
BTPK-premie, alternativa pensionslösning
och/eller löneväxling mot pensionspremie.
Placeringen sker i en traditionell försäkring
med en garanterad ränta på 2,0 % med indi-
viduell återbäring. Försäkringen kan tecknas
med eller utan återbetalningsskydd.

Under 2007 låg återbäringsräntan på i
genomsnitt 6,6 % vilket är densamma som
för 2006. I februari beslutade SPK om ny
princip för fastställande av återbäringsränta.
Riktmärket för konsolideringsgraden inom
SPK individuell är 110 %. Återbäringsräntan
utgår från aktuell konsolideringsgrad och
förväntad avkastning. Förväntad avkastning
och konsolidering följs upp löpande och
beslut tas om eventuell förändring av åter-
bäringsräntan. Återbäringsräntan fastställ-
des fr o m februari 2008 till 5 % vilket är en
sänkning som förklaras av att konsoliderings-
graden sjunkit beroende på marknadsut-
vecklingen. 

Den kollektiva konsolideringsgraden för
den premiebestämda pensionen inom SPK
uppgick per 31 december till 105% (112 %). 

Solvensgraden ska visa förhållandet
mellan tillgångarnas marknadsvärde och de
anslutnas garanterade medel exklusive icke-
garanterad återbäring. Enligt den försäkrings-
tekniska utredningen uppgick solvensgraden
för SPK Individuell till 130 % (115 %).

Enligt lag ska tjänstepensionskassor ha
en kapitalbas som uppgår minst till erforder-

lig solvensmarginal. Kapitalbasen, eller eget
kapital, uppgår till 5 014 Mkr. Solvensmargi-
nalen ska minst motsvara 4 % av livförsäk-
ringsavsättningarna. Denna marginal uppgår
till 452 Mkr. Solvenskvoten är relationen
mellan kapitalbasen och solvensmarginalen,
uttryckt i kronor. SPKs kapitalbas var på
balansdagen 11 gånger större än erforderlig
solvensmarginal.

Ett annat sätt att belysa SPKs solvens är
en analys enligt det tillsynsverktyg som
Finansinspektionen tillämpar; det s k trafik-
ljuset för att följa upp om bolagen uppfyller
aktsamhetskraven i den nya lagen om
tjänstepensionsinstitut. Modellen mäter om
tjänstepensionsbolagen har tillräckligt med
riskkapital, i förhållande till den samman-
tagna finansiella risken i marknadsvärderade
skulder och tillgångar, för att med tillräcklig
säkerhet anses kunna fullgöra sina garan-
terade åtaganden. Som framgår nedan har
SPK en positiv buffert om 1 755 Mkr. En
positiv buffert innebär grönt ljus vad gäller
utestående risker i SPKs verksamhet. Från
och med första kvartalet 2007 ingår även
försäkrings- och driftskostnadsrisker i trafik-
ljuset.

Kapitalkrav för utestående risk
enligt Trafikljusberäkning (Kkr) 2007-12-31 2006-12-31

Ränterisk, netto 1 752 731 2 339 095
Aktiekursrisk 938 837 1 311 939
Kreditrisk 46 424 53 393
Valutakursrisk 104 685 22 060
Försäkrings-/driftskostnadsrisk 422 360 –
Totalrisk, netto 3 265 037 2 682 515

Kapitalbuffert 5 020 193 4 065 516
Överskott/Solvensbuffert 1 755 156 1 383 001

Mer info om modellen och dess parametrar finns på www.fi.se
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Kapitalförvaltning
Syftet med kapitalförvaltningen är att vid
var tid trygga utfästa nominella pensions-
löften och om möjligt ge utrymme för beslut
om indexering av beslutade pensioner. 

SPK fastställer internt fördelningen av
kapitalet mellan olika tillgångsslag och mark-
nader. Förvaltningen inom respektive till-
gångsslag sker huvudsakligen via externa
förvaltare genom diskretionära eller fond-
förvaltningsuppdrag.

Tillgångsfördelning

Verkligt värde Andel av Verkligt värde Andel av
Kkr 2007-12-31 portfölj % 2006-12-31 portfölj %

Aktier 3 702 120 24,06 3 133 801 20,21
Räntebärande 10 923 797 70,99 11 587 017 74,72
Hedgefonder 762 456 4,95 785 591 5,07
Total 15 388 373 100,00 15 506 410 100,00

Marknad 2007
Under 2007 kom marknaden att präglas av
osäkerhet och högre volatilitet efter kollap-
sen av två av Bear Stearns hedgefonder
under juni månad. Fonderna hade investerat
kraftigt i komplexa räntepapper som var
länkade till den amerikanska bolånemarkna-
den. Osäkerhet kring omfattningen av pro-
blemen på den s k subprimemarknaden
stegrades till en rädsla som snabbt kom att
drabba marknader världen över, även den
svenska. Bankerna blev försiktiga med att
låna ut pengar och i september steg t ex
interbankräntan i London till sin högsta nivå
på nio år. Northern Rock var den första ban-
ken i England på 140 år som drabbades av
en ”bank run”, dvs att oroliga sparare köade
för att plocka ut sina pengar. Under senhös-
ten började stora investmentbanker rappor-
tera omfattande kreditförluster och många
undrade över den spruckna kreditbubblans
effekter på den reala ekonomin. Om vi står
inför en långvarig global recession eller inte
finns det för närvarande många olika upp-
fattningar om bland marknadens aktörer. 

För SPKs del var utvecklingen av svenska
och europeiska aktier samt svenska räntor
av speciellt intresse då dessa tillgångsslag
motsvarar de områden där SPK för när-
varande investerar i.

Svenska aktier utvecklades väl fram till
maj för att sedan vända kraftigt nedåt under
resten av året. Under perioden juni–decem-
ber sjönk index för svenska aktier med
16,1 %, vilket gjorde att indexavkastningen
för helåret 2007 slutade på –2,6 %. Liknande
utveckling kunde även noteras för andra
aktiemarknader, men den svenska blev 2007
en av de sämsta globalt sett.

Europeiska aktier vände också ner efter
maj men inte med så mycket som svenska
aktier. En stor del av denna avkastning för-
klaras dock av att euron stärktes mot kro-
nan. Rensat för denna valutaeffekt uppgick
avkastningen för det europeiska aktieindex-
et till 2,7 %.

De långa svenska räntorna steg under
året. Exempelvis steg räntan på statsobliga-
tion 1047 från 3,76 % vid årets början till
4,40 % vid utgången av 2007, dvs en ökning
med 0,64 procentenheter. 

Vilken effekt förändringar i räntan får på
en räntebärande placering beror på dess
duration. Duration anges i år och är ett sätt
att uttrycka ränterisk – ju högre duration,
desto högre ränterisk. Ränterisken anger vil-
ken marknadsvärdeseffekt som uppstår på
ränteberoende tillgångar (och skulder) när
marknadsräntorna ändras.

En placering motsvarande Omrx T-bond
index, som vid utgången av 2007 hade en
duration på ca 5 år, gav en avkastning om
1,6 % under året. En placering i statsobliga-
tion 1047, som vid slutet av 2007 hade en
duration på knappt 10 år, gav emellertid en
avkastning om –2,4 %, vilket åskådliggörs i
figuren nedan.
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Hur påverkas SPK av räntan?
Utvecklingen av de svenska långräntorna är
av väsentlig betydelse för SPKs finansiella
ställning beroende på vårt långsiktiga pen-
sionsåtagande. 

När räntorna generellt sett sjunker stiger
marknadsvärdet av pensionsskulden vilket
har en negativ effekt på eget kapital och
konsolidering. Denna effekt motverkas till
viss del av att marknadsvärdet på SPKs
räntetillgångar också stiger vid sjunkande
räntor. De motsatta effekterna uppstår när
räntorna stiger och vi får sammantaget en
positiv effekt på eget kapital och konsoli-
dering.

