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vds Kommentar

SPK klarade finanskrisen 2008–2009 bra, med en god 
konsolidering och en bra avkastning. Vi kan nu lägga ännu 
ett bra år bakom oss, med en konsolideringsnivå på 166 %, 
en årsavkastning på 8,5 % och en kostnad på 0,16 % varav 
kapitalförvaltning står för 0,02 %. Med dessa siffror ligger vi 
väl till jämfört med andra pensionsinstitut.

Med nuvarande regler är konsolideringen hög vilket är 
en konsekvens av högre marknadsräntor men även ett bevis 
på att vi lyckades väl genom krisåren. Det känns naturligtvis 
tryggt att ha en hög konsolideringsgrad. SPK ska dock, enligt 
min uppfattning, inte ha mer kapital än nödvändigt för att 
 klara vårt långsiktiga uppdrag på ett oberoende sätt. De 
 senaste årens förfining av riskhanteringssystem tillsammans 
med ett bra resultat, ger oss nu möjlighet att ytterligare 
effek tivisera portföljerna. Under de senaste månaderna har 
vi genomfört omfattande ALM-arbeten som underlag för 
långsiktig allokering och uppdatering av vår konsoliderings-
policy.

Det kommande regelverket Solvens II är den fråga som 
kommer att få stor betydelse för branschen. Både internt 
och i samarbete med de andra tjänstepensionskassorna har 
vi aktivt bearbetat frågan under året. Vi har räknat på utfall 
och beskrivit såväl konsekvenser som tjänstepensioners 
särart för myndigheter och utredare. Tidigare har uppfatt-
ningen bland myndigheter varit att tjänstepensionskassor 
ska omfattas av Solvens II, vilket skulle leda till lägre konsoli-

dering och fler administrativa rutiner. Under året har bilden 
gradvis ändrats och utredningens nuvarande uppfattning  
är att kassorna inte ska omfattas av Solvens II, utan även 
fortsättningsvis regleras av tjänstepensionsdirektivet. Där-
emot tror jag att vi kommer att få en egen ny reglering  
som om några år ställer ökade krav på riskhantering och 
rapportering/transparens. Det vill säga vår egen variant av 
Solvens II och då med hänsyn tagen till pensionsinstitutens 
särart vad gäller kapitalkrav. Anpassningen till detta har vi 
redan påbörjat under 2010 och kommer att fortsätta med 
2011. Vi kommer dessutom att se över våra websidor och 
vårt sätt att informera. Vi vill helt enkelt bli öppnare och 
tydligare med hjälp av moderna medier.

Den årliga mätningen bland våra intressenter beträffande 
upplevelsen av våra kärnvärden Enklare, Närmare, Effekti-
vare samt hur vi lever upp till målet som Kunskapscenter i 
pensionsfrågor gav oss i höstas fortsatt gott betyg. Vår ut-
maning ligger i att motsvara de höga förväntningar och det 
förtroende som visas oss i mätningen. Utan engagemanget 
hos SPKs medarbetare skulle detta bli än svårare – ett stort 
tack till samtliga!

Stockholm i mars 2011

Peter Hansson
Verkställande direktör

VDs koMMentar
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SParInStItUtenS PenSIonSkaSSa
Försäkringsförening (SPk)
802005-5581

Styrelsen och verkställande direktören för SPK får härmed 
avge årsredovisning för verksamhetsåret 2010. 

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner 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 mitten av januari 2011 
en överenskommelse om att förlänga pensionsavtalet till och 
med 31 januari 2013.

Viktiga händelser
Nya regleringar påverkar stort
Nya regleringar i form av ny försäkringsrörelselag (frL) och 
nytt EU-direktiv (Solvens II) är under framtagande. Direktivet 
planeras att införas 1 januari 2013 och syftar till en tydligare 
koppling mellan kapitalkrav och faktisk risknivå. SPK och 
andra tjänstepensionskassor kommer troligen inte att omfat-
tas av Solvens II men kan komma att få en ny egen reglering 
om något år. Tjänstepensionskassorna har dessutom en 
övergångstid fram till slutet av 2014 innan de måste införlivas 
i nya regler. Under året har SPK genom både försäkringsför-
bundet och Tjänstepensionsförbundet analyserat konsekven-
serna av förslaget till nya regler, ett arbete som fortsätter 
även under 2011.

En ny försäkringsrörelselag träder i kraft 1 april 2011. 
 Understödsföreningar får dock fortsätta att driva verksam-
heten som tidigare, enligt lagen om understödsföreningar,  
till utgången av 2014, därefter krävs nytt tillstånd.

Utveckling av verksamheten, resultat  
och ställning 
(Jämförelsetal anges inom parentes)

Årets resultat uppgår till 1 828 (3 927) Mkr, ett  lägre resultat 
med 2 100 Mkr jämfört med föregående år. Detta förklaras 
i princip enbart av förändringen av försäkringstekniska av-
sättningar (fTA). Som en följd av marknadsräntorna påverkar 
denna förändring en resultat jämförelse negativt med hela 
2 185 Mkr. för ytterligare information se Not 17 Livförsäk-
ringsavsättning.

resultatet för året kommer till största delen från Kapital-
förvaltningens avkastning. för 2010 innebar det ett bidrag 
med 1 527 (1 389) Mkr till SPKs resultat. Livförsäkrings-
avsättning är reservsättning för de garanterade pensions-
belopp som har utlovats till de försäkrade. Årets förändring 
bidrog positivt till resultatet med 265 (2 449) Mkr. 

förvaltningskostnaderna utgör 0,16 (0,18)% av förvaltade 
medel. De fördelas på kapitalförvaltningskostnader om 0,02 
(0,02)% och övriga driftskostnader om 0,14 (0,16)%. Drifts-
kostnaderna för året uppgick till 27 (26) Mkr. 

Försäkringsverksamheten
försäkring grundar sig på finansiell riskspridning  mellan för-
säk ringsgivaren och alla dess kunder. Premier och åtaganden 
för pensionsavtal baseras på antaganden om dödlighet, ränta 
(diskontering), sjuklighet och driftskost nader. riskmässigt väger, 
inom försäkringsverksamheten, främst ränteantagandet och 
dödlighetsantagandet tyngst. Eftersom försäkringsavtalen löper 
över mycket lång tid blir räntekänsligheten i pensionsskulden 
betydande liksom de försäkrades livslängd. SPK analyserar 
löpande livslängden hos våra anslutna, hur friska de är samt 
följer utvecklingen i stort i samhället. Detta för att säkerställa 
att vi har god tillförlitlighet i våra försäkringsantaganden så att 
beräknade premier räcker till för att täcka alla åtaganden. Under 
året har beslut fattats om nya dödlighets- och sjukavvecklings-
antaganden. Livslängden för män har ökats med ett år  medan 
kvinnors livslängd lämnats orörd. De nya antagan dena tilläm pas 
från 2011 och ger något högre ålders pensionspremie medan 
premierna blir lägre för familje pensionen. 

försäkringsrörelsens premieinkomst uppgick under 2010 
till 942 (949) Mkr. Den löpande premien uppgick till 919 Mkr 
och engångspremierna uppgick till 23 Mkr. 

