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Helåret 2008 kommer att gå till historien
som ett av de mer volatila åren i modern
tid. 

Den enskilt största risken i alla tjänste-
pensionskassor är, som en konsekvens av
reglerna om marknadsvärderad skuld, ränte-
rörelserna i långräntan. Behovet av att för-
länga tillgångsdurationen för att riskbalanse-
ra skulden har därför varit en aktiv strategi
sedan införandet av dessa regler.

När man bedömer pensionsbolag tittar de
flesta på hur tillgångsförvaltningen lyckats
och jämför detta med alternativa avkast-
ningar. Ur detta perspektiv kommer SPK
med +5,7% totalavkastning för 2008 att
framstå som ett av de absolut bästa i bran-
schen. Detta förstärks av att vi alltid rappor-
terat grönt i trafikljustestet och hade en
konsolideringsgrad på 116 per 31 december
2008, vilken dessutom har förbättrats efter
årsskiftet.

Att skulden beroende på sänkta långrän-
tor ökat med närmare 37% har många, både
media och bland våra kunder, svårt att för-
stå. Denna känslighet för ränteförändringar
är inte intuitiv.  När vi arbetat med risk-
balanseringen har vi gradvis förlängt dura-
tionen på räntetillgångarna och detta är
huvudskälet till den goda avkastningen. En

annan effekt för SPK av detta är att det
redovisade resultatet alltid kommer att vara
negativt när kapitalavkastningen är positiv
och vice versa. 2008 redovisar SPK ett nega-
tivt resultat på 2 837 Mkr. 2007 var det allt-
så tvärt om, positivt resultat men negativ
avkastning. Skälet till detta är att både skul-
der och tillgångar marknadsvärderas och att
skuldernas duration är längre än tillgångar-
nas.

De senaste åren har kraven ökat på
reglering och riskkontroll från myndigheter
och intressenter. Min uppfattning är att
denna trend kommer att fortsätta. SPK för-
bereder sig för detta genom omfattande
ändringar av arbetssätt och nya systemstöd.
SPK har under året av en extern konsult
bedömts som en av de kostnadseffektivaste
pensionskassorna. Trots denna effektivitet
kommer det att vara svårt att hålla kvar
kostnaderna på den låga nivå som vi hittills
haft. Givetvis är ambitionen att relativt
andra ha låga kostnader, men den absoluta
nivån kommer att öka. 

Med alla nya krav och därpå följande nöd-
vändig förändring av verksamheten ställs
det extra höga krav på SPKs personal. Utan

VDs kommentar

Peter Hansson. Verkställande direktör.
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den lojala personal som SPK har hade det
inte varit möjligt att både arbeta med för-
ändring och samtidigt leva upp till våra kun-
ders högt ställda förväntningar. Jag vill där-
för framföra ett stort tack till mina med-
arbetare. 

Min bedömning är att 2009 inte kommer
att vara ett ljusare år än 2008 och det kom-
mer att innehålla flera ändrade regleringar.
Det är därför viktigt att vi inte bara stirrar
oss blinda på tillgångarna och deras avkast-
ning. Tillgångsavkastning är visserligen svårt

i nuvarande marknad men att riskbalansera
med hänsyn till både tillgångar och skuld är
den riktiga utmaningen för SPK liksom för
resten av branschen.

Stockholm i april 2009

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 2008.

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. 

BAO och Finansförbundet träffade i bör-
jan av februari 2008 en överenskommelse
om att förlänga pensionsavtalet till och med
30 juni 2011.

Väsentliga händelser
Behovet av att förlänga tillgångsdurationen
för att riskbalansera skulden har varit en
aktiv strategi sedan införandet av tjänste-
pensionsdirektivet och dess regler om mark-
nadsvärderad skuld. Fokus för styrelsen har
under året varit att följa utvecklingen på
räntemarknaden och dess konsekvenser för
SPK. Detta är den enskilt viktigaste para-
metern för SPKs solvens och samtidigt den
enskilt största risken för SPKs balansräkning.
Tillgångarna ökade med 1 014 Mkr och detta
medförde en positiv avkastning på 5,7% för
2008. Beroende på att skulden har en längre
duration än tillgångarna är känsligheten
gentemot en ränteförändring betydligt stör-
re i pensionsskulden än för tillgångarna.
Detta beskrivs ytterligare under Kapitalför-
valtning och riskbalansering och i Not 2 Ris-
ker och riskhantering. 

SPK har alltid rapporterat grönt i det verk-
tyg som Finansinspektionen använder i sin
tillsyn, det s k Trafikljuset. Marginalen var
dock vid årsskiftet liten på grund av ränte-
nedgången. Stigande marknadsräntor har

dock gjort att marginalen ökat väsentligt
efter årsskiftet.

För 2009 har styrelsen ändrat målformu-
leringen för verksamheten från ett avkast-
ningsmål till ett mål för att skydda solvens
och undvika rött ljus i Trafikljustestet. SPK
håller även på att utarbeta en intern hand-
lingsplan med olika marknadsscenarios och
deras påverkan på balansräkningen.

Konkursen i Lehman Brothers och dess
effekter på finansmarknaderna medförde
också ökade krav på SPKs organisation. Sty-
relsen införde i mitten av oktober en vecko-
rapportering för att kunna följa SPKs solvens
och marginal i Trafikljuset. SPKs kapitalbuf-
fert och överskott i förhållande till de kapi-
talkrav som ställs i Trafikljuset analyseras
både i absoluta tal och i form av känslighet
för ytterligare räntesänkningar. Denna rap-
portering till styrelsen har fortsatt sedan
dess, även efter årsskiftet. 

Utveckling av verksamheten, 
resultat och ställning 
Årets resultat uppgår till –2 837 (1 343) Mkr
vilket är en försämring med 4 180 Mkr jäm-
fört med föregående år. Resultatet beror
nästan uteslutande på förändringen av för-
säkringstekniska avsättningar (FTA) som på
grund av sjunkande marknadsräntor har
påverkat resultatet jämfört med föregående
år med 5 311 Mkr. För ytterligare info se
Not 17 Livförsäkringsavsättning.

Förvaltningskostnaderna utgör 0,19% (0,21)
av förvaltade medel. De fördelas på kapital-
förvaltningskostnader om 0,05% (0,06) och
övriga driftskostnader om 0,14% (0,15).
Driftskostnaderna för året uppgick till 
23 (23) Mkr. 

Livförsäkringsavsättning är reservsättning
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för de garanterade pensionsbelopp som har
utlovats till de försäkrade. Under året ökade
dessa avsättningar med 3 840 (minskade
med 1 471) Mkr.

Effekten av enbart ändrad nivå på värder-
ingsränta uppgick till 2 912 Mkr.

Försäkringsverksamheten
Av nedanstående tabell framgår SPKs med-
lemsutveckling de senaste fem åren. 2008
innebar en ökning med 1 087 individer jäm-
fört med föregående år.

22000088 22000077 22000066 22000055 22000044
Yrkesaktiva 14 717 14 737 14 405 14 573 13 575
Fribrevshavare 12 655 12 521 12 276 11 926 11 698
Ålderspensionärer 10 496 9 523 8 768 8 314 7 868
Totalt anslutna 37 868 36 781 35 449 34 813 33 141

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 lig-
ger till grund för hur våra premier beräknas.

Fullmäktige fattade i maj beslut om nya
livslängdsantaganden vid beräkning av liv-
försäkringsavsättningar. I de nya antagande-
na förväntas en 65-årig man leva tills han är
86,1 år. Det är 1,4 år längre än det tidigare
antagandet om livslängd. Kostnaden för
detta belastar inte arbetsgivarna utan har
tagits från tidigare års överskott. Livslängds-
antagandet för kvinnor är oförändrat. 
En 65-årig kvinna förväntas leva tills hon 
är 88,6 år.

Premieinkomster
Premieinkomsterna för året uppgick till 894
(903) Mkr.

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

Den kollektiva riskpremien utgör 293 (240)

Mkr av årets premieinkomst och ska täcka
kostnaderna för sjukpension, särskild barn-
och efterlevandepension, avgiftsbefrielse
samt förtida avgång från 61 år enligt § 8 i
kollektivavtalet.