Att räntetillgångarna endast delvis utgör
en motverkande kraft till pensionsskulden
vid ränteändringar beror på att durationen i
räntetillgångarna (inklusive ränte-swappar)
är ca 8 år medan durationen i pensionsskul-
den är ca 25 år. Hur stor skillnaden ska vara
i duration mellan räntetillgångar och pen-
sionsskuld (det s k durationsgapet) är före-
mål för kontinuerlig utvärdering och bedöm-
ning.

Under 2007 minskade skulden från 11 750
Mkr vid årets början till 10 279 Mkr vid
utgången av 2007, en minskning om 1 471
Mkr som påverkade SPKs eget kapital och
konsolidering positivt. Denna förändring kan
till mycket stor del förklaras av stigande
räntor (”ränteeffekt”), vilket åskådliggörs i
nedanstående diagram. Förändringen av
pensionsskuldens marknadsvärde har dock
inte följt en jämn bana under året utan har
varierat mycket.

Avkastning och riskhantering
Sedan tidigare finns ett beslut att strategiskt
öka aktieandelen till 40 % för att långsiktigt
förbättra portföljens avkastningspotential.
Vi har dock varit försiktiga med att genom-
föra denna högre aktieandel då vi redan i
början av 2007 var oroade över konjunktu-
ren. I efterhand kan man konstatera att
denna bedömning var riktig och att vi nu har
en bättre ställning än vi annars skulle ha
haft.

SPKs totala tillgångsportfölj avkastade
–1,9 % under 2007. Sett över en 10-års-
period, vilket är den tidshorisont vi tillämpar
i analyser för portföljens långsiktiga sam-
mansättning, uppgick snittavkastningen till
5,7 % per år.

SPKs totalavkastning under 2007 kan i
huvudsak anses bestå av två delar, dels
aktie- och ränteportföljen som tillsammans
gav ett bidrag på 0,7 % och dels olika strate-
giska positioner som tillsammans gav upp-
hov till ett bidrag på –2,6 %. Källorna till den
totala tillgångsportföljens avkastning belyses
i tabellen nedan.
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Bidrag till 
totalavkastning

Aktieportfölj –0,3%
Ränteportfölj 1,0%
Likviditet internt 0,0%
S:a aktier, räntor & likviditet 0,7%

Valutahedgar –0,2%
Swedbankaktier –0,7%
Ränteswap-portfölj –1,7%
S:a strategiska positioner –2,6%

Tillgångsportfölj, totalt –1,9%

Aktieportföljen bidrog med –0,3 % till total-
avkastningen, vilket i huvudsak förklaras av
marknadsutvecklingen under 2007 för
svenska och europeiska aktier.

Ränteportföljen bidrog med 1,0 % till
totalavkastningen, vilket var i linje med det
index som SPKs externa förvaltare har att
utgå ifrån. Om vi hade gett de externa för-
valtarna ett durationsmässigt längre mandat
(för att minska durationsgapet mot pen-
sionsskulden) hade sannolikt ett negativt
bidrag från ränteportföljen uppstått under
2007, istället för ett positivt på 1,0 %. Som
nämnts ovan skulle exempelvis en passiv
placering i statsobligation 1047 ha gett en
negativ avkastning om –2,4 % under 2007.

Till de s k strategiska positionerna räknas
valutahedgarna, innehavet av Swedbankaktier
och ränteswap-portföljen. Av betydelse för
förståelsen av SPKs totalavkastning är främst
de två sistnämnda värda att omnämna.

Innehavet av Swedbankaktier har  succes-
sivt minskats under 2007, men aktien liksom
övriga bankaktier kom att drabbas hårt av
marknadsutvecklingen under 2007 och
bidrog med –0,7 % till totalavkastningen. 

Ränteswap-portföljen innehåller de posi-
tioner vi vidtagit i syfte att lindra ränterisken i
pensionsskulden. Gällande regler gör det dock
inte möjligt att redovisa denna portfölj tillsam-
mans med pensionsskulden, utan den måste
redovisas tillsammans med tillgångarna.

Ränteportföljen ger visserligen också ett
visst riskreducerande bidrag men för att
uppnå den motvikt till pensionsskuldens
ränterisk som bedöms vara nödvändig
använder vi ränteswappar.

SPKs ränteswap-portfölj utgör en väsentlig
förklaring till avkastningen för 2007. Av de

strategiska positionernas totala bidrag på
–2,6 % till den totala tillgångsportföljen ut-
gör ränteswap-portföljen ca 2/3 eller –1,7%.

Nedanstående totalavkastningstabell är
upprättad i enlighet med Försäkringsförbun-
dets rekommendation. Tabellen används vid
jämförelse mellan traditionella livförsäk-
ringsbolag. Den skiljer sig i vissa avseenden
från SPKs förvaltningsresultat. Skillnaden
består bl a i annan indelning av tillgångsslag.
I allt väsentligt överensstämmer den dock
med den redovisning och värdering som
används i den finansiella rapporteringen.

Totalavkastningstabell för placeringar
Marknadsvärde Marknadsvärde Helår

2007-12-31 2006-12-31 2007
Kkr Andel, % Kkr Andel, % %

Aktier
Svenska aktier 2 147 150 13,95 1 621 553 10,46 –7,58
Europeiska aktier 1 554 970 10,10 1 512 248 9,75 0,56
Summa aktier 3 702 120 24,06 3 133 801 20,21 –3,57
Räntebärande
Korta Räntebärande 441 663 2,87 1 118 700 7,21 6,07
Långa Räntebärande 9 831 265 63,89 10 099 562 65,13 –1,31
Likvida medel 650 869 4,23 368 755 2,38 –4,35
Summa räntebärande 10 923 797 70,99 11 587 017 74,72 –1,09
Alternativ
Hedgefonder 762 456 4,95 785 591 5,07 –2,98
Summa hedgefonder 762 456 4,95 785 591 5,07 –2,98
Total 15 388 373 100,00 15 506 410 100,00 –1,98

Svårigheter att jämföra tillgångs-
avkastning i förmånsbestämda
pensionsplaner
Eftersom alla pensionsinstitut har kortare
duration på placeringstillgångarna än på
pensionsåtagandet kommer alltid resultatet
att vara bra om tillgångsavkastningen är
dålig. Detta därför att en stigande ränta
minskar pensionsåtagandet mer än räntetill-
gångarna minskar i värde. I en förmånsbe-
stämd pensionsplan som BTP är det arbets-
givaren som har hela ränterisken. Denna
ränterisk i resultatet kan ökas eller minskas
genom att besluta om skyddande positioner
i t ex Swappar*. Men om man enbart tittar
på tillgångsavkastningen så innebär ökad
mängd swappar att risken för avkastningsni-
vån däremot ökar. Man kan alltså inte
enkelt jämföra avkastning i en förmånsbe-
stämd pensionsplan utan att bedöma vilken
risknivå företaget valt att ta.
* Ökad mängd Swappar ökar tillgångsdurationen och gör
att skillnaden i duration mellan tillgångar och åtagande
minskar och därmed minskar risken i resultat och balans-
räkningen.
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Riskhantering
I not 2 på sidorna 18–19 finns en beskriv-
ning över SPKs riskhantering.

Byte av redovisningsprincip
Från och med 1 januari 2007 tillämpar SPK
så kallad lagbegränsad IFRS. Det innebär att
godkända internationella redovisningsstan-
darder tillämpas med de begränsningar som
följer av lag eller annan författning, Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna råd

om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS
2006:17) eller Redovisningsrådets rekom-
mendationer RR32:06.

Den största strukturella förändringen för
SPK berör tilläggsupplysningarna.