Den i stort sett oförändrade premieinkomsten förklaras 
främst av att det inte skett någon större förändring av med-
lemsantalet under året. 

Vid årets slut uppgick antalet anslutna aktiva företag till 
173. Antalet försäkrade ligger kvar på i stort sett oförändrad 
nivå mot föregående år, totalt 37 901 stycken.

I tabellen nedan redovisas utvecklingen under de  senaste 
fem åren. 

 2010 2009 2008 2007 2006

Yrkesaktiva 13 996 14 284 14 717 14 737 14 405

fribrevshavare 12 704 12 603 12 655 12 521 12 276

Ålderspensionärer 11 201 11 021 10 496 9 523 8 768

Totalt anslutna 37 901 37 908 37 868 36 781 35 449

De yrkesaktiva har minskat marginellt medan ålderspensio-
närerna ökat något. även förtida pensionsavgångar enligt 
BTP-planens § 7 och § 8 har i antal inte förändrats mot före-
gående år.

Kollektiv riskpremie
SPKs åtaganden ska enligt stadgarna vid var tid vara fullt 
finansierade. 

FörValtnIngSBerättelSe
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SPK debiterar sedan ett antal år tillbaka en preliminär risk-
premie med årlig slut reglering. 

Den kollektiva riskpremien utgjorde under 2010 342,9 
(300) Mkr av årets premieinkomst och ska täcka kostna derna 
för sjukpension, särskild barn- och efter levandepension, 
avgiftsbefrielse samt förtida avgång från 61 års ålder enligt 
 BTP-planens § 8. 350 (403) personer valde att gå i förtida 
pension enligt § 8 under året till en kostnad av 272 (288) Mkr. 
Trots att antalet § 8 avgångar minskat mot året före har vi  
sett en klar ökning från 2009 av att fler högavlönade väljer 
denna form av förtida pensionsavgång. Det gör att årets 
 preliminära riskpremie för § 8 slutade med ett underskott  
på –51,3 (–124,3) Mkr.      

Kostnaderna för sjukpension och avgiftsbefrielse har istället 
haft ett gynnsammare utfall än vi beräknat på grund av för-
ändringen i den allmänna sjukförsäkringen. Sjukskriv ningarna 
pågår inte heller lika länge som tidigare, dock är antalet sjuka 
detsamma. 

Vid årets slutavräkning hade vi ett totalt överskott på 27,2 
(–39) Mkr. överskottet kommer att regleras genom rabatterad 
riskpremie för 2011 utifrån respektive arbets givares bidrag till 
överskottet.

Förmånsbestämd traditionell försäkring
förmånsbestämd pension kan genom årliga beslut värde-
säkras om SPK har ekonomiska möjligheter genom att 
 storleken på pensionen följer den årliga förändringen av 
 prisutvecklingen. Likaså följer premierna inkomstnivåerna 
 genom kopplingen till inkomstbasbeloppet. Under 2010 
uppgick de löpande premierna till 857 (849) Mkr. Det totala 
åtagandet avseende framtida pensioner uppgick vid årsskif-
tet till 11 405 (11 670) Mkr, varav avsättning till oreglerade 
 skador utgör 154 (235) Mkr. Storleken bestäms av nuvärdet 
av utfästa förmåner inklusive förväntade framtida driftskost-
nader minskat med nuvärdet av premieinbetalningar för 
dessa förmåner.

Det överskott som uppstår i SPKs verksamhet används i 
första hand till värdesäkring av utgående pensioner genom 
utbetalning av ett pensionstillägg. 

Värdesäkring av utgående pensioner har under lång tid 
baserats på förändringen av KPI (konsumentprisindex) mellan 
åren. Under perioden september 2009 till september 2010 
har KPI ökat med 1,42 %. Motsvarande period ett år tidigare 
var KPI-förändringen –1,55 %. 

Motsvarande uppräkning sker även av redan intjänad 
pensionsrätt (s k fribrev) före pensionsåldern oavsett om pre-
mier betalas eller ej på försäkringen. SPK har följt BAOs och 
finansförbundets rekommendation om höjning av pensions-
tillägg och intjänad pensionsrätt (s.k fribrev). Det gör att SPK 

beslutat höja intjänad pensionsrätt för år 2011 med 1,42 %. 
Uppräkningen av fribreven gav en ökning av de försäkrings-
tekniska avsättningarna med omkring 110 Mkr. 

för 2011 har SPK beslutat att genomföra olika höjningar 
av pensionstillägget beroende på vilket år pensionsutbetal-
ningen startat och när intjänade fribrev senast räknats upp.  
för pensionärer med första pensionsår (basår) 2008 och tidi-
gare sker ingen höjning. Denna grupp pensionärer får  
oförändrade pensionstillägg även 2011 beroende på att ingen 
sänkning skedde 2010 trots den negativa KPI-förändringen 
(–1,55 %). Pensionärer med första pensionsår 2009 får 
pensionstillägget höjt med 4,21 %, vilket motsvarar KPI-för-
ändringen under åren september 2007 till september 2010. 
Nivån på höjningen beror på att varken fribrev eller pensions-
tillägg höjts sedan 1 januari 2008. Pensionärer med första 
pensionsår 2010 får höjt pensionstillägg med 1,42 %. Kostna-
den för höjda pensionstillägg uppgick till omkring 47 Mkr.

Premiebestämd traditionell försäkring
SPK Individuell är en traditionell pensionsförsäkring som kan 
tecknas med eller utan återbetalningsskydd. SPK för valtar 
försäkringskapitalet till en garanterad ränta på 2,0 % med 
möjlighet till högre avkastning i form av återbäring. Både en 
BTPk-premie, alternativ pensionslösning och/eller löneväxling 
mot pensionspremie kan alla tecknas som SPK Individuell. 

Återbäringsräntan utgår från aktuell konsolideringsgrad 
och förväntad avkastning. Den kollektiva konsolide rings graden 
för SPK Individuell uppgick vid årets slut till 122 (117) %. 
 riktmärket för konsolideringsgraden inom SPK Individuell 
är 110 %. förväntad avkastning och konsoli dering följs upp 
löpande och beslut tas om eventuell förändring av åter-
bäringsräntan. Under året har utvecklingen på de finansiella 
marknaderna gjort att konsolideringen stigit, en utveckling 
som ger oss möjlighet att från och med januari 2011 höja 
återbäringsräntan till 8 %.