SPKs förpliktelser ska enligt stadgarna vid
var tid vara fullt finansierade. Vid avstäm-
ning av den preliminärdebiterade riskavgif-
ten konstaterades ett underskott på 657 tkr
för 2008. Detta underskott tas hänsyn till vid
avräkningen 2009.

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 sjönk i snitt med 1,95%, vilket
medförde att nuvärdet av avsättningarna
ökade med 3 840 Mkr (1 471) under 2008.
Det totala åtagandet avseende framtida
pensioner uppgick vid årsskiftet till 14 119
(10 279) Mkr, varav avsättning till oreglera-
de skador utgör 290 (306) Mkr. Storleken
bestäms av nuvärdet av utfästa förmåner
inklusive förväntade framtida driftskostna-
der minskat med nuvärdet av premieinbetal-
ningar för dessa förmåner. Under året har
volatiliteten i livförsäkringsavsättningen
varit den enskilt största risken för SPK. Ytter-
ligare upplysningar kring detta finns dels
under Kapitalförvaltning och riskbalansering
och dels i Not 2 Risker och riskhantering.

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 2008



höjdes som följd av detta utgående pensio-
ner med 2,19%. För 2009 är motsvarande
höjning 4,37%, vilket gav en ökning av de
försäkringstekniska avsättningarna med
238 Mkr, en ökning som belastar årets resul-
tat. Beslutet följer den rekommendation om
pensionstillägg som BAO och Finansförbun-
det enats om. Parternas rekommendation
innebär en höjning av utgående pensioner
och kompletteringspension intjänad mellan
1991-01-01 och 1999-12-31.

Solvens/Kollektiv konsolidering
Enligt lag ska tjänstepensionskassor ha en
kapitalbas som uppgår till minst erforderlig
solvensmarginal. Kapitalbasen, eller eget
kapital, uppgår till 2 175 (5 014) Mkr. Sol-
vensmarginalen ska minst motsvara 4% av
livförsäkringsavsättningarna. Denna margi-
nal uppgår till 617 (452) Mkr. Solvenskvoten
är relationen mellan kapitalbasen och sol-
vensmarginalen, uttryckt i kronor. SPKs kapi-
talbas var på balansdagen 3,5 (11) gånger
större än erforderlig solvensmarginal.

Den kollektiva konsolideringsgraden för
SPKs förmånsbestämda pensioner uppgick
vid årets slut till 116% (155). 

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. Solvensgraden för SPKs
förmånsbestämda pensioner uppgick på
balansdagen till 118% (155). 

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.

Riktmärket för konsolideringsgraden inom
SPK Individuell är 110%. Återbäringsräntan
utgår från aktuell konsolideringsgrad och för-
väntad avkastning. Förväntad avkastning och
konsolidering följs upp löpande och beslut

tas om eventuell förändring av återbärings-
räntan. Under året har utvecklingen på de
finansiella marknaderna gjort att konsolider-
ingen försvagats. Detta har tvingat oss till att
justera räntan vid ett par tillfällen under
året. Fr o m 1 november är återbäringsräntan
0% och kommer så vara tills konsolideringen
är tillbaka kring riktmärket på 110%.

Den kollektiva konsolideringsgraden för
den premiebestämda pensionen inom SPK
uppgick vid årets slut till 108% (105).

Ett annat sätt att beskriva SPKs solvens är
en analys enligt det tillsynsverktyg Finansin-
spektionen tillämpar för att följa upp om
bolagen uppfyller aktsamhetskraven i lagen,
det s k Trafikljuset. Modellen mäter om
tjänstepensionskassorna har tillräckligt med
riskkapital, i förhållande till den sammantag-
na finansiella risken i marknadsvärderade
skulder och tillgångar, för att med tillräcklig
säkerhet anses kunna fullgöra sina garante-
rade åtaganden.

KKaappiittaallkkrraavv fföörr uutteessttååeennddee rriisskk
eennlliiggtt TTrraaffiikklljjuussbbeerrääkknniinngg ((KKkkrr)) 22000088--1122--3311 22000077--1122--3311
Ränterisk, netto 686 237 1 752 731
Aktiekursrisk 803 071 938 837
Kreditrisk 73 720 46 424
Valutakursrisk 92 174 104 685
Försäkrings- / driftskostnadsrisk 477 644 422 360
Totalrisk, netto 2 132 846 3 265 037

Kapitalbuffert 2 183 176 5 020 193
ÖÖvveerrsskkootttt // SSoollvveennssbbuuffffeerrtt 5500 333300 11 775555 115566

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

Överskottet i Trafikljuset uppgick vid
årsskiftet endast till 50 Mkr. Därefter har
överskottet ökat kraftigt under januari bero-
ende på uppgången av de långa marknads-
räntorna.

Kapitalförvaltning och riskbalansering
SPK har valt att samla kapitalförvaltningen
och riskbalanseringen av pensionsskulden
under samma tak eftersom syftet med kapi-
talförvaltningen är att riskbalansera pen-
sionsskulden. 

2008 var ett minst sagt händelserikt år
och det är inte utan viss tillfredsställelse vi i
efterhand kan konstatera att SPK klarade
utmaningen förhållandevis väl.
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Enligt fastställd långsiktig strategi har vi
under året omallokerat från räntor till aktier
med totalt sett ca 1,5 miljarder kronor.
Detta gjorde att totalportföljens aktieandel
var oförändrad trots en dramatisk nedgång
på aktiemarknaderna. I oktober frystes till-
fälligt denna omallokering av försiktighets-
skäl inför årsskiftet.

Vid årsskiftet rapporterade vi grönt ljus i
Finansinspektionens Trafikljustest och kunde
se tillbaka på ett år då tillgångarna steg med
1 014 Mkr, trots finanskrisen. Baksidan av
myntet är att pensionsskulden ökade ännu
mer till följd av de kraftigt sjunkande räntor-
na, vilket gjorde att kapitalbufferten minska-
de under året med 2 837 Mkr till 2 183 Mkr.
Ändå var konsolideringsgraden fortsatt god
och uppgick till 116% vid årsskiftet.

Tidigare under året sålde vi alla andelar i
hedgefonder, främst beroende på att den
typ av hedgefondförvaltning som vi hade
inte bedömdes passa in i den förändrade
strategi vi nu genomför. Vi hade ingen expo-
nering i någon av de omtalade förvaltarna,
exempelvis Madoff.

Under året genomförde vi också en upp-
handling i egen regi av globala aktiemandat i
syfte att diversifiera aktieportföljen ytterli-
gare. Bland 44 kvalificerade produkter utval-
des tre aktiva, utlandsbaserade förvaltare
som alla fått en bra start.

Vi genomförde även en upphandling i
egen regi av svenska aktiemandat, dels i
syfte att skapa en portfölj med komplette-
rande investeringsprocesser, och dels för att
åstadkomma en fondstruktur, vilket gene-
rellt sett är effektivt för en liten organisation
som SPK.

Av naturliga skäl kom mycket av höstens
arbete att fokuseras kring riskhantering.
Cirka en vecka efter konkursen i Lehman
genomförde vi en stor ränteswap för att
minska risken för negativa effekter på kapi-
talbufferten i händelse av sjunkande mark-
nadsräntor. Efter denna affär fördubblades
nästan räntekänsligheten i vår swap-portfölj,
vars enda syfte är att ge ett skydd mot rän-
tekänsligheten i pensionsskulden. Swap-
portföljen har hjälpt oss mycket under sena-

re delen av 2008 och dess marknadsvärde
uppgick till 1 289 Mkr vid årsskiftet.

Under hösten skapade vi interna möjlig-
heter att på dagsbasis följa upp marknads-
effekterna på vår kapitalbuffert. Intensiva
diskussioner fördes både i styrelse och i led-
ning om såväl tänkbara som i realiteten till-
gängliga alternativ för att skydda solvensen.
Styrelsen införde även en veckorapportering
där kapitalbufferten och överskott i förhål-
lande till Trafikljuset analyserades både i
absoluta tal och i form av ”tålighet” för
ytterligare räntesänkningar.