Förslag till resultatdisposition
Årets resultat enligt balansräkningen utgör
1 342 903 952,35 kr och överförs i sin helhet
till dispositionsfonden.
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2007 2006 2005 2004 2003
Resultat
Premieinkomst 903 808 685 699 577
Kapitalavkastning netto –299 853 1 057 957 1 101

varav orealiserad avkastning –706 398 –595 536 460
Försäkringsersättningar –626 –596 –590 –589 –517
Livförsäkringsavsättningar 1 471 355 –661 –597 –614
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 426 1 397 472 454 528
Skatt –84 –70 –87 –82 –101
Årets resultat 1 343 1 327 386 372 427

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 14 735 14 953 14 161 13 567 12 503
Försäkringstekniska avsättningar 10 279 11 750 13 465 11 991 11 398
Konsolideringskapital 5 020 3 677 1 631 1 988 1 041
Kapitalbas 5 014 3 674 1 630 1 987 1 041
Erforderlig solvensmarginal 452 470 – – –

Nyckeltal %
Förvaltningskostnad 0,21 0,19 0,17 0,17 0,16

varav kapitalförvaltning 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05
Totalavkastning –1,9 5,9 7,8 7,7 10,8
Konsolideringsgrad förmånsbestämd försäkring 155 134 104 108 105
Konsolideringsgrad premiebestämd försäkring 105 112 102 – –

Femårsöversikt, Mkr
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Försäkringsrörelse SPK
Förmåns- Premie- Summa
bestämd bestämd försäkrings-

(SPK Kollektiv) (SPK Individuell) rörelse

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse
Premieinkomst 891 898 11 121 903 019
Kapitalavkastning, intäkter 854 614 8 284 862 898
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 0 0 0
Utbetalda försäkringsersättningar –619 667 –6 127 –625 794
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 1 456 851 14 121 1 470 972
Driftskostnader –22 571 –219 –22 790
Kapitalavkastning, kostnader –451 403 –4 375 –455 778
Orealiserade förluster på placeringstillgångar –699 291 –6 778 –706 069
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 410 431 16 027 1 426 458

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 410 431 16 027 1 426 458
Skatt  på årets resultat –82 751 –802 –83 554
Årets resultat 1 327 679 15 224 1 342 904

Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättningar 10 180 052 98 790 10 278 842

Konsolideringskapital 5 014 085 6 107 5 020 192

Resultatanalys, Kkr
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Not 2007 2006

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse
Premieinkomst 3 903 019 807 712
Kapitalavkastning, intäkter 4 862 898 855 015
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 – 473 307
Utbetalda försäkringsersättningar 6 –625 794 –595 869
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 7 1 470 972 354 868
Driftskostnader 8 –22 790 –22 344
Kapitalavkastning, kostnader 9 –455 778 –400 334
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 5 –706 069 –74 939
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 426 458 1 397 417

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 426 458 1 397 417
Skatt på årets resultat –83 554 –70 289
Årets resultat 1 342 904 1 327 128

Resultaträkning, Kkr
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Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar 5 788 3 108

Placeringstillgångar
Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 10 4 464 576 3 919 210
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 11 10 270 055 11 034 077

14 734 631 14 953 287
Fordringar
Övriga fordringar 12 244 152 155 096

Andra tillgångar
Materiella tillgångar 420 269
Kassa och bank 13 493 243 356 251

493 663 356 520
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 203 377 203 335
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 531 2 096

204 908 205 431

Summa tillgångar 15 683 143 15 673 441

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital 14
Andra fonder

Fond för orealiserade vinster 15 – –
Övriga fonder 16 3 677 288 2 350 160
Övriga medel 14 – –

Årets resultat 14 1 342 904 1 327 128
5 020 192 3 677 288

Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättning 17 9 972 549 11 405 701
Oreglerade skador 306 293 344 113

10 278 842 11 749 814
Avsättningar för andra risker och kostnader

Skatter 5 007 –

Skulder
Derivat 18 200 503 27 361
Övriga skulder 19 97 601 128 764

298 104 156 125
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 20 80 996 90 213

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 15 683 143 15 673 441

Poster inom linjen
Ställda panter Inga Inga
För försäkringstagarnas räkning 
registerförda tillgångar 21 14 677 976 15 048 018
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Övriga åtaganden 18 6 000 000 2 000 000

Balansräkning, Kkr
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Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen avges per 31 december 2007 och avser
Sparinstitutens Pensionskassa Försäkringsförening som är
en understödsförening, organisationsnummer 802005-
5581, med säte i Stockholm, adressen är Kungsgatan 34,
Stockholm.

Grunder för rapportens upprättande
Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovis-
ning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäk-
ringsföretag, FFFS 2006:17. SPK tillämpar s k lagbegränsad
IFRS och med detta avses internationella redovisningsstan-
darder som har antagits för tillämpning med de begräns-
ningar som följer av RR 32 och FFFS 2006:17. 

Förändringar i redovisningsprinciper
SPK upprättar från och med 2007 sina finansiella rapporter
enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL)
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2006:17. Dessa
nya föreskrifter skiljer sig från de tidigare föreskrifterna
som SPK tillämpat.

Omräkning av jämförelsetalen har skett i de fall föränd-
ringen bedömts som väsentlig.

Nedan följer kommentarer till de för SPK viktigaste nya
redovisningsprinciperna.

Redovisning och värdering av placeringstillgångar

SPK klassificerar sina finansiella placeringstillgångar i kate-
gorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen. Detta dels med anledning av att SPK
löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på
basis av verkliga värden och dels därför att när det gäller
räntebärande tillgångar reducerar detta en del av den
redovisningsmässiga volatilitet som annars uppstår när liv-
försäkringstekniska avsättningar löpande omvärderas
genom en diskontering med en marknadsränta. Verkligt
värde på finansiella tillgångar som handlas på en aktiv
marknad är den aktuella köpkursen. Verkligt värde för
finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad
fastställs med hjälp av etablerade värderingstekniker. Årets
värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade,
redovisas via resultaträkningen i den period de uppstår. 

Anskaffningsvärdet för finansiella instrument är exklusive
transaktionskostnader.

Från och med 1 januari 2007 redovisas transaktionskost-
nader som är direkt hänförliga till köp och försäljningar av
finansiella instrument över resultaträkningen och ingår i
realisationsresultatet, netto i posten kapitalavkastning.

Någon justering för transaktionskostnader hänförliga till
köp till och med 31 december 2006 har ej skett beroende
på att beloppets storlek bedömts sakna väsentlig effekt på
resultatet. 

Försäkringsavtal

I samband med anpassningen till internationella redovis-
ningsstandarder har SPK sett över försäkringsavtalen.
Denna översyn har inte lett till någon omklassificering av

avtalen. Värdering av den försäkringstekniska avsättningen,
bestämning av premier och fördelning av överskottsmedel
sker enligt tidigare principer.

Redovisning och värdering av placeringstillgångar
Finansiella instrument
SPK redovisar samtliga finansiella instrument i enlighet
med IAS 39 – Finansiella instrument: Redovisning och vär-
dering. Klassificering av finansiella instrument sker i enlig-
het med IAS 32 – Finansiella instrument: Klassificering. SPK
identifierar och kategoriserar sina finansiella placeringstill-
gångar vid första redovisningstillfället som finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen.
Även derivat redovisas till verkligt värde över resultaträk-
ningen.

Kategoriseringen grundar sig i att SPK förvaltar och
utvärderar samtliga placeringstillgångar till verkligt värde i
enlighet med de placeringsriktlinjer som är fastställda av
SPKs styrelse. Verkligt värde på finansiella tillgångar som
handlas på en aktiv marknad är den aktuella köpkursen.
Verkligt värde för finansiella tillgångar som inte handlas på
en aktiv marknad fastställs med hjälp av etablerade värder-
ingstekniker.

Aktier och andelar

Aktier och andelar värderas till verkligt värde via resultat-
räkningen.

Ackumulerade värdeförändringar för aktier utgörs av
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och verkligt värde.

Utdelningar redovisas som erhållna utdelningar i posten
kapitalavkastning, intäkter.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Obligationer och andra räntebärande värdepapper värde-
ras till verkligt värde via resultaträkningen. Ackumulerade
värdeförändringar för räntebärande instrument utgörs av
skillnaden mellan upplupet anskaffningsvärde och verkligt
värde. 