Utveckling av återbäringsräntan

2006 6,6% 2008-08 1,0%

2007 6,6% 2008-11 0,0%

2008-02 5,0% 2010-01 5,0%

2008-05 3,5% 2011-01 8,0%

Solvens/Kollektiv konsolidering
Enligt lag ska tjänstepensionskassor ha en kapitalbas som 
uppgår till minst erforderlig solvensmarginal. Kapitalbasen 
uppgår till 7 920 (6 096) Mkr. Solvensmarginalen ska minst 
motsvara 4% av livförsäkringsavsättningarna. Denna marginal 
uppgår till 484 (502) Mkr. Solvenskvoten är relationen mellan 
kapitalbasen och solvensmarginalen, uttryckt i kronor. SPKs 
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kapitalbas var på balansdagen 16 (12) gånger större än erfor-
derlig solvensmarginal.

Den kollektiva konsolideringsgraden för SPKs förmåns-
bestämda pensioner uppgick vid årets slut till 166 (150) %. 

Konsolideringsgraden ska visa förhållandet mellan tillgång-
arnas marknadsvärde minskat med finansiella skulder, det s k 
konsolideringskapitalet, och marknadsvärdet av de anslutnas 
garanterade medel inklusive pensionstillägg.  Solvensgraden 
ska visa förhållandet mellan tillgångarnas marknadsvärde och 
marknadsvärdet av de anslutnas garanterade medel. Solvens-
graden för SPKs förmånsbestämda pensioner uppgick på 
balansdagen till 169 (152) %. 

Kapitalförvaltning och riskbalansering
även 2010 var ett år med hög marknadsvolatilitet och möj-
ligen är det en marknadsmiljö som blir den nya ”normalen” 
under kommande år, tills de globala obalanserna i världs-
ekonomin har värkt ut. Inte minst mot den bakgrunden känns 
det tryggt att SPKs buffertar är så pass goda.

I början av året togs vår modell för valutahedging i bruk. 
Det är en relativt enkel men dynamisk och strukturerad 
 modell, där valutahedginggraden varieras mellan 30  och  
70 % beroende på vissa väldefinierade faktorer. Under ett  
år när kronan generellt sett har stärkts har det varit gynn- 
samt att hedga de utländska exponeringarna i portföljen. även 
om ett enskilt år är alldeles för kort tid för att utvärdera model-
lens effektivitet, kan man i efterhand konstatera att tidpunkten 
för att starta hedgingprogrammet var ganska väl vald.

förvaltningsmässigt har i stort sett inga andra förändringar 
behövt vidtas i de externa förvaltningsuppdragen än att det 
globala förvaltningsmandatet med AXA rosenberg avslutades 
under april. 

Den resterande delen av direktinnehavet i Swedbankaktier 
såldes successivt efter sommaren och de frigjorda medlen 
 lades över till den externa kapitalförvaltningen för svenska obli-
gationer. Därmed har SPK inga direkta aktieinnehav kvar i den 
interna förvaltningsorganisationen och uppdelningen mellan 
intern och extern förvaltning har blivit ännu mer tydlig.

Skälet till att de frigjorda medlen från försäljningen av 
Swedbankaktierna investerades i obligationer ska ses mot 
bakgrund av en önskan att reducera portföljens riskprofil. 
Denna önskan tydliggjordes alltmer under hösten och  
SPKs styrelse fattade sålunda beslut om att sänka den strate-
giska aktievikten från 40 till 30 %. Omallokeringen i enlighet 
med detta genomfördes stegvis under årets sista kvartal.

Marknad 2010
Aktiemarknaderna steg t o m april innan krisen i de så kal lade 
PIIgS länderna slog igenom. Därefter följde en relativt volatil 

sommarperiod då bland annat farhågor kring styrkan  
i konjukturåterhämtningen växlade, där framförallt ameri-
kansk makrodata oroade. Under senare delen av året  
stärktes börserna ordentligt, speciellt i Sverige. från sista 
 augusti till årets slut steg svenska börsen med nästan 17 %, 
vilket gav en totalavkastningssiffra på närmare 27 % för  
hela året – en av de högsta noteringarna globalt sett.  
Denna ut veckling kan delvis ses som ett kvitto på den  
urstarka ut vecklingen av svensk ekonomi under större  
delen av 2010, vilket gav riksbanken anledning att börja  
höja styrräntan efter sommaren.

Till och med augusti månad steg obligationsmarknaden 
med drygt 8 % till följd av kraftigt sjunkande räntor. Därefter 
steg räntorna relativt kraftigt, men obligationsmarknaden gav 
ändå totalt sett över hela året en positiv avkastning på 2,9 %.

Den kraftiga variationen i räntenivåerna under året var 
speciellt tydlig i den för SPK så viktiga långa änden av ränte-
kurvan. Nedan redovisas utvecklingen av räntan för genom-
snittet av den längsta statsobligationen och den längsta 
bostadsobligationen. Denna ränta har stor betydelse för 
marknadsvärdering av SPKs pensionsåtagande och hur detta 
marknadsvärde förändras över tiden, vilket också framgår.

Det mest slående med ovanstående diagram är det kraf-
tiga räntefallet i augusti som nästan helt återhämtade sig 
månaden efter. Marknadsvärdet av pensionsåtagandet steg 
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därför under augusti med ca 1,7 miljarder för att sedan sjunka 
med 1,3 miljarder i september. SPK följde förstås denna 
u tveckling noga på dagsbasis och solvensen var  aldrig i fara 
givet de goda buffertar SPK har.

Portföljens utveckling
Den totala tillgångsportföljens avkastning för året uppgick till  
8,5 %. Sett över en 10-års period, vilket är den tidshori sont 
SPK tillämpar i analyser för portföljens långsiktiga samman-
sättning, uppgick snittavkastningen till 5,0 % per år vid ut-
gången av 2010. Detta är i linje med den långsiktiga för vän-
tans bilden för totalportföljens avkastning.

En naturlig utgångspunkt för analysen av SPKs total-
avkastning är att skilja på den externt förvaltade portföljen 
och den interna portföljen. Av effektivitetsskäl har SPK valt 
att lägga ut förvaltningen av merparten av tillgångarna hos 
externa förvaltare, vilket utgör den externa portföljen. Den in-
terna portföljen omfattar i huvudsak intern likviditet samt de 
åtgärder som genomförs i riskhanteringssyfte. Med utgångs-
punkt från denna uppdelning belyses nedan de olika portfölj-
beslutens bidrag till den totala tillgångsportföljens avkastning 
under de 3 senaste åren.