SPK var med och garanterade nyemissio-
nen i Swedbank då vi bedömde det som en
långsiktigt intressant investering.

Marknad 2008
Aktiemarknaderna sjönk kraftigt under året.
Svenska aktier föll med 39%, vilket var klart
sämre än det globala genomsnittet som föll
med 29%. En stor del av fallet uppstod
under september och oktober, delvis bero-
ende på stora utförsäljningar av aktier av
investerare som inte hade möjlighet eller
ork att bibehålla sin långsiktiga strategi. SPK
hade dock styrkan att inte behöva sälja
aktier, utan var faktiskt köpare av aktier som
nämnts ovan.

Om 2008 var ett riktigt dåligt år för aktie-
marknaderna, kan det motsatta sägas gälla
för placeringar i obligationer. Ett genomsnitt
av placeringar i svenska statsobligationer
gav en avkastning på nästan 16% under
2008. Det finns inte en lika lång dataserie
som för aktier, men sedan 1990 var detta
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den högsta avkastningssiffra som kunnat
observeras. Strategiskt sett har SPK sin
största allokering mot svenska obliga-
tioner.

Avkastning och riskhantering
Den totala tillgångsportföljens avkastning för
året uppgick till 5,7%. Sett över en 10-års-
period, vilket är den tidshorisont vi tillämpar
i analyser för portföljens långsiktiga sam-
mansättning, uppgick snittavkastningen till
4,9% per år vid utgången av 2008.

En naturlig utgångspunkt för analysen av
totalavkastning under 2008 är att skilja på
den externt förvaltade portföljen och den
interna portföljen. Av effektivitetsskäl har
SPK valt att lägga ut förvaltningen av mer-
parten av tillgångarna hos externa förvaltare
som vi kontinuerligt övervakar. Förutom
intern likviditet omfattar den interna port-
följen strategiska innehav, för närvarande
enbart aktieinnehav i Swedbank, samt de
åtgärder vi genomför i riskhanteringssyfte.
Med utgångspunkt från denna uppdelning
belyses källorna till den totala tillgångsport-
följens avkastning för 2008 i tabellen nedan.

BBiiddrraagg ttiillll 
ttoottaallaavvkkaassttnniinngg

Aktiemarknad –11,7%
Räntemarknad 10,7%
Externa förvaltarbidrag –1,3%
SSuummmmaa eexxtteerrnn fföörrvvaallttnniinngg –22,,33%%

Swedbank-aktier –1,4%
Likviditet intern 0,4%
Ränteswap-portfölj 9,0%
SSuummmmaa iinntteerrnn fföörrvvaallttnniinngg 88,,00%%

TTiillllggåånnggssppoorrttfföölljj,, ttoottaalltt 55,,77%%

Den externa portföljen bidrog negativt till
totalavkastningen med 2,3%, vilket i huvud-
sak är ett resultat av den generella mark-
nadsrörelsen under 2008 och den mark-
nadsriskexponering SPK beslutat att ha. Då
vi under året har varit allokerade med ca
25% till aktiemarknaderna påverkade den
kraftiga nedgången på aktiebörserna SPKs
totalportfölj negativt med ”endast” 11,7%.
De externa förvaltarnas bidrag, alltså avkast-
ning relativt index, uppgick sammanlagt till
–1,3%. Detta kan framförallt hänföras till
förvaltarna av SPKs ränteportfölj som alla
tre hade det svårt under året, speciellt
under september då finanskrisen implodera-
de. Även om det har gått en kort tid har
dock samtliga nya aktieförvaltare levererat
ett positivt bidrag under den del av 2008
som de förvaltat pengar för oss.

Den interna portföljen bidrog positivt till
totalavkastningen med 8,0%. Aktieinnehavet
i Swedbank bidrog negativt med 1,4%,
främst beroende på att bank- och finanssek-
torn drabbades hårdare än genomsnittet av
övriga sektorer i finanskrisens spår.

Avkastningen för SPKs internt förvaltade
ränteswap-portfölj utgör den enskilt största
positiva förklaringen till såväl den interna
portföljens som totalportföljens avkastning.
Avkastningen på 9,0% speglar naturligtvis
det kraftiga fallet i långa svenska marknads-
räntor, den största nedgången på hundra år.
Exempelvis föll räntan på statens 10-åriga
benchmark-obligation med 45% eller 195 bp
från december 2007 till december 2008.

Det är också så att denna stora positiva
avkastningseffekt från ränteswap-portföljen
skulle kunna förbytas till en starkt negativ
effekt om de långa marknadsräntorna ett
annat år kraftigt stiger, givet bibehållen rän-
tekänslighet i ränteswap-portföljen. Sett i
det perspektivet är det viktigt att hålla i
minnet att SPKs syfte med ränteswap-port-
följen inte på lång sikt är avkastningssökan-
de utan syftet med den är att aktivt mildra
de kortsiktiga ränteeffekterna som uppstår
vid marknadsvärderingen av pensionsskul-
den, dvs för att stabilisera SPKs kapitalbuf-
fert och solvens.
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Eftersom det inte kan sägas finnas en fun-
gerande marknad där man kan köpa eller
sälja pensionsskulder är marknadsvärdering-
en av pensionsskulden närmast att betrakta
som ett simulerat eller fiktivt marknadsvär-
de som i mycket stor utsträckning är bero-
ende av marknadsräntornas utveckling och
gällande regelverk. Nedanstående bild visar
hur pensionsskuldens marknadsvärde har
förändrats under 2008.

Som framgår av bilden uppvisar pensions-
skuldens förändring en hög negativ korrela-
tion med ränteutvecklingen, här exemplifie-
rad med statens 10-åriga benchmarkobliga-
tion som sjönk med nästan 2 procentenhe-
ter. Totalt sett steg marknadsvärdet av pen-
sionsskulden 3 840 Mkr, vilket utgör en
ökning med 37%. Enbart under årets två
sista månader steg skulden med 2 269 Mkr. 
I princip kan hela förändringen förklaras av

det kraftiga fallet i marknadsräntorna. Rent
försäkringsmässigt har väldigt lite hänt
under perioden.

Detta visar också att ränterisken är SPKs
absolut största finansiella risk.

Nedanstående totalavkastningstabell är
upprättad i enlighet med Försäkringsförbun-
dets rekommendation. Tabellen används vid
jämförelse mellan traditionella livförsäk-
ringsbolag. Räntederivat ingår som en del av
de räntebärande placeringarna.

TToottaallaavvkkaassttnniinnggssttaabbeellll fföörr ppllaacceerriinnggaarr
MMaarrkknnaaddssvväärrddee MMaarrkknnaaddssvväärrddee HHeellåårr

22000088--1122--3311 22000077--1122--3311 22000088
KKkkrr AAnnddeell,, %% KKkkrr AAnnddeell,, %% %%

AAkkttiieerr
Svenska aktier 2 221 098 13,5 2 147 150 14,0 –44,0
Globala aktier 1 714 145 10,5 1 554 970 10,1 –32,0
Summa aktier 3 935 243 24,0 3 702 120 24,1 –39,6

RRäänntteebbäärraannddee
Korta räntebärande 110 703 0,7 441 663 2,9 3,7
Långa räntebärande 11 773 883 71,8 9 831 265 63,9 30,6
Likvida medel 582 018 3,6 650 869 4,2 4,8
Summa räntebärande 12 466 604 76,0 10 923 797 71,0 28,5

AAlltteerrnnaattiivvaa
Hedgefonder – – 762 456 5,0 –5,8
Summa hedgefonder – – 762 456 5,0 –5,8
TToottaall 16 401 847 100 15 388 373 100 5,7

Riskhantering
I Not 2 på sidorna 16–18 finns en beskriv-
ning över SPKs riskhantering.