Derivat

Derivat värderas till verkligt värde via resultaträkningen,
och redovisas under egen rad i balansräkningen.

Redovisning av affärshändelser

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde redovisas
efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Anskaff-
ningsvärdet för placeringstillgångar är exklusive transak-
tionskostnader avseende finansiella instrument. Köp och
försäljning av finansiella tillgångar redovisas i balansräk-
ningen på affärsdagen. Ej likviderade affärer per balans-
dagen redovisas som fordran respektive skuld till mot-
parten under övriga fordringar eller övriga skulder. 

Tillgångar och skulder i utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta har räknats om till
svenska kronor efter balansdagens valutakurs. Realiserade
och orealiserade värdeförändringar till följd av förändringar
i valutakurser redovisas netto i resultaträkningen under
kapitalavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, kost-
nader.

Noter



Redovisning av realiserat och orealiserat resultat

Realisationsvinster och förluster redovisas netto per till-
gångsslag antingen under kapitalavkastning, intäkter eller
kapitalavkastning, kostnader. Även orealiserade vinster och
förluster redovisas netto per tillgångsslag. Årets värdeför-
ändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas
över resultaträkningen i den period de uppstår.

Transaktionskostnader

Transaktionskostnader som är direkt hänförliga till köp och
försäljningar av finansiella placeringstillgångar redovisas
över resultaträkningen och ingår i realisationsresultatet,
netto i posten kapitalavkastning.

Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är inte en skatt på SPKs resultat. Skatten
beräknas på de finansiella nettotillgångarnas marknads-
värde vid årets början. Kostnaden redovisas som skatte-
kostnad.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar utgörs av direkta utgifter för utveck-
ling av egenutvecklade programvaror. Aktiverade utveck-
lingskostnader skrivs av linjärt enligt plan från tidpunkten
för tillgångens produktionssättning. Immateriella tillgångar
värderas till anskaffningsvärde minus avskrivningar utifrån
en bedömd ekonomisk livslängd på 5 år. Avskrivningar
redovisas som driftskostnad. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av datautrustning
och inventarier och värderas till anskaffningsvärden efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar utifrån en bedömd
ekonomisk livslängd på 5 år. Avskrivning sker linjärt enligt
plan utifrån bedömd nyttjandeperiod och redovisas som
driftskostnad.

Försäkringsavtal
SPK tillhandahåller i egenskap av försäkringsgivare ett antal
olika försäkringsprodukter. SPK skiljer på pensionsproduk-
ter och sjuk- och livförsäkringsprodukter. Sjuk- och livför-
säkringsprodukterna är riskförsäkringar, där premien
bestäms för ett år i taget. För pensionsprodukterna intjä-
nas pensionsrätt under premiebetalningstiden. Gemensamt
för samtliga produkter är att de är försäkringsavtal. Ett för-
säkringsavtal karaktäriseras av att en betydande försäk-
ringsrisk av något slag ingår.

Beräkning av premier
Premierna avser att täcka SPKs åtagande för försäkringar-
na. Bestämning av premien grundas på försäkringstekniska
antaganden om ränta, dödlighet, sjuklighet och driftskost-
nader. Dessa antaganden baseras på erfarenheter och
observationer och är uppdelade på försäkringsbestånd.

En pensionsförsäkring kan antingen vara förmånsbe-
stämd eller premiebestämd.

Vid förmånsbestämd försäkring är förmånen given enligt
försäkringsavtalet och premien fastställs utifrån försäk-
ringstekniska antaganden. Vid premiebestämd försäkring är
premien given enligt försäkringsavtalet och förmånen
bestäms utifrån försäkringstekniska antaganden. Premien
fastställs individuellt för varje försäkrad. Premien för en
riskförsäkring beräknas antingen individuellt för varje för-

säkrad eller kollektivt utjämnad över en grupp försäkrade
och gäller för ett kalenderår i taget.

För premiebetalningar tillämpas kontantprincipen. Pre-
mierna redovisas som inkomst och påverkar olika poster i
balansräkningen beroende på om premien avser pen-
sionsförsäkring eller riskförsäkring.

Värdering av försäkringstekniska avsättningar
De försäkringstekniska avsättningarna utgörs av kapitalvär-
det av garanterade åtaganden för gällande försäkringsavtal
och består av livförsäkringsavsättning och avsättning för
oreglerade skador. Avsättningarna är beräknade enligt
vedertagna aktuariella principer. Det innebär att avsätt-
ningarna nuvärdesberäknas och att beräkningarna baseras
på försäkringstekniska antaganden om bland annat framtida
ränta, livslängd, sjuklighet och driftskostnader samt skatt.
Livslängdsantagandet grundas på observationer och
erfarenheter av SPKs bestånd av anslutna.

Livförsäkringsavsättning utgör värdet av intjänad pen-
sionsrätt. Livförsäkringsavsättningen ska täcka framtida
kostnader för försäkringsersättningar som uppstår på
grund av pensioneringar och/eller dödsfall.

Avsättning för oreglerade skador utgörs av pensionsbe-
lopp som förfallit till betalning men som ännu inte betalats
ut. Här ingår avsättning för premiebefrielseförsäkring samt
sjukreserv för pågående sjukfall.

Den försäkringstekniska avsättningen fastställs när rätt
till ersättning uppstår.

Not 2. Risker och riskhantering

Risker i verksamheten
I SPKs verksamhet finns risker av olika slag. Inom försäk-
ringsverksamheten respektive kapitalförvaltningen finns
naturliga riskmoment i form av försäkringsrisker och olika
placeringsrisker. I likhet med all annan verksamhet med
försäkringsinriktning finns även operativa risker inom vår
verksamhet. SPKs placeringsriktlinjer beskriver bland annat
riskerna och också på vilket sätt vi följer upp och hanterar
våra verksamhetsrisker.

Försäkringsrisk
Försäkringstekniska antaganden ligger till grund för beräk-
ning av såväl premier som pensionsförmåner. Dessa an-
taganden ska enligt föreskrifter från Finansinspektionen
vara aktsamma/realistiskt beräknade.

Den övergripande risk som finns är att SPK inte klarar av
att fullfölja sina livsvariga utbetalningar av garanterade
pensionsbelopp. Inom försäkringsverksamheten är de
huvudsakliga riskerna ränterisk och livslängdsantaganden.

SPK har tidigare beslutat om SPK-specifika livslängdsan-
taganden. I linje med detta beslut har SPK fortsatt att ana-
lysera livslängden. 

I SPKs försäkringsverksamhet baseras premier och åta-
ganden på försäkringstekniska antaganden om till exempel
ränta, livslängd, sjuklighet och driftskostnader. Dessa anta-
ganden grundas på observationer och erfarenheter av SPKs
bestånd av anslutna. Beståndet av anslutna är homogent,
likväl görs observationer och avstämning av ansvarig aktua-
rie mot gällande försäkringstekniska antaganden löpande
varje år. Antagandena ska vara aktsamma och ge en realis-
tisk bild av SPKs åtaganden gentemot anslutna och arbets-
givare med anslutningsavtal till SPK. 
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För att fastställa säkerheten i antagandena analyseras
SPKs redovisade resultat ur ett försäkringstekniskt perspek-
tiv. Detta görs genom att verkligt utfall av kapitalavkastning,
dödlighet, sjuklighet och driftskostnader ställs mot tillämpa-
de antaganden på det egna beståndet av försäkrade. För att
säkerställa åtagandena måste det finnas tillgångar som med
god marginal kan täcka våra åtaganden till de anslutna. SPK
har en uttaxeringsrätt reglerad i stadgarna. SPKs förpliktel-
ser enligt stadgar eller avtal att utge förmåner skall vid var
tid vara fullt finansierade genom avgifter.

Exempel på när SPK kan använda sig av uttaxeringsrätten
är om summan av SPKs åtaganden långsiktigt överstiger till-
gångarna.