2010 2009 2008 3 år

Aktiemarknad 6,0% 10,7% –11,7% 1,7%

räntemarknad 1,5% – 0,9% 10,7% 3,8%

S:A aktie&räntemarknad 7,5% 9,8% –1,0% 5,4%

Externa förvaltarbidrag 0,5% 1,3% –1,3% 0,2%

S:A Externförvaltning: 8,0% 11,1% –2,3% 5,6%

Swedbankaktier 0,1% 1,3% –1,4% 0,0%

Intern likviditet –0,2% –0,5% 0,4% –0,1%

ränteswapportfölj 0,6% –3,5% 9,0% 2,1%

S:A Internförvaltning: 0,5% –2,7% 8,0% 2,0%

Totalavkastning: 8,5% 8,4% 5,7% 7,6%

Den externa portföljen genererade en avkastning på 8,0 % 
under 2010. Av det stod det samlade resultatet av de externa 
förvaltarnas mervärdeskapande aktiviteter för 0,5 %, vilket gav 
ett genomsnitt på 0,2 % per år under de 3 senaste åren.

Under 2010 gav den interna portföljen en avkastning 
på 0,5 %, vilket främst hänför sig till den internt förvaltade 
ränte-swapportföljen. Marknadsvärdet per sista december av 
utestående kontrakt var i stort sett oförändrat jämfört med fö-
regående årsbokslut. Årets positiva avkastnings effekt förklaras 
sålunda av den direktavkastning som swapkontrak ten genere-
rar, vilket under 2010 svarade för ca 122 Mkr. Syftet med SPKs 
ränteswapportfölj är i första hand inte avkastningssökande 
utan syftet är att mildra de kortsiktiga ränteeffekterna som 
uppstår vid marknadsvärderingen av pensionsskulden, d v s för 
att stabilisera SPKs kapitalbuffert och solvens.

Totalavkastningstabell för placeringar

Marknads-
värde  

2010-12-31 
kkr

Andel 
%

Helår 
2010 

%

Marknads-
värde  

2009-12-31 
kkr

Andel  
%

Helår 
2009 

%

Aktier

Svenska aktier 2 170 016 11,2 28,1 3 688 430 20,8 60,7

globala aktier 3 805 512 19,6 6,6 3 638 693 20,5 21,0

Summa aktier 5 975 528 30,8 16,6 7 327 123 41,4 43,2

Räntebärande

Korta räntebärande – – – – – 0,3

Långa räntebärande 12 446 924 64,2 4,5 9 804 063 55,4 –4,1

Likvida medel 965 362 5,0 10,4 581 315 3,3 5,2

Summa ränte-
bärande

13 412 286 69,2 5,0 10 385 377 58,6 –3,5

Total 19 387 814 100 8,5 17 712 500 100 8,4

Ovanstående totalavkastningstabell är upprättad i enlig-
het med försäkringsförbundets rekommendation. Tabellen 
används vid jämförelse mellan traditionella liv försäkringsbolag.

Risker och riskhantering
De pensionsåtaganden SPK har till de anslutna utgör en skuld 
vars marknadsvärde beror dels av de försäkringstekniska 
antaganden som görs, dels av den diskonteringsränta som 
används vid beräkningen av marknadsvärdet. Enligt finansin-
spektionens föreskrift ska en värderingsränta som motsvarar 
respektive löptid på skulden användas vid värde ring. En dis-
konteringskurva baserad på olika marknadsräntor samman-
ställs därför. för att täcka pensionsskulden innehar SPK olika 
typer av finansiella tillgångar, och de ska alltid vara tillräckliga 
för att täcka skulden. för att uppfylla detta sker en långsiktig 
förvaltning av tillgångarna samtidigt som riskhanteringen av 

förVALTNINgSBEräTTELSE
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skulden sker kortsiktigt för att löpande kunna parera  
de förändringar som uppstår. 

I förvaltningen uppstår olika typer av risker. risk kan 
 definieras som möjligheten till negativ avvikelse från ett 
förväntat utfall. risk kan dock ses ur två skilda perspektiv; 
användning av risk och begränsning av risk. Ur långsiktig 
 synvinkel är risk något positivt för SPKs del i och med att  
det är vad som krävs för att generera avkastning, medan 
 kortsiktiga risker ska begränsas. Detta illustreras vidare 
 genom att placeringsstrategin fokuserar på de långsiktiga  
riskmöjlig heterna, d v s den avkastningsgenererande 
 delen av risk tagandet, medan SPKs riskhantering fokuserar 
på  begränsning av risk på kort sikt och säkerställande av 
 erforderlig solvens. 

De risker som är de mest framträdande för SPKs del är 
risker på skuldsidan till följd av ränteförändringar, förändrade 
pensionsåtaganden eller risker till följd av matchningen av 
tillgångs- och skuldsida; risker i tillgångsportföljen i form av 
marknadsrisker, kredit- och motpartsrisker och likviditets-
risker samt operativa risker.

ränterisken, d v s risken att marknadsvärdet på ränte-
relaterade tillgångar och skulder förändras på ett ofördel-
aktigt sätt vid rörelser i det allmänna ränteläget, utgör SPKs 
absolut största finansiella risk. Vidare utgör ränterisken i pen-
sionsskulden den mest centrala finansiella risken i och med 
att kravet på marknadsvärdering av de framtida kassaflödena 
gör att förändringar i marknadsräntorna får ett stort genom-
slag på skulden och därmed på SPKs konsolidering. 

I SPKs verksamhet är det viktigt att inte fokusera på ränte-
risken i enbart tillgångsportföljen utan risken ska  mätas för 
den totala portföljen av pensionsskuld och till gångar. Detta 
kan illustreras genom att en ökning av durationen i tillgångs-
portföljen ökar ränterisken i denna, medan risken i den totala 
portföljen minskar av denna åtgärd. 

SPK följer dagligen de finansiella riskerna och är aktiv i sin 
riskhantering. Som ett viktigt stöd för riskhanteringen görs 
stresstester i form av en riskmatris som tas fram på månads-
basis, eller oftare om situationen så kräver.

Utgångspunkten i matrisen är nuvarande portfölj (blått 
fält). Därefter sker en beräkning av hur SPKs ställning momen-
tant skulle påverkas av olika kombinationer av stress på ränte- 
och aktiemarknaderna samt valutamarknaderna. Den sämsta 
kombinationen i riskmatrisen är om marknads räntorna 
parallellförskjuts nedåt med 1 procentenhet  samtidigt som 
aktierna dyker med 30 % och kronan stärks med 15 % mot 
alla valutor. Skulle allt det inträffa samtidigt ”över natten” så 
skulle SPK ändå ha en kapitalbuffert på 4,3 Mdr och ett över-
skott på 2,2 Mdr i förhållande till nivån för rött ljus i trafikljus-
systemet per årsskiftet. 

Ett för SPK centralt nyckeltal i vår riskstyrning är en ränte-
hedge kvot. Den anger hur stor andel av pensionsskuldens 
ränterisk (mätt i kronor) som vi täcker med räntetillgångar. Vid 
utgången av 2010 täckte vi 46 % av pensionsskuldens ränte-
risk med motverkande räntepositioner i form av obligationer 
och ränteswapar. Hedgekvotens nivå varierar till viss del av 
marknadsskäl men den styrs också, företrädesvis med hjälp av 
ränteswapar, till en nivå som SPK bedömer som lämplig. 