Förslag till resultatdisposition
Årets resultat enligt balansräkningen utgör
–2 837 016 603,21 kr och överförs i sin hel-
het till dispositionsfonden.
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22000088 22000077 22000066 22000055 22000044
RReessuullttaatt
Premieinkomst 894 903 808 685 699
Kapitalavkastning netto 895 –299 853 1 057 957

varav orealiserade vinster 1 491 –706 398 –595 536
Försäkringsersättningar –668 –626 –596 –590 –589
Livförsäkringsavsättningar –3 840 1 471 355 –661 –597
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat –2 742 1 426 1 397 472 454
PPeerriiooddeennss rreessuullttaatt ––22 883377 11 334433 11 332277 338866 337722

EEkkoonnoommiisskk ssttäällllnniinngg
Placeringstillgångar 15 636 14 735 14 953 14 161 13 567
Försäkringstekniska avsättningar 14 119 10 279 11 750 13 465 11 991
Konsolideringskapital 2 183 5 020 3 677 1 631 1 988
Kapitalbas 2 175 5 014 3 674 1 630 1 987
Erforderlig solvensmarginal 617 452 470 – –

NNyycckkeellttaall %%
Förvaltningskostnad, årsbasis 0,19 0,21 0,19 0,17 0,17
Direktavkastning 3,5 3,5 3,2 3,1 2,9
Totalavkastning 5,7 –1,9 5,9 7,8 7,7
Konsolideringsgrad förmånsbestämd försäkring % 1) 116 155 134 104 108
Konsolideringsgrad premiebestämd försäkring % 1) 108 105 112 102 –

1) Kollektiv konsolideringsgrad redovisas uppdelad på premiebestämd och förmånsbestämda försäkringar enligt Finansinspek-
tionens anvisningar.

Femårsöversikt, Mkr



22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

DDeenn llööppaannddee vveerrkkssaammhheetteenn
Resultat före skatt –2 742 1 426
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) 2 093 –812
Betald skatt –95 –84
KKaassssaaffllööddee ffrråånn ddeenn llööppaannddee vveerrkkssaammhheetteenn fföörree 
fföörräännddrriinnggaarr aavv ttiillllggåånnggaarr oocchh sskkuullddeerr ––774444 553311

Förändring i finansiella placeringstillgångar 846 –440
Förändring i övriga rörelsefordringar 251 –89
Förändring i övriga rörelseskulder –97 138
KKaassssaaffllööddee ffrråånn ddeenn llööppaannddee vveerrkkssaammhheetteenn 225555 114400

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nettoinvestering i immateriella- och materiella tillgångar –3 –3
KKaassssaaffllööddee ffrråånn iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn ––33 ––33

ÅÅrreettss kkaassssaaffllööddee 252 137

FFöörräännddrriinngg ii lliikkvviiddaa mmeeddeell
Likvida medel vid årets början 493 356
Årets kassaflöde 252 137
LLiikkvviiddaa mmeeddeell vviidd åårreettss sslluutt 774455 449933

NNootteerr ttiillll kkaassssaaffllööddeessaannaallyysseenn
1) Avskrivningar – 1
Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar –1 747 658
Förändring av försäkringstekniska avsättningar –3 840 –1 471
JJuusstteerriinngg fföörr ppoosstteerr ssoomm eejj iinnggåårr ii kkaassssaaffllööddee 22 009933 ––881122

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.
LLööppaannddee vveerrkkssaammhheett som består av flöden från den huvudsakliga verksamheten; premie-
inbetalningar och utbetalda försäkringsersättningar samt kapitalförvaltning av placerings-
tillgångar.
IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheett: förklarar de kassaflöden som uppkommer på grund av investering/
avyttring av immateriella och materiella tillgångar. Som likvida medel redovisas banktill-
godohavanden. Kortfristiga placeringar ingår inte i likvida medel utan redovisas som en
placeringstillgång.
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Kassaflödesanalys, KKr
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FFöörrssääkkrriinnggssrröörreellssee SSPPKK
Risk- Förmåns- Premie- Summa

försäkring bestämd bestämd försäkrings-
(SPK kollektiv)1) (SPK kollektiv) (SPK Individuell) rörelse

TTeekknniisskk rreeddoovviissnniinngg aavv lliivvfföörrssääkkrriinnggssrröörreellssee
Premieinkomst 88 638 789 693 16 100 894 431
Kapitalavkastning, intäkter 105 640 941 163 19 188 1 065 991
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 235 142 2 094 920 42 710 2 372 772
Utbetalda försäkringsersättningar –38 629 –622 402 –7 285 –668 316
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 15 851 –3 802 102 –53 872 –3 840 123
Driftskostnader –2 273 –20 249 –413 –22 935
Kapitalavkastning, kostnader –164 761 –1 467 890 –29 926 –1 662 577
Orealiserade förluster på placeringstillgångar –87 363 –778 332 –15 868 –881 563
LLiivvfföörrssääkkrriinnggssrröörreellsseennss tteekknniisskkaa rreessuullttaatt 115522 224455 ––22 886655 220000 ––2299 336666 ––22 774422 332200

IIcckkee--tteekknniisskk rreeddoovviissnniinngg
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 152 245 –2 865 200 –29 366 –2 742 320
Skatt  på årets resultat – –96 588 1 892 –94 696
PPeerriiooddeennss rreessuullttaatt 115522 224455 ––22 996611 778888 ––2277 447744 ––22 883377 001177

FFöörrssääkkrriinnggsstteekknniisskkaa aavvssäättttnniinnggaarr
Livförsäkringsavsättningar – 13 675 861 152 661 13 828 522
Oreglerade skador 290 442 – – 290 442

229900 444422 1133 667755 886611 115522 666611 1144 111188 996644

KKoonnssoolliiddeerriinnggsskkaappiittaall 2 159 597 23 578 2 183 175

1) Riskförsäkring omfattar endast sjukpension och premiebefrielse. Övriga delar som finansieras via
den kollektiva riskpremien ingår i den förmånsbestämda försäkringsrörelsen.
Totalt efter justering av årets förvaltningsresultat var SPKs riskrörelse underfinansierad med 657 Kkr.

Resultatanalys, Kkr
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NNoott 22000088 22000077

TTeekknniisskk rreeddoovviissnniinngg aavv lliivvfföörrssääkkrriinnggssrröörreellssee
Premieinkomst 3 894 431 903 019
Kapitalavkastning, intäkter 4 1 065 991 862 898
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 2 372 772 –
Utbetalda försäkringsersättningar 6 –668 316 –625 794
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 7 –3 840 123 1 470 972
Driftskostnader 8 –22 935 –22 790
Kapitalavkastning, kostnader 9 –1 662 577 –455 778
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 5 –881 563 –706 069
LLiivvfföörrssääkkrriinnggssrröörreellsseennss tteekknniisskkaa rreessuullttaatt ––22 774422 332200 11 442266 445588

IIcckkee--tteekknniisskk rreeddoovviissnniinngg
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ––2 742 320 1 426 458
Skatt  på årets resultat –94 696 –83 554
PPeerriiooddeennss rreessuullttaatt ––22 883377 001177 11 334422 990044

Resultaträkning, Kkr
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NNoott 22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR
IImmmmaatteerriieellllaa ttiillllggåånnggaarr
Andra immateriella tillgångar 8 649 5 788

PPllaacceerriinnggssttiillllggåånnggaarr
Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 10 3 935 243 4 464 576
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 11 10 412 098 10 270 055
Derivat 12 1 289 071 –

15 636 412 14 734 631

FFoorrddrriinnggaarr
Övriga fordringar 13 9 024 244 152

9 024 244 152

AAnnddrraa ttiillllggåånnggaarr
Materiella tillgångar 469 420
Kassa och bank 14 745 455 493 243

745 924 493 663

FFöörruuttbbeettaallddaa kkoossttnnaaddeerr oocchh uupppplluuppnnaa iinnttääkktteerr
Upplupna ränteintäkter 183 417 203 377
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 054 1 531

189 471 204 908

SSuummmmaa ttiillllggåånnggaarr 1166 558899 448800 1155 668833 114433

EEGGEETT KKAAPPIITTAALL,, AAVVSSÄÄTTTTNNIINNGGAARR 
OOCCHH SSKKUULLDDEERR

EEggeett kkaappiittaall 15
Andra fonder

Övriga fonder 16 5 020 192 3 677 288
Periodens resultat 15 –2 837 017 1 342 904

2 183 175 5 020 192

FFöörrssääkkrriinnggsstteekknniisskkaa aavvssäättttnniinnggaarr
Livförsäkringsavsättning 17 13 828 522 9 972 549
Oreglerade skador 290 442 306 293