1 januari 2007 införde Finansinspektionen ett utökat
stresstest som används i trafikljusmodellen så att det även
omfattar försäkringsrisker. De försäkringsrisker som omfat-
tas är i första hand livslängdsrisk och sjuklighetsrisk.

Finansiella risker
De finansiella riskerna är i första hand kopplade till verk-
samheten inom kapitalförvaltning och utgörs i huvudsak av
prisrisk, ränterisk, valutarisk, marknadslikviditetsrisk,
kreditrisk.

Prisrisker består i första hand av aktiekursrisk och ränte-
risk. Med aktiekursrisk avses risken för att värdet på aktie-
portföljen förändras vid rörelser i aktiekurserna. Med ränte-
risk avses risken att marknadsvärdet på ränterelaterade
finansiella instrument förändras vid rörelser i det allmänna
ränteläget. Känsligheten för dessa förändringar är olika för
de olika tillgångsslagen. SPKs tillgångar ska vara väldiversifi-
erade såväl mellan som inom olika tillgångsslag. Syftet är att
ett enskilt tillgångsslag, marknad, instrument eller förvalt-
ningsstil inte ska få en avgörande inverkan på avkastningen.

I den utländska delen av portföljen finns normalt valuta-
risker. Under hösten beslutade SPK att valutarisker hänför-
liga till allokeringen mot globala aktier inte ska riskavtäckas
då valutariskerna på lång sikt anses bidra till diversifiering-
en. SPKs två största valutaexponeringar är mot euron och
det brittiska pundet, dessa valutor utgör 63,4 % respektive
26,5 % av den utländska aktieportföljen. Vid en valuta-
kursnedgång på 10 % påverkas marknadsvärdet med 155
Mkr, vilket motsvarar ca 1% av marknadsvärdet på SPKs
totalportfölj.

SPK begränsar den faktiska prisrisken i placeringarna
relativt de valda marknadsindexena. Syftet är att portföljer-
na inte ska avvika alltför mycket från den marknadsriskex-
ponering SPK långsiktigt vill ta. Vid en kursnedgång i SPKs
aktieinnehav på 10 % påverkas marknadsvärdet med 446
Mkr, vilket motsvarar ca 2,9 % av marknadsvärdet på SPKs
totalportfölj.

SPKs pensionsåtaganden värderas till aktuell marknads-
ränta vilket innebär att ränterisken i pensionsskulden är
betydande och utgör SPKs mest centrala finansiella risk.
SPKs åtagande är mycket långt och har en duration på ca
24 år, medan de räntebärande tillgångarna för närvarande
har en duration på ca 7,6 år. Vid en ränteförändring på en
procentenhet ändras skulden med 2 107 Mkr medan till-
gångarna bara ändras med 745 Mkr. Detta medför en hög
räntekänslighet. Under året har tillgångsdurationen ökat
med ca 1,5 år. I syfte att riskavväga pensionsskuldens rän-
terisk används swapavtal. Ingångna avtal sker med minst
två av styrelsen godkända parter, vilket också ger en sprid-
ning av emittentrisken.

Marknadslikviditetsrisk är risken för att ett instrument
inte alls kan avyttras eller kan avyttras endast till ett
väsentligt reducerat pris. Denna risk minimeras genom att
största delen av placeringarna kan omsättas på en andra-
handsmarknad utan att priset påverkas i någon större
omfattning. SPK ska också, enligt placeringsriktlinjerna, all-
tid ha likvida tillgångar motsvarande två månaders
driftskostnader och pensionsutbetalningar.

Risken att en emittent eller en motpart inte kan uppfylla
sitt betalningsansvar brukar benämnas kreditrisk. Förutom
fastställda limiter för emittenter och motparter finns limi-
ter för enhandsengagemang, det vill säga limiter för SPKs
samlade innehav av aktier och räntebärande placeringar
mot en och samma koncern. Denna risk begränsas genom
de limiter för vilka krav på kreditvärdighet som ställs på
placeringar i räntebärande instrument. 

I nedanstående tabell anges limiter för vilka krav på kre-
ditvärdighet SPK ställer på placeringar i räntebärande
instrument med en återstående löptid om minst 365 dagar.
Gränserna är uttryckta i förhållande till marknadsvärdet för
tillgångsslaget Svenska Räntor.

Lägsta rating enligt Standard & Poor’s/Moody’s:
Min Max

AAA/Aaa 80% 100%
A/A 0% 10%
BBB/Baa 0% 10%

Placeringar i räntepapper med en återstående löptid om
max 365 dagar ska ske i värdepapper med högsta kredit-
rating A-1 enligt Standard & Poor’s eller P-1 enligt Moody’s.

Vid årets utgång var ca 25 % av totalportföljen placerade
i säkerställda obligationer, så kallade covered bonds. Dessa
handlas visserligen med ett kreditpåslag men där risken för
att emittenten inte ska klara av sina åtaganden (s k
”default”) är väsentligt lägre än för andra företagsobligatio-
ner. SPK hade vid utgången av året endast tre engagemang
som utgjorde 3,4–4,9 % av totalportföljen. Övriga engage-
mang översteg inte 1,5 % av totalportföljen.

Matchning av tillgångar och skulder
Risken för att ett bolag i ett negativt marknadsscenario inte
längre kan infria sina garanterade åtaganden kallas
matchningsrisk. För att begränsa denna risk använder SPK
ALM-analyser som bl a utgår från hur olika scenarier av
utveckling i de finansiella marknaderna påverkar SPKs risk-
kapital och också risken för SPK att hamna i insolvens.

Operativa risker
Med operativa risker menas kvalitativa och kvantitativa för-
luster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade
interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller
externa händelser. SPK har en liten organisation som ger
många fördelar i form av effektivitet. En organisations
litenhet kan dock innebära vissa risker. Risker kan uppkom-
ma vid sjukdomsfall eller i samband med personalomsätt-
ning. I och med att delar av SPKs verksamhet är outsourcad
till olika leverantörer uppstår också operativa risker i deras
verksamheter. Dessa risker begränsas i de avtal som teck-
nas med leverantörerna. SPK har genomfört en kartlägg-
ning och riskvärdering av operativa risker där sannolik-
heten, 1–5, för att en händelse inträffar och konsekvensen,
1–5, om en händelse inträffar. En handlingsplan har sedan
tagits fram för riskerna med ett riskvärde över 9.
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2007 2006

Not 3. Premieinkomster

Årsavgifter brutto 890 474 804 817
Avgiftsbefrielser*

sjukpension –33 372 –33 423
avgiftsutjämning och 
tilläggspremie –41 456 –35 571
förtida pensionsavgångar 
enligt § 8 i kollektivavtalet –101 –125

Löpande avgifter 815 545 735 698

Engångsavgifter 7 107 1 555
Engångsavgifter, avseende 
förtida pensionsavgångar 80 367 70 459
Ej löpande avgifter 87 474 72 014

Summa 903 019 807 712

* Avgiftsbefrielser utgör verkligt utfall täckt av avgifter ingående i
de kollektiva riskavgifterna. Avgiftsutjämning uppkommer genom
att avgifterna för ålders- och kompletteringspensionerna har maxi-
merats (vid 65 års pensionsålder) till 8% av lönedel upp till 7,5
inkomstbasbelopp och 40% av lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp.

Not 4. Kapitalavkastning, intäkter

Direktavkastning
Räntor inlåning 14 562 5 021
Räntor obligationer och 
andra räntebärande värdepapper 456 295 423 075
Utdelning aktier 61 818 66 929
Övriga intäkter 3 413 5 255

536 088 500 280
Realisationsvinster
Aktier och andelar 164 426 134 073
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 4 270 220 662
Valutakursvinster 158 113 –

326 809 354 735

Summa* 862 898 855 015

* Finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade
till verkligt värde via resultaträkning.