Under 2010 har vi utvecklat vårt riskhanteringsstöd ytter-
ligare. Sedan oktober har SPK en daglig riskrapport som inne-
håller information motsvarande ett dagligt bokslut (inklusive 
marknadsvärdering av pensionsskulden och alla tillgångar) 
samt överskott i trafikljussystemet och aktuella ränterisker. 
Detta ger en tidig bild av situationen, hur den förändrats 
sedan föregående dag och under månaden och ger SPK en 
möjlighet att snabbare än många andra agera i marknaden 
om det skulle behövas.

SPK har under året också utvecklat kortsiktiga handlings-
planer som möjliggör för ledningen att snabbt kunna justera 
risknivån vid på förhand fastställda konsolideringsnivåer, utan 
att behöva invänta styrelsens godkännande. Detta ger totalt 
sett en god handlingskraft åt SPK.

Ett annat sätt att beskriva SPKs risker är en analys enligt 
det tillsynsverktyg finansinspektionen 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 sammantagna 
finansiella risken i marknadsvärderade skulder och tillgångar, 
för att med tillräcklig säkerhet anses kunna fullgöra sina 
garanterade åtaganden.

A
kti

er

Räntor Valutaeffekter (netto)

–1% 0% +1% –15% 15%

Tillg: 18,8 Tillg: 17,6 Tillg: 16,5 Tillg: –0,4 Tillg: 0,4

–30%
eK: 4,7 eK: 6,1 eK: 7,1 eK: –0,4 eK: 0,4

SK: 8 SK: 13 SK 19 SK: –1,0 SK: 1

TL: 2,5 TL: 3,9 TL: 5,0 TL: –0,3 TL: 0,2

Tillg: 20,6 Tillg: 19,4 Tillg: 18,3

0%
eK: 6,5 eK: 7,9 eK: 8,9

SK: 12 SK: 17 SK: 24

TL: 3,8 TL: 5,2 TL: 6,3

Tillg: 22,4 Tillg: 21,2 Tillg: 20,1

+30%
eK: 8,3 eK: 9,7 eK: 10,7

SK: 15 SK: 21 SK: 29

TL: 5,0 TL: 6,4 TL: 7,5

Tillg: summa finansiella tillgångar
EK: eget kapital (kapitalbuffert)
SK: solvenskvot (multiplikator) – schablonmetod
TL: överskott i trafikljuset

Ovanstående boxar 
kan adderas till  
vilken som helst av 
riskmatrisens 9 fält.  
På så sätt får man 
fram resultatet inklu-
sive valutastress.
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Kapitalkrav risker enligt 
Trafikljusberäkning (Kkr)

 
2010-12-31

 
2009-12-31

ränterisk, netto 807 858 886 396

Aktiekursrisk 1 277 435 1 595 761

Kreditrisk 37 811 54 992

Valutakursrisk 136 461 211 228

försäkrings-/driftskostnadsrisk 452 012 539 307

Totalrisk netto 2 711 577 3 287 684

Kapitalbuffert 7 938 613 6 110 291

Överskott/Solvensbuffert 5 227 036 2 822 607

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

överskottet i Trafikljuset uppgick vid årsskiftet till 5 227 Mkr. 
Den förbättrade kapitalbufferten förklarar till största delen 
det kraftigt ökade Trafikljusöverskottet. Minskningen av aktie-
vikt från 40 % till 30 % har också minskat kapitalkravet  för 
aktiekursrisken.

Risker i försäkringsavtalen
Den övergripande risk som finns är att SPK inte klarar av att 
fullfölja sina livsvariga utbetalningar av garanterade pensions-
belopp. Avsättningarna sätts enligt det regelverk som syftar 
till att åtaganden alltid ska kunna infrias. Inom försäkrings-
verksamheten är de huvudsakliga riskerna livslängdsrisk och  
sjuklighetsrisk. 

Livslängdsrisk 
Detta är risken för att den faktiska livslängden för de försäk-
rade skiljer sig från den förväntade. risken beror på om det 
är en dödsfalls- eller livsfallsförsäkring. SPKs familjepension 
är exempel på en dödsfallsförsäkring, där försäkringsbelop-
pet utbetalas vid dödsfall. Ålderspension är exempel på en 
livsfallsförsäkring. Om den faktiska livslängden överstiger 
den förväntade påverkar det livsfallsförsäkringar negativt 
eftersom ett större kapital än förväntat ska betalas ut. Det 
motsatta gäller för dödsfallsförsäkringar. Om den faktiska 
livslängden för 65-åringar överstiger den förväntade med ett 
år innebär det, totalt för livsfalls- och dödsfallsförsäkringar,  
en extra kostnad om ca 497 (440) Mkr.

Sjuklighetsrisk 
Sjuklighetsrisk är risken för att försäkrade är sjuka längre tid 
än vad som antagits. Om den faktiska sjukperioden överstiger 
den förväntade med ett år innebär det en extra kostnad om 
ca 31 (37) Mkr.

Känslighet försäkringsrisker

Kkr Förändring FTA Ny FTA Ny solvens

ökad sjuklighet om 1 år 31 11 436 169

ökad livslängd om 1 år 497 11 903 162

Finansiella risker
SPKs tillgångar ska vara väldiversifierade såväl mellan som 
inom olika tillgångsslag. Syftet är att ett enskilt tillgångs-
slag, marknad, instrument eller förvaltningsstil inte ska få en 
 avgörande inverkan på avkastningen.

Ränterisk
Med ränterisk avses som nämnts ovan risken att marknads-
värdet på ränterelaterade finansiella instrument förändras 
vid rörelser i det allmänna ränteläget. Känsligheten för dessa 
förändringar är olika för de olika tillgångsslagen. 

SPKs pensionsåtagande marknadsvärderas genom diskon-
tering till aktuell marknadsränta vilket innebär att ränterisken 
i pensionsskulden är betydande. SPKs åtagande är mycket 
långt och har en duration på ca 24,5 år. 

På nästa sida finns en sammanställning som visar effekten 
på solvens och försäkringsteknisk avsättning.

Valutarisk
SPKs valutakursrisker uppstår i och med att innehav i ut ländska 
aktiers värde noterade i utländsk valuta förändras vid rörelse i 
växelkurserna. På lång sikt kan valutakursriskerna anses bidra 
till diversifieringen i portföljen. På kortare sikt ska valutakurs-
risken dock hanteras.

för detta ändamål delas valutaexponeringen in i fyra 
valutablock (USD, EUr, gBP, och JPY). Inom respektive block 
etableras 3 nivåer för valutahedgingen – 30%, 50% respektive 
70 % – där nivån väljs beroende på valutakursens absolut-
nivå. Modellen innebär att när kronan är ”svag” hedgas 70 % 
av exponeringen och när kronan är ”stark” så hedgas 30 %. 
Däremellan hedgas 50% av exponeringen. Valet av vid vilken 
valutakurs respektive valutahedgingnivå ska tillämpas baseras 
på analys av relevant historiska data. Om  valutornas inbördes 
vikt i portföljen ändras med mer än 5 procent enheter ska 
hedgarna korrigeras för att återspegla detta. 