14 118 964 10 278 842

AAvvssäättttnniinnggaarr fföörr aannddrraa rriisskkeerr oocchh kkoossttnnaaddeerr
Skatter 17 806 5 007

SSkkuullddeerr
Derivat 12 – 200 503
Övriga skulder 19 184 830 97 601

184 830 298 104

UUpppplluuppnnaa kkoossttnnaaddeerr oocchh fföörruuttbbeettaallddaa iinnttääkktteerr
Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 19 84 704 80 996

SSuummmmaa eeggeett kkaappiittaall,, aavvssäättttnniinnggaarr oocchh sskkuullddeerr 1166 558899 448800 1155 668833 114433

Ställda panter, ansvarsförbindelse 
och övriga åtaganden 20

Balansräkning, Kkr
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Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser
Sparinstitutens Pensionskassa Försäkringsförening som är
en understödsförening, organisationsnummer 802005-
5581, med säte i Stockholm, adressen är Kungsgatan 34,
Stockholm. Årsredovisningen har godkänts av styrelsen den
22 april 2009. Resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse av Fullmäktige den 28 maj 2009.

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 2008:26) och Rådet för finansiell rap-
porterings rekommendation RFR 2.1. SPK tillämpar s k lag-
begränsad IFRS och med detta avses internationella redo-
visningsstandarder som har antagits för tillämpning med de
begränsningar som följer av RFR 2.1. och FFFS 2008:26. 

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Väsentliga bedömningar har gjorts vid fastställande av
antaganden för de aktuariella beräkningarna. En metodför-
ändring har gjorts avseende värderingsränta för diskonter-
ingen av de försäkringstekniska avsättningarna (se Not 17
Livförsäkringsavsättning).

Redovisning och värdering av placeringstillgångar
FFiinnaannssiieellllaa iinnssttrruummeenntt
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. Årets vär-
deförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redo-
visas via resultaträkningen i den period de uppstår. 

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, uppföljning sker i ledningen och i styrelsen
baserat på verkligt värde. SPK tillämpar inte säkringsredo-
visning. 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 värderings-
tekniker.

Aktier och andelar

Aktier och andelar värderas till verkligt värde via resul-
taträkningen.

Ackumulerade värdeförändringar för aktier utgörs av
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och verkligt värde.
Utdelningar redovisas som erhållna utdelningar i posten
kapitalavkastning, intäkter.

OObblliiggaattiioonneerr oocchh aannddrraa rräänntteebbäärraannddee vväärrddeeppaappppeerr
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. 

DDeerriivvaatt

Derivat, som används för att hantera finansiella risker, vär-
deras till verkligt värde via resultaträkningen. Derivaten
utgörs idag endast av ränteswapar och redovisas brutto
under egen rad i balansräkningen. Derivat med positiva
verkliga värden redovisas som placeringstillgångar medan
derivat med negativa verkliga värden redovisas som skul-
der derivat.

RReeddoovviissnniinngg aavv aaffffäärrsshhäännddeellsseerr

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 motpar-
ten under övriga fordringar eller övriga skulder. 

TTiillllggåånnggaarr oocchh sskkuullddeerr ii uuttlläännddsskk vvaalluuttaa

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 kapi-
talavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, kostnader.

RReeddoovviissnniinngg aavv rreeaalliisseerraatt oocchh oorreeaalliisseerraatt rreessuullttaatt
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.

TTrraannssaakkttiioonnsskkoossttnnaaddeerr

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. 

Noter



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
Begreppet försäkringsavtal definieras i IFRS 4. Ett försäk-
ringsavtal karaktäriseras av att en betydande försäkrings-
risk av något slag ingår. SPK tillhandahåller i egenskap av
försäkringsgivare ett antal olika försäkringsprodukter. SPK
skiljer på pensionsprodukter och sjuk- och livförsäk-
ringsprodukter. Sjuk- och livförsäkringsprodukterna är risk-
försäkringar, där premien bestäms för ett år i taget. För
pensionsprodukterna intjänas pensionsrätt under premie-
betalningstiden. Gemensamt för samtliga produkter är att
de är försäkringsavtal.

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. Antaganden baseras på erfarenheter och observa-
tioner 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 kapital-
värdet av garanterade åtaganden för gällande försäkrings-
avtal 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 fram-
tida ränta, livslängd, sjuklighet och driftskostnader, samt
skatt. Livslängdsantagandet vars antaganden 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. 

Då både SPKs tillgångar och pensionsskuld värderas till
marknadsränta är ränterisken den enskilt största risken
som direkt slår mot SPKs solvens. Enligt Finansinspektio-
nens föreskrift ska en värderingsränta som motsvarar löpti-
den på skulden användas vid värdering av pensionsskulden.
En diskonteringskurva baserad på olika marknadsräntor
sammanställs. Utifrån regelverket kan pensionsinstituten
göra ett antal val vid sammanställningen av denna kurva.
SPK har liksom alla i branschen utnyttjat denna möjlighet
aktivt under 2008. Nedanstående graf visar värderings-
kurvorna 2007-12-31 respektive 2008-12-31.

Försäkringsrisk
Försäkringstekniska antaganden ligger till grund för beräk-
ning av såväl premier som pensionsförmåner. Dessa anta-
ganden 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, livslängdsrisk, sjuklighets-
risk. Hanteringen av ränterisken beskrivs under Kapitalför-
valtning och riskbalansering (sid 7).
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Livslängdsrisk är risken för att den faktiska livslängden
för de försäkrade skiljer sig från den förväntade. Risken
beror på om det är en dödsfalls- eller livsfallsförsäkring.
SPKs familjepension är exempel på en dödsfallsförsäkring,
där försäkringsbeloppet utbetalas vid dödsfall. Ålderspen-
sion är exempel på en livsfallsförsäkring. Om den faktiska
livslängden överstiger den förväntade påverkar det livsfalls-
försäkringar negativt eftersom ett större kapital än förvän-
tat ska betalas ut. Det motsatta gäller för dödsfallsförsäk-
ringar.

Om den faktiska livslängden för en 65-åring överstiger
den förväntade med ett år innebär det, totalt för livsfalls-
och dödsfallsförsäkringar, en extra kostnad för SPK om ca
600 Mkr. 

När ett sjukfall inträffar görs en avsättning motsvarande
nuvärdet av det kapital som antas behövas för att täcka
framtida utbetalningar av sjuk- och premiebefrielseför-
måner för ett genomsnittligt sjukfall. Sjuklighetsrisk är
risken för att försäkrade är sjuka längre tid än vad som
antagits. Om den faktiska sjukperioden överstiger den för-
väntade med ett år innebär det en extra kostnad för SPK
om ca 40 Mkr.

Känslighet försäkringsrisker
FFöörräännddrriinngg NNyy

KKkkrr FFTTAA NNyy FFTTAA ssoollvveennss
ökad sjuklighet om 1år 40 14 159 117
ökad livslängd om 1 år 600 14 719 113

I SPKs försäkringsverksamhet baseras premier och åtagan-
den 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. 

För att fastställa säkerheten i antaganden analyseras
SPKs redovisade resultat ur ett försäkringstekniskt perspek-
tiv. Detta görs genom att verkligt utfall av kapitalavkast-
ning, dödlighet, sjuklighet och driftskostnader ställs mot
tillämpade antaganden på det egna beståndet av försäkra-
de. För att säkerställa åtagandena måste det finnas till-
gångar som med god marginal kan täcka våra åtaganden till
de anslutna. SPK har en uttaxeringsrätt reglerad i stadgar-
na. SPKs förpliktelser, enligt stadgar eller avtal att utge för-
måner, skall vid var tid vara fullt finansierade genom avgif-
ter. Exempel på när SPK kan använda sig av uttaxeringsrät-
ten är om summan av SPKs åtaganden långsiktigt överstiger
tillgångarna.