Not 5. Orealiserat resultat på placeringstillgångar

Orealiserade vinster, netto*
Aktier och andelar – 473 307

– 473 307
Orealiserade förluster, netto*
Aktier och andelar 433 346 –
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 92 903 54 255
Derivat 179 820 20 683

706 069 74 939

* Finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade
till verkligt värde via resultaträkning.

2007 2006

Not 6. Utbetalda försäkringsersättningar

Baserade på individuella avgifter
ålderspension 444 370 426 529
kompletteringspension 57 419 51 422
familjepension 9 630 8 897
kapitalunderstöd 21 20

511 440 486 868

Baserade på kollektiva avgifter
sjukpension 32 915 32 021
änklingspension, särskild 
efterlevandepension 9 656 8 874
barnpension 1 441 1 323
garantitillägg 102 111

44 115 42 329

Särskild löneskatt på 
utbetalda sjukpensioner 6 275 5 997

561 830 535 195

Pensionstillägg* 63 964 60 675

Summa 625 794 595 869

* Beloppet utgör de under året utbetalda procentuella pensions-
tilläggen, vars storlek varierat beroende på årtal för första utbetal-
ning av grundpension. Beslut fattas årligen.

Not 7. Avsättning till försäkringsfonder

Erforderlig förändring av 
premiereserv, netto –1 469 968 –354 223
Överfört från värdesäkringsfond –1 004 –645
Summa –1 470 972 –354 868

Not 8. Driftskostnader

Driftskostnader 31 808 30 862
Kostnader hänförliga till kapital-
förvaltningen som redovisas i not 9 –9 018 –8 518

22 790 22 344

Driftskostnader (exkl kapitalförvaltningskostnader) 
per kostnadsslag
Personalkostnader m m 12 466 11 759
Lokalkostnader m m 1 450 1 530
Avskrivningar 719 374
Övrigt 8 155 8 681

22 790 22 344

I posten Övrigt ingår revisionskostnader enligt nedan

Revisionsuppdrag
Deloitte AB 144 163
ÖhrlingsPWC 35 80
(av Finansinspektionen förordnad revisor)

Övriga uppdrag
Deloitte AB 15 72

Noter, Kkr
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Not 8. Driftskostnader, forts

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

2007 Löner och Sociala Pensions-
arvoden kostnader kostnader Förmåner Summa

Ordförande 124 30 – – 154
Styrelse 119 38 – – 157
VD 2 001 694 905 139 3 739
Övriga befattningshavare 1 852 629 533 87 3 101
Övrig personal 2 812 970 351 180 4 313
Summa 6 908 2 361 1 789 406 11 464

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.

2006
Ordförande 120 29 – – 149
Styrelse 163 52 – – 215
VD* 1 957 675 1 308 135 4 076
Övriga befattningshavare 1 321 438 493 37 2 288
Övrig personal 3 123 1 078 552 216 4 970
Summa 6 684 2 273 2 353 388 11 698

* I pensionskostnaden ingår premier för två år för delar utöver BTP.

2007 Män Kvinnor Total
Medeltalet anställda
Styrelse 6 2 8
VD och företagsledning 3 1 4
Övriga tjänstemän* 1 6 7

* omräknat till heltidsanställda

2006
Medeltalet anställda
Styrelse 6 2 8
VD och företagsledning 2 1 3
Övriga tjänstemän* 1 7 8

* omräknat till heltidsanställda

Anställningsvillkor för verkställande direktören Peter Hansson
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 62 år. Peter Hansson omfattas av en förmånsbestämd pension från
62 års ålder med avdrag för tidigare intjänad pensionsrätt i enlighet med pensionsavtalet BTP. Förmånerna intjänas löpande
fram till pensionsdagen och är oantastbara sedan de intjänats. På lönedelar utöver de som ej tryggats enligt pensionavtalet
BTP utgår en premiebestämd pension. Premiens storlek motsvarar 35 % på lönedelar utöver lönetak reglerat i pensonsavtalet
BTP. VD har en förmån i form av tjänstebil.

Sjukfrånvaro 2007 2006
Totalt SPK 1,40 % 1,56 %
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2007 2006

Not 13. Kassa och bank

Kassa 19 22
Bankkonton 493 224 356 230
Summa 493 243 356 251

2007 2006

Not 12. Övriga fordringar

Fordringar ej likviderade 
värdepappersaffärer 79 837 123 665
Övrga kortfristiga fordringar 164 315 13 670
Skattefordran – 17 760
Summa 244 152 155 096

2007 2006

Not 9. Kapitalavkastning, kostnader

Kostnader för kapitalförvaltning 9 018 8 518

Realisationsförluster
Aktier och andelar 7 433 8 436
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 200 495 256 084
Derivat 91 471 3 950

299 400 268 471

Valutakursförluster 121 970 27 371
Räntekostnad för justering av 
upplupet anskaffningsvärde 25 390 95 974

147 360 123 345

Summa* 455 778 400 334

* Finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade
till verkligt värde via resultaträkning.

Fr o m 1 januari 2007 särredovisas transaktionskostnader
för värdepappersaffärer och ingår som en del av kapital-
förvaltningskostnaderna enl IFRS.

2007 2006

Not 10. Aktier och andelar

Verkligt Anskaff-
värde ningsvärde

07-12-31 07-12-31

Noterade svenska  aktier 
och andelar 2 909 606 2 930 202
Utländska andelar 
i värdepappersfond 1 554 970 1 299 721
Summa* 4 464 576 4 229 923
Valutakurs som har använts per 2007-12-31 EUR 9,4495

* Finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade
till verkligt värde via resultaträkning.

Föreningen tillhandahåller fullständig förteckning över
aktier och andelar på sid 28–29.

Not 11. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Nominellt Verkligt Anskaffnings-
belopp värde värde

07-12-31 07-12-31 07-12-31

Svenska staten 6 249 470 6 366 873 6 459 835
Svenska bostadsinstitut 3 177 000 3 148 903 3 186 740
Övriga svenska emittenter 757 000 754 279 757 526
Summa* 10 183 470 10 270 055 10 404 101

* Finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkning.

Verkligt % av ränte-
Räntebindningstider värde portfölj

0– 1 år 446 691 4%
1– 5 år 5 499 205 54%
5–10 år 4 294 201 42%
> 10 år 29 958 0,3%

10 270 055 100%

Verkligt värde för räntebärande värdepapper överstiger respektive understiger det belopp som ska
infrias på förfallodagen med 245 265 respektive 158 680.
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Not 14. Eget kapital

Fond för Övriga Övriga Årets
orealiserade vinster fonder medel resultat TOTAL

Utgående balans 2006-12-31 690 418 2 106 856 –447 114 1 327 128 3 677 288
Förändrad redovisningsprincip* –690 418 243 304 447 114 – –
Utgående balans 2006-12-31 – 2 350 160 – 1 327 128 3 677 288
Ingående balans 2007-01-01 – 2 350 160 – 1 327 128 3 677 288
Disposition av 2006 års resultat – 1 327 128 – –1 327 128 –
2007 års resultat enligt resultaträkningen – – – 1 342 904 1 342 904
Utgående balans 2007-12-31 – 3 677 288 – 1 342 904 5 020 192

* Fond för orealiserade vinster och övriga medel har sammanförts med Dispositionsfonden då orealiserat resultat i sin helhet redovisas via
resultaträkningen.

Not 15. Fond för orealiserade vinster

Från 1 januari 2007 redovisas orealiserat resultat via resultaträkningen direkt, Fond för orealiserade vinster har därför
sammanförts med Dispositionsfonden.

2007 2006

Not 16. Övriga fonder

Dispositionsfond 
(balanserat resultat) 3 648 636 2 078 204
Värdesäkringsfond 28 652 28 652
Summa 3 677 288 2 106 856

Beslut togs under 2006 att garantera tidigare års pensions-
tillägg, därmed sammanfördes pensionstilläggsfonden med
livförsäkringsavsättningen. Styrelsen tar sedan dess varje år
ställning till om att garantera ev pensionstillägg.