Den globala aktieportföljen motsvarar 20 % av SPKs total-
portfölj. Av tabellen på följande sida framgår valuta expone-
ringen i SPKs aktieportfölj.
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Nettoexponering utländsk valuta

 Marknads- Andel av 
Kkr värde totalportfölj

USD 1 789 169 6,5 %

gBP 660 109 2,4 %

EUr 1 058 394 2,7 %

YEN 275 847 0,5 %

 3 783 519 12,1 %

Aktiekursrisk
Med aktiekursrisk avses risken för att värdet på aktieportföljen  
förändras vid rörelser i aktiekurserna. SPK begränsar den 
faktiska prisrisken i placeringarna relativt valda marknads index. 
Syftet är att portföljerna inte ska avvika alltför mycket från den 
marknadsriskexponering SPK långsiktigt vill ta.

Av tabellen nedan framgår känsligheten på SPKs solvens 
och försäkringstekniska avsättning.

Känslighet kapitalbuffert

    Valutaom- 
    räknings- 
 Ränte- Ränte Aktie- effekt 
 förändring förändring kursfall USD/SEK 
 +1% –1% 10% –10%

förändring tillgångar, Kkr –1 049 1 191 –598 –381

förändring fTA, Kkr –2 020 2 606 – –

Ny fTA, Kkr 9 385 14 011 – –

Ny Solvens 195 146 164 166

Effekt kapitalbuffert, Kkr 971 –1 415 –598 –381

Likviditetsrisk
risken för att ett instrument inte alls kan avyttras eller kan 
avyttras endast till ett väsentligt reducerat pris benämns 
 likviditetsrisk. Denna risk minimeras genom att största  delen 
av placeringarna kan omsättas på en andrahandsmarknad 
utan att priset under normala förhållanden  påverkas i någon 
större omfattning.

Som en del av SPKs riskbalansering används ränteswapar. 
Nackdelen ur ett riskperspektiv är att de långa swapavtalen 
SPK ingått beroende på den långa durationen på pensions-
skulden delvis är illikvida på den svenska marknaden. 

Med likviditetsrisk avses även risken att likvida medel inte 
finns tillgängliga och att finansiering inte alls kan erhållas när 
det behövs, bara delvis kan erhållas eller erhållas endast till 
kraftigt förhöjda kostnader. SPK ska därför, enligt interna rikt-
linjer, alltid ha likvida tillgångar motsvarande två  månaders 
driftskostnader och pensionsutbetalningar, ca 150 Mkr, vilket 
minskar likviditetsrisken. 

Kreditrisk
SPKs riktlinjer fastställer limiter för kreditrisker på instrument-
nivå samt limiter för enhandsengagemang, det vill säga limiter 
för SPKs samlade innehav av aktier och räntebärande place-

ringar mot en och samma motpart (den senare risken benämns 
koncentrationsrisk). Kreditrisken begränsas genom de limiter 
för vilka krav på kreditvärdighet som ställs på placeringar i 
räntebärande instrument. SPK investerar bara i s k investment 
grade instrument, där minst 80 % av den räntebärande portföl-
jen som lägst ska ha AAA-rating.

Kreditriskexponering 2010-12-31

 Marknads- Andel av 
Kkr värde totalportfölj Limit

AAA/Aaa (minimum) 12 570 037 99 % minst 80 %

varav säkerställda obligationer 1 802 523 14 % max 30 %

A/A (minimum) 72 058 0,6 % max 10 %

BBB/Baa (minimum) 35 471 0,3 % max 10 %

 12 677 566 100,0 %

(korta räntebärande värdepapper)

A –1/P –1 (minimum) 460 202 100 % minst 100 %

 460 202 100,0 %

Ovanstående sammanställning visar kreditriskexponeringen 
av tillgångsslaget Svenska räntor per ratingkategori enligt 
fastställda limiter. 

Operativa risker
Med operativa risker avses risker för förluster till följd av att 
interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamåls-
enliga, mänskliga fel, felaktiga system, externa händelser etc. 
Operativa risker kan ha såväl externa som interna orsaker. 
Exempel på externa risker är bedrägerier, naturkatastrofer 
och regleringsrisker/legala risker. Interna risker kan uppstå  
till följd av att interna rutiner är bristfälliga, mänskliga fel, 
 felaktiga datasystem, personberoende, bristande intern 
kontroll etc.

SPK har en liten organisation som ger många fördelar i 
form av effektivitet. En organisations litenhet kan dock inne-
bära vissa risker. risker kan uppkomma vid sjukdomsfall eller 
i samband med personalomsättning. 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 tecknas med leverantörerna. för att 
reducera de operativa riskerna kartläggs samtliga större pro-
cesser, involverade risker observeras och reduceringsåtgärder 
i form av t ex extra kontroller vidtas. Vidare ska alla riskhän-
delser dokumenteras i incidentuppföljningen. Analys av dessa 
händelser ger också underlag för att bedöma de operativa 
riskerna framöver.

Förslag till vinstdisposition
Årets resultat utgör 1 828 306 383,81 kr och överförs i sin hel-
het till  dispositionsfonden.
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  2010 2009 2008 2007 2006

Resultat     

Premieinkomst  942 949 894 903 808
Kapitalavkastning, netto  1 527 1 389 895 –299 853
   varav orealiserade vinster  –43 172 1 491 –706 398
försäkringsersättningar  –795 –738 –668 –626 –596
Livförsäkringsavsättningar  265 2 449 –3 840 1 471 355
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat  1 911 4 022 –2 742 1 426 1 397
Årets resultat  1 828 3 927 –2 837 1 343 1 327
     
Ekonomisk ställning     
Placeringstillgångar   18 197 16 926 15 636 14 735 14 953
försäkringstekniska avsättningar   11 405 11 670 14 119 10 279 11 750
Konsolideringskapital  7 939 6 110 2 183 5 020 3 677
Kapitalbas  7 920 6 096 2 175 5 014 3 674
Erforderlig solvensmarginal  484 502 617 452 470
     
Nyckeltal      
förvaltningskostnad, årsbasis % 1)  0,16 0,18 0,19 0,21 0,19
Direktavkastning %  3,6 4,7 3,5 3,5 3,2
Totalavkastning %  8,5 8,4 5,7 –1,9 5,9
Konsolideringsgrad förmånsbestämd försäkring %  166 150 116 155 134
Konsolideringsgrad premiebestämd försäkring %  123 117 108 105 112