Finansiella risker
De finansiella riskerna inom kapitalförvaltningen utgörs i
huvudsak av prisrisk, ränterisk, valutarisk, marknadslikvidi-
tetsrisk, 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 rän-
terisk 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 för-
valtningsstil inte ska få en avgörande inverkan på avkast-
ningen.

SPKs pensionsåtagande 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
27 år, medan de räntebärande tillgångarna för närvarande
har en duration på 9,4 år. 

Vid en ränteförändring på en procentenhet ändras skul-
den med 3 526 Mkr medan tillgångarna ändras med 1 657
Mkr. Detta medför en hög räntekänslighet för SPKs kapital-
buffert.

RRäännttee-- RRäännttee--
fföörräännddrriinngg fföörräännddrriinngg

KKäännsslliigghheett KKaappiittaallbbuuffffeerrtt ((KKkkrr)) ++11%% ––11%%

Förändring tillgångar –1 595 1 657
Förändring FTA –2 686 3 526
Ny FTA 11 361 17 573
Ny Solvens 132 104
Effekt kapitalbuffert 1 092 –1 869

I syfte att riskavväga pensionsskuldens ränterisk används
swapavtal. Ingångna avtal sker med minst två av styrelsen
godkända parter, vilket också ger en spridning av emittent-
risken.

Ränteswapavtal får tecknas med utländsk eller svensk
bank som har officiell rating från Standard&Poor’s eller
Moody’s motsvarande AA/Aa eller högre. 

Av styrelsen godkända ISDA- och CSA-avtal upprättas
innan kontrakt ingås med nya parter.

I den utländska delen av tillgångsportföljen finns normalt
valutarisker. SPK har tidigare beslutat om att valutarisker
hänförliga till allokeringen mot globala aktier inte ska risk-
avtäckas då valutariskerna på lång sikt anses bidra till diver-
sifieringen. Den globala aktieportföljen motsvarar 11% av
SPKs totalportfölj. Av nedanstående tabell framgår valuta-
exponeringen i SPKs aktieportfölj.

Exponering utländsk valuta 2008-12-31
MMaarrkknnaaddss-- AAnnddeell aavv

KKkkrr vväärrddee ttoottaallppoorrttfföölljj

USD 776 652 4,7%
GBP 186 086 1,1%
EUR 523 587 3,2%
YEN 227 797 1,4%

11 771144 112222 1100,,55%%

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 på SPKs
aktieinnehav på 10% påverkas marknadsvärdet med 394
Mkr vilket motsvarar ca 2,4% av marknadsvärdet på SPKs
totalportfölj och ca 2,8% på den försäkringstekniska avsätt-
ningen. Av detta utgör valutaeffekten vid omräkning
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USD/SEK 171 Mkr vilket motsvarar ca 1% av marknads-
värdet på SPKs totalportfölj och ca 1,2% av den försäkrings-
tekniska avsättningen.

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 om-
fattning. SPK ska också, enligt placeringsriktlinjerna, alltid
ha likvida tillgångar motsvarande två månaders driftskost-
nader och pensionsutbetalningar vilket motsvarar ca 150
Mkr. 

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
kreditvärdighet 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:
MMiinn MMaaxx

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.

Kreditriskexponering 2008-12-31
MMaarrkknnaaddss-- AAnnddeell aavv

KKkkrr vväärrddee ppoorrttfföölljj

AAA/Aaa (minimum) 10 228 820 97%
varav säkerställda obligationer 1 952 822 18%
A/A (minimum) 234 969 2%
BBB/Baa (minimum) 21 023 0,2%
((kkoorrttaa rräänntteebbäärraannddee vväärrddeeppaappppeerr))
A-1/P-1 (minimum) 110 703 1%

1100 559955 551155 110000,,00%%

Ovanstående sammanställning visar kreditriskexpone-
ringen av tillgångsslaget Svenska Räntor per ratingkategori
enligt fastställda limiter. Vid årets utgång var 18% av den
svenska ränteportföljen placerade i säkerställda obligatio-
ner. Dessa handlas visserligen med ett kreditpåslag men
där risken för att emittenten inte ska klara av sina åtagan-
den (s k ”default”) är väsentligt lägre än för andra  företags-
obligationer. SPK hade vid utgången av året endast sex
engagemang som var för sig utgjorde mellan 1,5–4,9% av
totalportföljen, övriga engagemang översteg inte 1,5% av
totalportföljen på enskild nivå.

Operativa risker
Med operativa risker menas kvalitativa och kvantitativa
förluster 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.
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2008 2007

Not 3. Premieinkomster

Årsavgifter brutto 630 098 650 453
Kollektiv riskpremie* 293 233 240 021
Avgiftsbefrielser**

sjukpension –30 601 –33 372
avgiftsutjämning och 
tilläggspremie –40 262 –41 456
förtida pensionsavgångar 
enligt § 8 i kollektivavtalet –62 –101

Löpande avgifter 852 406 815 545

Engångsavgifter 7 016 7 107
Engångsavgifter, avseende 
förtida pensionsavgångar 35 008 80 367
Ej löpande avgifter 42 025 87 474

SSuummmmaa 889944 443311 990033 001199

* Den kollektiva riskpremien finansierar dels riskförsäkringar (sjuk-
pension och premiebefrielse) och riskförsäkringar inom den för-
månsbestämda försäkringsrörelsen (bl a särskild efterlevande-
pension samt förtida ålderspension enligt § 8 i BTP-avtalet).
** 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.

NNoott 44.. KKaappiittaallaavvkkaassttnniinngg,, iinnttääkktteerr

Direktavkastning
Räntor inlåning 34 412 14 562
Räntor obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 425 675 456 295
Utdelning aktier 116 181 61 818
Övriga intäkter 5 317 3 413

581 585 536 088

Realisationsvinster
Aktier och andelar 35 151 164 426
Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper 151 287 4 270
Valutakursvinster 297 968 158 113

484 406 326 809

SSuummmmaa 11 006655 999911 886622 889988

NNoott 55.. OOrreeaalliisseerraatt rreessuullttaatt ppåå ppllaacceerriinnggssttiillllggåånnggaarr

Orealiserade vinster, netto
Aktier och andelar – –
Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper 883 198 –
Derivat 1 489 574 –

2 372 772 –

22000088 22000077

Orealiserade förluster, netto
Aktier och andelar 881 563 433 346
Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper – 92 903
Derivat – 179 820

881 563 706 069

Not 6. Utbetalda försäkringsersättningar

Baserade på individuella avgifter
ålderspension 469 362 444 370
kompletteringspension 68 720 57 419
familjepension 10 050 9 630
kapitalunderstöd 286 21

548 418 511 440

Baserade på kollektiva avgifter
sjukpension 30 117 32 915
änklingspension, särskild 
efterlevandepension 9 558 9 656
barnpension 1 353 1 441
garantitillägg 96 102

41 124 44 115

Särskild löneskatt på utbetalda 
sjukpensioner 6 137 6 275

595 678 561 829

Överföring av pensionskapital för 
anställda inom EU-kommissionen 270 –

Pensionstillägg* 72 368 63 964

SSuummmmaa 666688 331166 662255 779933

* Beloppet utgör de under året utbetalda procentuella pen-
sionstilläggen, vars storlek varierat beroende på årtal för första
utbetalning av grundpension. Beslut fattas årligen.

NNoott 77.. FFöörräännddrriinngg ii aannddrraa fföörrssääkkrriinnggsstteekknniisskkaa aavvssäättttnniinnggaarr

Erforderlig förändring av 
premiereserv, SPK Kollektiv –3 803 392 1 424 275
Erforderlig förändring av 
premiereserv, SPK Individuell –53 872 7 873
Erforderlig förändring av 
premiereserv, Riskrörelsen 15 851 37 820
Överfört från värdesäkringsfond 1 290 1 004
SSuummmmaa ––33 884400 112233 11 447700 997722

För ytterligare upplysning se Not 17 Livförsäkringsavsättning.