2007 2006

Not 17. Livförsäkringsavsättning

Utgående balans 2006-12-31 11 749 814 12 823 915
Förändrad redovisningsprincip – –1 267 980
Ingående balans 2007-01-01 11 749 814 11 555 935
Kapitalavkastning överförd från 
värdesäkringsfond 1 004 645
Garanterade tidigare 
pensionstillägg – 548 748
Årets förändring –1 471 976 –355 514
Utgående balans 2007-12-31 10 278 842 11 749 814

Not 18. Derivat med negativa verkliga värden

Nominellt belopp Verkligt värde Bokfört värde
2007-12-31 2007-12-31 2007-12-31

Ränte-swappar 6 000 000 200 503 200 503
Summa* 200 503 200 503

Ställd marginalsäkerhet för ovanstående derivat. 156 647

Verkligt Bokfört
Nominellt belopp värde värde

2006-12-31 2006-12-31 2006-12-31
Valutaterminer

EUR –111 000 4 184 4 184
GBP –36 500 2 494 2 494

Ränteswappar 2 000 000 20 683 20 683
Summa* 27 361 27 361

Ställd marginalsäkerhet för ovanstående derivat. –

* Finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkning.

Derivataffärer genomförs med minst två av styrelsen godkända motparter. Swap-avtalen regleras med marknadspraxis genom
s k ISDA-avtal. De derivataffärer som görs innebär marknadsexponering i form av ränterisk.
Nominellt värde av dessa derivat redovisas enl Finansinspektionens föreskrifter som åtagande (poster inom linjen) per balansdag.
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2007 2006

Not 19. Övriga skulder

Leverantörsskulder 826 1 167
Kortfristiga skulder 333 89
Skulder ej likviderade 
värdepappersaffärer 78 795 111 091
Innehållen källskatt vid 
pensionsutbetalningar 17 647 16 417
Summa 97 601 128 764

Not 20. Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter 76 884 83 231
Särskild löneskatt på pensionspremier 405 405
Arbetsgivaravgifter 852 854
Semesterlönereserv 368 353
Övriga upplupna kostnader 2 487 5 370
Summa 80 996 90 213

2007 2006

Not 21. Panter och därmed jämförliga säkerheter 
ställda för egna skulder och för såsom avsättningar 

redovisade förpliktelser

För försäkringstagarnas räkning registerförda tillgångar;

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 10 213 400 11 242 071
Aktier och andelar 4 464 576 3 805 947
Summa 14 677 976 15 048 018

Not 22. Närstående

SPK har bedömt våra anslutna arbetsgivare som närståen-
de parter. I den mån transaktioner genomförs med dessa
ligger de inom ramen av Kapitalförvaltningsuppdraget.
Dessa uppdrag är upphandlade till marknadsmässiga vill-
kor. För närvarande har Swedbank Robur ett förvalt-
ningsuppdrag om 7 605 Mkr.

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen den 16 april 2008. Resultat- och balansräkning blir
föremål för fastställelse av Fullmäktige den 22 maj 2008.

Göran Collert Gith Bengtsson
Ordförande Vice ordförande

Per Ekström Jan Lilja Joacim Lindgren

Peter Magnusson Anders Netterheim Lillemor Smedenvall

Peter Hansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2008

Jan Palmqvist Märta Eklund
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i 
Sparinstitutens Pensionskassa, 
försäkringsförening

Organisationsnummer 802005-5581

Vi har granskat årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Sparinstitutens
Pensionskassa, försäkringsförening för
räkenskapsåret 2007. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltning-
en och för att lagen om årsredovisning i för-
säkringsföretag och Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revi-
sion. 

Revisionen har utförts i enlighet med god
revisionssed i Sverige. Det innebär att vi pla-
nerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss
om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefat-
tar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrel-
sens och verkställande direktörens tillämp-
ning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla uppskattningar som styrelsen och verk-
ställande direktören gjort när de upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den

samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i förening-
en för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har
även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med lagen om årsredovis-
ning i försäkringsföretag, lagen om under-
stödsföreningar eller föreningens stadgar. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

Årsredovisning har upprättats i enlighet
med lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag och Finansinspektionens föreskrifter
och allmänna råd och ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning i enlig-
het med god redovisningssed i Sverige. För-
valtningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräkning-
en, disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 16 april 2008

Jan Palmqvist Märta Eklund
Auktoriserad revisor
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Styrelse m m

Styrelse
Collert Göran, ordf Swedbank
Bengtsson Gith, v ordf Swedbank
Ekström Per Swedbank
Lilja Jan Swedbank
Lindgren Joacim Sparbankernas Riksförbund
Magnusson Peter Swedbank
Netterheim Anders Färs och Frosta Sparbank
Smedenvall Lillemor Swedbank 

Revisorer
Palmqvist Jan Deloitte

suppl Mårtensson Tommy Deloitte
Eklund Märta Swedbank

suppl Johansson Christer Swedbank

Anställda i SPK
Hansson Peter Verkställande direktör
Mårtensson Peter Försäkringschef
Holm Lotta Ekonomichef
Arpi Kristina
Fredriksson Anita
Hedström Jan
Larsson Gerd
Refhagen Kristiina
Ros Stefan (fr o m 2 april 2007)
Sjöberg Ellen
Sultán Pia

Ansvarig aktuarie
Vikberg Lars-Åke
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Fullmäktige t o m årsmötet 2009

Mandattid tre år

Valda av arbetsgivarna
Dahlman Catarina Sparbanken Finn

suppl Gerlofstig Jan Finansförbundet
Edler Mikael Swedbank

suppl Åsmyr Monica Swedbank
Halling Marie, v ordf Swedbank

suppl Persson Birgitta Swedbank
Kruuse Anders Swedbank

suppl Cronholm Jan-Anders Swedbank
Kördel Henrik Sparbanken i Karlshamn

Suppl Kallur Susanne Kristianstads Sparbank
Lundberg Mårten Swedbank

suppl Schlegel-Sköld Ann Swedbank
Ringborg Johan Valdemarsviks Sparbank

suppl Johansson Lisbeth Falkenbergs Sparbank
Westman Stig Swedbank

suppl Woxberg Yvonne Swedbank

Valda av de anslutna
Flodmark Johan Sparbanken Gripen

suppl Karlsson Ann-Charlotte Sparbanken Finn
Gäfvert Thomas Swedbank Sjuhärad

suppl Pettersson Therese Vadstena Sparbank 
Hellström Monica, ordf Swedbank

suppl Janson Kristina Swedbank
Holst Anna-Karin Swedbank

suppl Persson Pär Swedbank
Leijon Martin Swedbank

suppl Söderlund Mats Swedbank
Kindahl Hans Eskilstuna Rekarne Sparbank

suppl Nordlund Eva Sparbanken Nord
Pettersson Kerstin Swedbank Robur

suppl Johnsson Jimmy Swedbank Robur 
Trädgårdh Jan Swedbank

suppl Söderlund Mats Swedbank
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Marknads- Anskaffnings-
Svenska aktier, noterade Antal Kurs värde värde