1) Inkluderar kostnader för kapitalförvaltning     

FEMÅRSÖVERSIKT, Mkr
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RESULTATRÄKNING, Kkr

 Not 2010 2009

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse  
Premieinkomst 3 941 786 948 538
Kapitalavkastning, intäkter 4 2 085 837 1 386 229
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 151 780 1 815 230
Utbetalda försäkringsersättningar 6 –794 645 –738 211
förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 7 264 531 2 449 269
Driftskostnader 8 –27 280 –26 399
Kapitalavkastning, kostnader 9 –515 747 –169 358
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 5 –195 162 –1 643 248
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat  1 911 100 4 022 050
    
Icke-teknisk redovisning   
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat  1 911 100 4 022 050
Skatt på årets resultat  –82 793 –94 982
Årets resultat  1 828 306 3 927 068

raPPort öVer totalreSUltat   
Årets resultat  1 828 306 3 927 068
övrigt totalresultat  – –
Årets totalresultat  1 828 306 3 927 068



10   SPK ÅrSredoviSning 2010 SPK ÅrSredoviSning 2010   11   

fINANSIELLA rAPPOrTEr

BALANSRÄKNING, Kkr

  Not  2010-12-31  2009-12-31

tIllgÅngar      
Immateriella tillgångar    
Andra immateriella tillgångar    18 536  14 557
    
Placeringstillgångar    
Andra finansiella placeringstillgångar    
  Aktier och andelar  10  5 953 536  7 327 123
  Obligationer och andra räntebärande värdepapper  11  11 947 320  9 331 985
  Derivat  12  296 510  267 297
    18 197 365  16 926 405
Fordringar    
övriga fordringar  13  96 713  176 451
    96 713  176 451
Andra tillgångar    
Materiella tillgångar  14  898  1 168
Kassa och bank  15  965 373  577 163
    966 271  578 332
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
Upplupna ränteintäkter    225 087  204 781
övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   17 454  12 970
    242 541  217 751
    
Summa tillgångar    19 521 425  17 913 496

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
    
Eget kapital    
Andra fonder    
  övriga fonder  16  6 110 244  2 183 175
Periodens resultat    1 828 306  3 927 068
    7 938 551  6 110 243
Försäkringstekniska avsättningar  17   
  Livförsäkringsavsättning    11 250 926  11 435 110
  Oreglerade skador    154 238  234 585
    11 405 164  11 669 695
Avsättningar för andra risker och kostnader    
  Skatter    0  25 053
Skulder    
  övriga skulder  18  50 472  23 304
    50 472  23 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
  övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19  127 239  85 201
    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    19 521 425  17 913 496

    
Ställda panter, ansvarsförbindelse och övriga åtaganden 20    
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Rapport över förändringar i eget kapital, Kkr

 Övriga Årets 
 fonder resultat TOTAL

Ingående balans 2009-01-01 5 020 192 –2 837 017 2 183 175 
Disposition av 2008 års resultat  –2 837 017 2 837 017 0
2009 års totalresultat – 3 927 068 3 927 068
Utgående balans 2009-12-31 2 183 175 3 927 068 6 110 243
    
Ingående balans 2010-01-01 2 183 175 3 927 068 6 110 243
Disposition av 2009 års resultat  3 927 068 –3 927 068 0
2010 års totalresultat – 1 828 306 1 828 306
Utgående balans 2010-12-31 6 110 244 1 828 306 7 938 551 
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KASSAFLÖDESANALyS, Kkr

  2010-12-31 2009-12-31

Den löpande verksamheten  
resultat före skatt  1 911 100 4 022 050
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1)  433 114 –2 464 321
Betald skatt  –82 793 –94 982
Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar av tillgångar och skulder  2 261 420 1 462 747
    
förändring i finansiella placeringstillgångar  –1 968 191 –1 274 631
förändring i övriga rörelsefordringar  54 949 –195 707
förändring i övriga rörelseskulder  44 153 –153 784
Kassaflöde från den löpande verksamheten  392 332 –161 376
  
Investeringsverksamheten  
Nettoinvestering i immateriella- och materiella tillgångar  –4 123 –6 917
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –4 123 –6 917
  
Årets kassaflöde  388 209 –168 293
  
Förändring i likvida medel  
Likvida medel vid årets början  577 163 745 455
Årets kassaflöde  388 209 –168 293
Likvida medel vid årets slut  965 373 577 163
  
1) Noter till kassaflödesanalysen  
Avskrivningar  414 309 
Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar  697 231 –15 362
förändring av försäkringstekniska avsättningar  –264 531 –2 449 269
Justering för poster som ej ingår i kassaflöde  433 114 –2 464 321

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

Kassaflödet är uppdelat i två delar. 
Löpande verksamhet som består av flöden från den huvudsakliga verksamheten; premieinbetalningar och utbetalda försäkringsersättningar samt 
kapitalförvaltning av placeringstillgångar. 
Investeringsverksamhet: förklarar de kassaflöden som uppkommer på grund av investering/avyttring av immateriella och materiella tillgångar.  
Som likvida medel redovisas banktillgodo havanden, se Not. 15 Kassa och bank. Kortfristiga placeringar ingår inte i likvida medel utan redovisas som 
en placeringstillgång. 
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Försäkringsrörelse SPK

risk-
försäkring

(SPK kollektiv) 1

förmåns-
bestämd

(SPK kollektiv)

Premie-
bestämd

(SPK Individuell)

Summa
försäkrings- 

rörelse

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse
Premieinkomst 74 851 857 328 9 607 941 786
Kapitalavkastning, intäkter 28 159 2 035 360 22 318 2 085 837
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 2 049 148 107 1 624 151 780
Utbetalda försäkringsersättningar –46 359 –739 603 –8 683 –794 645
förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 80 347 181 353 2 830 264 531
Driftskostnader –3 726 –23 263 –292 –27 280
Kapitalavkastning, kostnader –6  963 –503 266 –5 518 –515 747
Orealiserade förluster på placeringstillgångar –2 635 –190 440 –2 088 –195 162
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 125 724 1 765 577 19 798 1 911 100

Icke-teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 125 724 1 765 577 19 798 1 911 100
Skatt på årets resultat – –81 949 –844 –82 793
Årets resultat 125 724 1 683 628 18 954 1 828 306

Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättningar – 11 128 466 122 460 11 250 926
Oreglerade skador 154 238 – – 154 238

154 238 11 128 466 122 460 11 405 164

Konsolideringskapital 7 906 498 32 052 7 938 551

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

RESULTATANALyS, Kkr
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Not 1  Redovisningsprinciper

Årsredovisningen avges per 31 december 2010 och avser Sparinstitut-
ens Pensionskassa försäkringsförening som är en understödsförening, 
organisationsnummer 802005-5581, med säte i Stockholm. Adressen 
är regeringsgatan 25, Stockholm. Årsredovisningen har godkänts av 
styrelsen den 7 april 2011. resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse av fullmäktige den 19 maj 2011.