Noter, Kkr
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22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

NNoott 88.. DDrriiffttsskkoossttnnaaddeerr

Driftskostnader 31 067 31 808
Kostnader hänförliga till kapital-förvaltningen som redovisas i not 9 –8 132 –9 018

2222 993355 2222 779900

DDrriiffttsskkoossttnnaaddeerr ((eexxkkll kkaappiittaallfföörrvvaallttnniinnggsskkoossttnnaaddeerr)) ppeerr kkoossttnnaaddssssllaagg
Personalkostnader m m 13 117 12 466
Lokalkostnader m m 2 137 1 450
Avskrivningar 250 719
Övrigt 7 429 8 155

2222 993355 2222 779900
I posten Övrigt ingår revisionskostnader enligt nedan

RReevviissiioonnssuuppppddrraagg
Deloitte AB 341 144
ÖhrlingsPWC (av Finansinspektionen förordnad revisor) – 35

ÖÖvvrriiggaa uuppppddrraagg
Deloitte AB 40 15
Kleberg Revision AB 24 –

LLöönneerr,, eerrssäättttnniinnggaarr oocchh öövvrriiggaa fföörrmmåånneerr ttiillll lleeddaannddee bbeeffaattttnniinnggsshhaavvaarree oocchh öövvrriiggaa aannssttäällllddaa
Löner och Sociala Pensions-

22000088 arvoden kostnader kostnader Förmåner Summa
Ordförande 184 39 – – 223
Styrelse 174 57 – – 231
VD 2 252 775 1 052 140 4 218
Övriga befattningshavare 2 043 703 613 124 3 483
Övrig personal 2 513 857 339 132 3 841
SSuummmmaa 77 116666 22 443311 22 000033 339966 1111 999977

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 efterlevandepension 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.

AAnnssttäällllnniinnggssvviillllkkoorr fföörr vveerrkkssttäällllaannddee ddiirreekkttöörreenn PPeetteerr HHaannssssoonn
VD’s 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 mot-
svarar 35% på lönedelar utöver lönetak reglerat i pensionsavtalet BTP. VD har även en förmån i form av tjänstebil.

22000077
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
SSuummmmaa 66 990088 22 336611 11 778899 440066 1111 446644

22000088 Män Kvinnor Total
MMeeddeellttaalleett aannssttäällllddaa
Styrelse 7 1 8
VD och företagsledning 3 1 4
Övriga tjänstemän* 1 4 5
* omräknat till heltidsanställda

22000077
MMeeddeellttaalleett aannssttäällllddaa
Styrelse 6 2 8
VD och företagsledning 3 1 4
Övriga tjänstemän* 1 6 7
* omräknat till heltidsanställda

Antalet heltidstjänster har under året i genomsnitt varit 9 (11) stycken, beräknat utifrån antalet arbetstimmar, betald tid
relaterad till en förväntad arbetstid på 1 896 timmar.
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22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

NNoott 99.. KKaappiittaallaavvkkaassttnniinngg,, kkoossttnnaaddeerr

Kostnader för kapitalförvaltning 8 132 9 018

Realisationsförluster
Aktier och andelar 1 486 451 7 433
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 68 980 200 495
Derivat – 91 471

1 555 431 299 400

Räntekostnad derivat 80 441 –
Valutakursförluster 9 119 121 970
Räntekostnad för justering av upplupet anskaffningsvärde 9 454 25 390

99 014 147 360

SSuummmmaa 11 666622 557777 445555 777788

NNoott 1100.. AAkkttiieerr oocchh aannddeellaarr

VVeerrkklliiggtt AAnnsskkaaffffnniinnggss--
vväärrddee vväärrddee

22000088--1122--3311 22000088--1122--3311

Noterade svenska aktier och andelar 2 221 098 2 355 364
Utländska andelar i värdepappersfond 1 714 145 1 961 151
SSuummmmaa 33 993355 224433 44 331166 551155

FFöörrtteecckknniinngg öövveerr aakkttiieerr oocchh aannddeellaarr
VVeerrkklliiggtt AAnnsskkaaffffnniinnggss--

AAnnttaall vväärrddee vväärrddee
NNootteerraaddee ssvveennsskkaa aakkttiieerr oocchh aannddeellaarr
Swedbank A 1 500 000 66 600 242 279
Swedbank pref 4 188 335 184 287 201 040
Carlson Sverige Koncis 10 284 158 786 841 784 887
Robur Sverigefond MEGA 48 459 047 1 183 370 1 127 157
SSuummmmaa nnootteerraaddee ssvveennsskkaa aakkttiieerr oocchh aannddeellaarr 22 222211 009988 22 335555 336644

UUttlläännddsskkaa aannddeellaarr ii vväärrddeeppaappppeerrssffoonndd
Aberdeen Global World Equity Fund 7 595 928 571 249 656 486
AXA Rosenberg All Country Equity Alpha Fund 9 700 000 593 713 658 538
Carnegie Worldwide 1 272 156 549 183 646 127
SSuummmmaa uuttlläännddsskkaa aannddeellaarr ii vväärrddeeppaappppeerrssffoonndd 11 771144 114455 11 996611 115511

TToottaalltt aakkttiieerr oocchh aannddeellaarr 33 993355 224433 44 331166 551155

Vid värdering av placeringar i utländsk valuta hämtas valutakurser från WM/Company. Dessa är slutkurser
(mid) som sätts kl. 16.00 lokal tid i Storbritannien.
Valutakurs som har använts per 2008-12-31 USD 7,9079
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Not 11. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

NNoommiinneelllltt VVeerrkklliiggtt AAnnsskkaaffffnniinnggss--
bbeelloopppp vväärrddee vväärrddee

22000088--1122--3311 22000088--1122--3311 22000088--1122--3311

Svenska staten 6 722 850 7 774 977 7 102 264
Svenska bostadsinstitut 1 936 000 2 013 804 1 944 255
Övriga svenska emittenter 622 000 623 319 625 965
SSuummmmaa 99 228800 885500 1100 441122 009988 99 667722 448844

VVeerrkklliiggtt %% aavv rräännttee--
vväärrddee ppoorrttfföölljj

RRäänntteebbiinnddnniinnggssttiiddeerr 22000088--1122--3311 22000088--1122--3311
0– 1 år 130 107 1%
1– 5 år 3 481 085 33%
5–10 år 3 803 880 37%
> 10 år 2 997 026 29%

1100 441122 009988 110000%%

Verkligt värde för räntebärande värdepapper överstiger respektive understiger det belopp som ska
infrias på förfallodagen med 1 144 889 Kkr respektive 13 641 Kkr.

NNoott 1122.. DDeerriivvaatt mmeedd ppoossiittiivvaa vveerrkklliiggaa vväärrddeenn 22000088--1122--3311

NNoommiinneelllltt VVeerrkklliiggtt BBookkfföörrtt
bbeelloopppp vväärrddee vväärrddee

Ränteswappar 9 000 000 1 289 071 1 289 071
SSuummmmaa                                   11 228899 007711 11 228899 007711

Erhållna marginalsäkerhet för ovanstående derivat. SEK 385 000
EUR 62 573

DDeerriivvaatt mmeedd nneeggaattiivvaa vveerrkklliiggaa vväärrddeenn 22000077--1122--3311

NNoommiinneelllltt VVeerrkklliiggtt BBookkfföörrtt
bbeelloopppp vväärrddee vväärrddee

Ränteswappar 6 000 000 200 503 200 503
SSuummmmaa 220000 550033 220000 550033

Ställda marginalsäkerhet för ovanstående derivat. –

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

22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

Not 13. Övriga fordringar

Fordringar ej likviderade värdepappersaffärer 1 628 79 837
Övrga kortfristiga fordringar 7 396 164 315

99 002244 224444 115522

Not 14. Kassa och bank

Kassa 25 19
Bankkonton 745 430 493 224

745 455 493 243
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Not 15. Eget kapital

Övriga Årets
fonder resultat TOTAL

IInnggååeennddee bbaallaannss 22000088--0011--0011 33 667777 228888 11 334422 990044 55 002200 119922
Disposition av 2007 års resultat 1 342 904 –1 342 904 0
2008 års resultat enligt resultaträkningen –2 837 017 –2 837 017
UUttggååeennddee bbaallaannss 22000088--1122--3311 55 002200 119922 ––22 883377 001177 22 118833 117755