ABB LTD 208 500 185,00 38 573 26 190
Alfa Laval 76 000 363,50 27 626 26 528
Anoto Group 361 800 9,65 3 491 5 363
Assa Abloy B 270 800 129,75 35 136 37 234
AstraZeneca 139 800 277,00 38 725 49 318
Atlas Copco A 644 700 96,25 62 052 64 440
Axis AB 50 400 159,00 8 014 7 606
BE Group 74 800 57,00 4 264 5 091
Boliden Ltd SDB 193 200 81,25 15 698 19 223
D Carnegie & Co 119 200 125,00 14 900 15 404
Electrolux B 158 600 108,25 17 168 21 105
Elekta B 85 744 107,00 9 175 10 337
EOS Russia 59 300 94,50 5 604 6 221
Ericsson B 7 187 500 15,16 108 963 168 519
Getinge Industrier B 160 000 173,00 27 680 23 304
Hennes & Mauritz B 432 000 392,50 169 560 155 966
Hexagon B 177 125 135,50 24 000 18 848
Husqvarna 304 800 76,50 23 317 27 659
Industrivärden C 59 900 104,75 6 275 7 098
Intrum Justitia 102 600 114,50 11 748 9 818
Investor B 427 500 146,75 62 736 64 533
JM 162 100 132,50 21 478 25 732
Kinnevik B 233 450 146,75 34 259 26 953
Klövern 329 400 25,40 8 367 8 953
Lindab International 70 200 147,25 10 337 12 058
Lundin Mining 47 200 61,25 2 891 3 383
Lundin Petroleum 91 900 67,50 6 203 7 254
Meda A 236 554 79,25 18 747 20 147
Metro International  SA A 17 540 4,85 85 158
Metro International SA B 62 080 4,90 304 586
Millicom International Cellular SA 43 700 748,00 32 688 22 078
Modern Times Group B 34 150 452,00 15 436 13 074
NCC B 45 300 138,50 6 274 6 966
New Wave Group B 146 800 67,25 9 872 11 628
Nobia 169 800 57,50 9 764 10 778
Nordea Bank 1 233 700 107,70 132 869 122 005
Orc Software 25 800 162,50 4 193 3 052
Oriflame Cosmetics SDB 39 400 413,00 16 272 12 017
Proffice 846 600 15,30 12 953 15 306
Rezidor Hotel Group 293 300 38,30 11 233 14 717
Russian Real Estate Investment Co 56 573 290,00 16 406 14 913

Förteckning över aktier och andelar, Kkr
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Marknads- Anskaffnings-
Svenska aktier, noterade Antal Kurs värde värde

Sandvik 667 900 111,00 74 137 71 670
Scania B 365 300 154,00 56 256 45 481
SE Banken A 597 800 165,00 98 637 114 579
Securitas B 212 600 89,50 19 028 20 416
Securitas Systems B 595 600 22,90 13 639 14 293
Skanska B 283 500 122,00 34 587 37 562
SKF B 194 800 109,50 21 331 22 988
Stora Enso Oyj R 72 700 96,25 6 997 7 732
Sv Cellulosa B, SCA 426 350 114,00 48 604 46 400
Swedbank A 1 500 000 182,50 273 750 277 214
Svenska Handelsbanken A 338 300 206,50 69 859 66 377
Svenskt Stål B 209 675 157,00 32 919 34 988
Tele2 B 209 400 129,25 27 065 22 711
TeliaSonera 2 163 700 60,25 130 363 111 684
TietoEnator Oyj 50 200 144,25 7 241 9 243
Tradedoubler 82 600 139,00 11 481 14 106
Transcom Worldwide SDB B 191 800 48,40 9 283 11 128
Volvo B 1 070 100 108,50 116 106 110 332
Vostok Gas SDB 20 100 524,00 10 532 9 512
Summa aktier: 2 147 150 2 169 978

Fonder
HealthInvest 962 385 63,52 61 130 100 000
EP Guide Hedgefond 3 402 435 116,54 396 520 359 899
JP Morgan Equity X ACC EUR 6 587 736 16,38 1 019 672 864 542
Ermitage Asset Selection Class F 1 561 349 195,22 304 807 300 324
SWIP European SRI Fund J Class 26 847 404 2,11 535 298 435 180

Summa fonder: 2 317 426 2 059 945

Totalt svenska aktier & andelar: 4 464 576 4 229 923
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Avsättning för oreglerade skador – Det
beräknade värdet av ännu inte utbetalda
försäkringsersättningar för redan inträffade
försäkringsfall. För SPKs del endast sjukpen-
sioner och premiebefrielser.

Derivat – Finansiellt instrument vars värde
baseras på förväntningar av en underliggan-
de tillgångs värde i framtiden.

Direktavkastning (%) – Avkastning i form av
räntor och utdelning i förhållande till verk-
ligt värde av samtliga tillgångar.

Driftskostnader – Sammanfattande benäm-
ning för kostnaderna för administration, inkl
kapitalförvaltning.

Fribrev – Om premiebetalningen avbryts
före den avtalade premieinbetalningstiden,
ändras försäkringen till fribrev. Försäkring-
ens förmån räknas då fram baserat på inne-
stående kapital.

Försäkringsavtal – Ett kontrakt mellan för-
säkringsgivare och försäkringstagare som
innehåller en betydande försäkringsrisk.

Förvaltningskostnadsprocent (%) – Drifts-
kostnaderna i förhållande till förvaltad
volym.

Försäkringsersättningar – Under året gjorda
utbetalningar till försäkringstagare eller
andra förmånstagare.

Kapitalavkastning intäkter – Avkastning i
form av räntor och utdelning, samt netto-
vinst vid försäljning av placeringstillgångar-
na.

Kapitalavkastning kostnader – Kostnader
för kapitalförvaltning samt realiserade för-
luster på placeringstillgångar.

Kapitalbas och erforderlig solvensmarginal
– Beräknas i enlighet med Finansinspektio-
nens föreskrifter om svenska försäkringsbo-
lags skyldighet att lämna solvensdeklaration.
Kapitalbasen utgör bolagets egna kapital.
Solvensmarginalen är den lägsta tillåtna
kapitalbasen.

Konsolideringskapital – Eget kapital inklude-
rande övervärden i placeringstillgångarna.

Konsolideringsgrad (%) – Föreningens totala
tillgångar värderade till verkligt värde i för-
hållande till föreningens totala åtaganden.

Livförsäkringsavsättningar – Värdet av
framtida garanterade försäkringsersättning-
ar, pensionsbelopp, minskat med värdet av
framtida premieinbetalningar.

Orealiserade vinster/förluster på placer-
ingstillgångar – Årets förändring av skillna-
den mellan placeringstillgångarna värderade
till verkligt värde och anskaffningsvärde/
upplupet anskaffningsvärde.

Premieinkomst – Under räkenskapsåret
inbetalda bruttopremier.

Solvensgrad (%) – Tillgångarnas verkliga
värde i förhållande till bolagets garanterade
åtaganden.

Totalavkastning (%) – Direktavkastning
jämte värdeförändringar och realiserat
resultat vid försäljning av placeringstillgång-
ar i förhållande till ett genomsnittligt verk-
ligt värde på placeringstillgångarna.

Totala driftskostnader – Samtliga driftskost-
nader för både kapitalförvaltning och försäk-
ringsrörelsen.

Definitioner
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Den ekonomiska grundtryggheten regleras
genom socialförsäkringarna. Grundtrygg-
heten för banktjänstemän har under årens
lopp utökats genom kollektivavtal mellan
parterna på bankområdet, den så kallade
BTP-planen.

Tjänstepension
Bankernas tjänstepension (BTP) har tillkom-
mit genom kollektivavtal 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 ersättningar man
får från försäkringskassan i form av allmän
pension, sjukpenning etc. 

Arbetsgivaren betalar premien för tjänste-
pensionen.

BTP ålderspension
Ordinarie ålderspension betalas ut livsvarigt
till den anställde i relation till dennes slutlön
och anställningstid. Utöver den ordinarie
ålderspensionen tillkommer en komplette-
rande pension (BTPK – SPK Individuell) 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 dag då den anställde fyller 25 år.

BTP sjukpension
Sjukpension betalas ut vid sjukskrivning i
mer än 90 dagar i samband med att man
samtidigt får sjukpenning från försäkrings-
kassan. För kortare sjukdomsperioder 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 efter-
levande hela livet, barn till och med den
månad då barnet fyller 21 år. BTP familje-
pension intjänas från och med att den
anställde fyller 25 år.

BTP särskild barn- och
efterlevandepension
Särskild barn- och efterlevandepension
betalas ut temporärt, dock minst under fem
år, barn till och med den månad då barnet
fyller 21 år. Den anställde omfattas av BTP
särskild barn- och efterlevandepension från
18 års ålder.

Förmåner i SPK