Not 16. Övriga fonder

Dispositionsfond (balanserat resultat) 4 991 540 3 648 636
varav Pensionstillägg (ej garanterat) 237 979 –
Värdesäkringsfond 28 652 28 652

55 002200 119922 33 667777 228888

22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

Not 17. Livförsäkringsavsättning

IInnggååeennddee bbaallaannss 22000088--0011--0011 1100 227788 884422 1111 774499 881144
Kapitalavkastning överförd från värdesäkringsfond 1 290 1 004
Årets förändring garanterade pensionstillägg 38 165 31 002
Effekt av ändrade aktuariella antaganden *) 316 457 –
Ränteeffekt vid diskontering av avsättning 2 912 418 –2 072 344
Avkastningsskatt* 68 935 –
Riskrörelsen –152 244 –24 873
Årets förändring** 655 101 594 239
UUttggååeennddee bbaallaannss 22000088--1122--3311 1144 111188 996644 1100 227788 884422

* Jämförelsetal har inte kunnat tas fram.
** Effekter på livförsäkringsavsättningen beroende på förändringar av försäkringsbeståndet,
framförallt bestående av premie- och utbetalningsförändringar.

Riskrörelsen omfattar endast sjukpension och premiebefrielse. Övriga delar som finansieras via den
kollektiva riskpremien ingår i den förmånsbestämda försäkringsrörelsen. Resultatet för dessa delar gav
ett underskott om 61 000 Kkr. Totalt efter justering av årets förvaltningsresultat var SPKs riskrörelse
underfinansierad med 657 Kkr, beloppet tas hänsyn till vid avräkningen för 2009.

Vid val av ränta följer SPK Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:23). Räntan väljs utifrån
marknadsräntor och är beroende av försäkringarnas kassaflödesprofil. Finansinspektionen ändrade
i november föreskrifterna och möjlighet gavs att fortsatt välja ett genomsnitt av marknadsräntor
för statsobligationer och swapavtal alternativt gavs möjlighet att välja räntor för säkerställda
bostadsobligationer. Per årsskiftet tillämpar SPK en diskonteringskurva utifrån marknadsräntor för
säkerställda bostadsobligationer och swapavtal. En förändring av diskonteringsräntan påverkar
både balans- och resultaträkning.

KKäännsslliigghheettssaannaallyyss aavv lliivvfföörrssääkkrriinnggssaavvssäättttnniinngg
Sänkning av räntan med 1 procent (parallellskifte av räntekurvan) medför att avsättningen
ökar med 3 526 Mkr. Ökad livslängd med 1 år medför att avsättningen ökar med 600 Mkr.
Ytterligare upplysning finns i Not 2 Risker och riskhantering.

22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

Not 18. Övriga skulder

Leverantörsskulder 1 011 826
Kortfristiga skulder – 333
Skulder ej likviderade värdepappersaffärer 165 040 78 795
Innehållen källskatt vid pensionsutbetalningar 18 779 17 647
SSuummmmaa 118844 883300 9977 660011
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22000088--1122--3311 22000077--1122--3311

Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter 79 387 76 884
Särskild löneskatt på pensionspremier 473 405
Arbetsgivaravgifter 861 852
Semesterlönereserv 301 368
Övriga upplupna kostnader 3 682 2 487
SSuummmmaa 8844 770044 8800 999966

Not 20. Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden

För försäkringstagarnas räkning registerförda tillgångar;

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 299 538 10 213 400
Aktier och andelar 2 274 945 4 464 576
SSuummmmaa 1144 557744 448833 1144 667777 997766

Erhållna säkerheter och nominellt belopp för ingångna derivat framgår av Not 12 Derivat med positivt marknadsvärde.

Not 21. Närstående

SPK har bedömt våra anslutna arbetsgivare som närstående parter. I den mån transaktioner genomförs med dessa ligger de
inom ramen av Kapitalförvaltningsuppdraget. Dessa uppdrag är upphandlade till marknadsmässiga villkor. För närvarande har
Swedbank Robur ett förvaltningsuppdrag om totalt 6 391 (7 605) Mkr, varav 1 183 (–) Mkr avser fondförvaltningsuppdrag.
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Årsredovisningen har godkänts av styrelsen den 22 april 2009. Resultat- och balansräkning blir
föremål för fastställelse av Fullmäktige den 28 maj 2009.

Anders Ek Anders Netterheim
Ordförande Vice ordförande

Per Ekström Jimmy Johnsson Jan Lilja

Joacim Lindgren Peter Magnusson Lillemor Smedenvall

Peter Hansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2009

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 2008. 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 årsre-
dovisningens 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 22 april 2009

Jan Palmqvist                         Märta Eklund
Auktoriserad revisor
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Styrelse m m

Styrelse
Ek Anders, ordf Swedbank
Netterheim Anders, v ordf Färs och Frosta Sparbank
Ekström Per Swedbank
Johnsson Jimmy Swedbank
Lilja Jan Swedbank
Lindgren Joacim Sparbankernas Riksförbund
Magnusson Peter Swedbank
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
Ros Stefan Kapitalförvaltningschef
Fredriksson Anita
Hedström Jan
Larsson Gerd
Refhagen Kristiina
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
Eurell Jan-Gunnar Swedbank

suppl Elfstrand Björn 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 Sparbanken 1826
Lundberg Mårten Swedbank

suppl Schlegel-Sköld Ann Swedbank
Ringborg Johan Valdemarsviks Sparbank

suppl Johansson Lisbeth Falkenbergs Sparbank

Valda av de anslutna
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 Kings Marie-Louise Swedbank
Sundberg Sebastian Sparbanken Gripen

suppl Karlsson Ann-Charlotte Sparbanken Finn
Trädgårdh Jan Swedbank

suppl Österberg Gun Swedbank
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AAvvssäättttnniinngg fföörr oorreegglleerraaddee sskkaaddoorr – Det
beräknade värdet av ännu inte utbetalda
försäkringsersättningar för redan inträffade
försäkringsfall. För SPKs del endast sjukpen-
sioner och premiebefrielser.

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

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

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

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

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

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

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

KKaappiittaallaavvkkaassttnniinngg iinnttääkktteerr – Avkastning i
form av räntor och utdelning, samt netto-
vinst vid försäljning av placeringstill-
gångarna.

KKaappiittaallaavvkkaassttnniinngg kkoossttnnaaddeerr – Kostnader för
kapitalförvaltning samt realiserade förluster
på placeringstillgångar.

KKaappiittaallbbaass oocchh eerrffoorrddeerrlliigg ssoollvveennssmmaarrggiinnaall –
Beräknas i enlighet med Finansinspektio-
nens föreskrifter om svenska försäkrings-
bolags skyldighet att lämna solvensdeklara-
tion. Kapitalbasen utgör bolagets egna kapi-
tal. Solvensmarginalen är den lägsta tillåtna
kapitalbasen.

KKoonnssoolliiddeerriinnggsskkaappiittaall – Eget kapital inklude-
rande övervärden i placeringstillgångarna.

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

LLiivvfföörrssääkkrriinnggssaavvssäättttnniinnggaarr – Värdet av fram-
tida garanterade försäkringsersättningar,
pensionsbelopp, minskat med värdet av
framtida premieinbetalningar.

OOrreeaalliisseerraaddee vviinnsstteerr//fföörrlluusstteerr ppåå ppllaacceerr--
iinnggssttiillllggåånnggaarr –– Årets förändring av skillna-
den mellan placeringstillgångarna värderade
till verkligt värde och anskaffningsvärde/
upplupet anskaffningsvärde.

PPrreemmiieeiinnkkoommsstt –– Under räkenskapsåret
inbetalda bruttopremier.

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

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

TToottaallaa ddrriiffttsskkoossttnnaaddeerr –– 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/ Civilingenjörsför-
bundet. 

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.

BAO och Finansförbundet träffade i början
av februari 2008 en överenskommelse om
att förlänga pensionsavtalet till och med
30 juni 2011.

Förmåner i SPK