Grunder för rapportens upprättande
Årsredovisningen har upprättats enligt lag om årsredovisning i försäk-
ringsföretag (ÅrfL) samt finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i försäkringsföretag, (fffS 2008:26) samt 
föreskrifter om ändring i samma föreskrifter (fffS 2009:12) och rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation rfr 2. SPK tillämpar s k 
lagbegränsad IfrS och med detta avses internationella redovisnings-
standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som 
följer av rfr 2, fffS 2008:26 och 2009:12.  

Ändrade redovisningsprinciper
ändring i IAS 1 samt ändring i rfr 2 avseende tillämpning av IAS 1 
innebär ändrade uppställningsformer, ev poster som tidigare redovisa-
des mot eget kapital ingår nu i rapporten över totalresultat direkt efter 
resultaträkningen.

övriga nya och ändrade standarder och tolkningar bedöms inte haft 
någon inverkan på SPKs finansiella rapporter.

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte 
börjat tillämpas
Ett antal nya och ändrade standarder träder ikraft under kommande 
räkenskapsår och har inte tillämpats i förtid vid upprättandet av SPKs 
årsredovisning. En preliminär bedömning av den påverkan införandet 
av dessa kan få på SPKs finansiella rapportering följer nedan. 

Den nya standarden IfrS 9, financial Instruments utgör en del i 
ersättningen av IAS 39, finansiella Instrument: redovisning och värde-
ring. De kategorier för finansiella tillgångar som anges i IAS 39 ersätts 
av två kategorier, där värdering sker till till verkligt värde eller upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för instrument 
som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella 
kassaflödena. övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde 
och möjligheten att tillämpa ”fair value option” som i IAS 39 behålls. 
förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet med undantag 
för värdeförändringar för egetkapitalinstrument som inte innehas för 
handel och för vilka initialt val görs att redovisa värdeförändringar i 
övrigt totalresultat. Värdeförändringar på derivat i säkringsredovis-
ning påverkas inte av denna del av IfrS 9, utan redovisas tillsvidare i 
enlighet med IAS 39. Omfattningen av påverkan går för närvarande inte 
att bedöma. Den nya standarden ska tillämpas senast för räkenskapsår 
som påbörjas 1 januari 2013 eller senare.

övriga nyheter bedöms inte påverka SPKs finansiella rapporter 
i någon väsentlig omfattning den period de inte tillämpas för första 
gången.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Väsentliga bedömningar har gjorts vid fastställande av antaganden för 
de aktuariella beräkningarna. Dessa är baserade på erfarenheter och 
andra faktorer som under rådande förhållanden synes rimliga. Upp-
skattningarna och antagandena ses också över regelbundet.

Redovisning och värdering av försäkringsavtal
Begreppet försäkringsavtal definieras i IfrS 4. Ett försäkringsavtal 
 karaktäriseras av att en betydande försäkringsrisk av något slag ingår. 
SPK tillhandahåller i egenskap av försäkringsgivare ett antal olika för-
säkringsprodukter. SPK skiljer på pensionsprodukter och sjuk- och
livförsäkringsprodukter. Sjuk- och livförsäkringsprodukterna är risk-
försäkringar, där premien bestäms för ett år i taget. för pensionspro-
dukterna intjänas pensionsrätt under premiebetalningstiden. gemen-
samt för samtliga produkter är att de är försäkringsavtal. En pensions-
försäkring kan antingen vara förmånsbestämd eller premiebestämd.

Vid förmånsbestämd försäkring är förmånen given enligt för-
säkringsavtalet och premien fastställs utifrån försäkringstekniska 
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 försäkrad 
eller kollektivt utjämnad över en grupp försäkrade och gäller för ett 
kalenderår i taget.

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

Värdering av försäkringstekniska avsättningar
De försäkringstekniska avsättningarna utgörs av kapitalvärdet av de 
garanterade åtaganden för gällande försäkringsavtal och består av livför-
säkringsavsättning och avsättning för oreglerade skador. Avsättningarna 
är beräknade enligt vedertagna aktuariella principer. Det innebär att 
avsättningarna nuvärdesberäknas och att beräkningarna baseras på 
försäkringstekniska antaganden om bland annat framtida ränta, livs-
längd, sjuklighet och driftskostnader, samt skatt. Livslängdsantagandet 
grundas på observationer och erfarenheter av SPKs bestånd av anslutna.
 
Livförsäkringsavsättning
är kapitalvärdet av utfästa förmåner enligt ingångna avtal inklusive 
förväntade framtida driftskostnader minskat med kapitalvärdet av 
framtida premier för dessa förmåner. Den försäkringstekniska avsätt-
ningen fastställs när rätt till ersättning uppstår. Värdering sker enligt 
EU’s tjänstepensionsdirektiv med så kallade aktsamma antaganden. 
Detta har framförallt påverkan på valet av diskonteringsränta. Av 
finansinspektionens gällande föreskrift (fffS 2008:23) gällande val av 
räntesats vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar framgår 
på vilket sätt räntekurvan ska fastställas. Denna anger att räntan kan 
väljas utifrån marknadsräntor för statsobligationer, swapkontrakt eller 
säkerställda bostadsobligationer och är beroende av försäkringarnas 
kassaflödesprofil. från ränte antagandet görs avdrag för avkastnings-
skatt och omkostnader. Inga väsentliga förändringar i de aktuariella 
antagandena har gjorts 2010. I resultaträkningen redovisas periodens 
förändring av avsättningen.

Avsättning för oreglerade skador
Utgörs av uppskattade slutliga kostnader för krav som beror på händel-
ser som förfallit till betalning men som ännu inte betalats ut. I beloppet 

noter 
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inräknas beräknade framtida kostnader för att reglera inträffade men 
vid balansdagen ännu inte reglerade skador. Här ingår avsättning för 
premiebefrielseförsäkring samt sjukreserv för pågående sjukfall. I 
resultaträkningen redovisas periodens förändring i oreglerade skador.  

Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är inte en skatt på SPKs resultat. Skatten beräknas 
på de finansiella nettotillgångarnas marknadsvärde vid årets början. 
Kostnaden redovisas som skattekostnad.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar utgörs av direkta utgifter för egenutvecklat 
system för försäkringsadministration. Aktiverade utvecklingskostnader 
skrivs av linjärt enligt plan från tidpunkten för tillgångens produktions-
sättning. Immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde minus 
avskrivningar, utifrån en bedömd ekonomisk livslängd på 5 år. Avskriv-
ningar redovisas som driftskostnad. 

Redovisning och värdering av placeringstillgångar
Inledning
finansiella instrument klassificeras i olika kategorier, beroende på av-
sikten med förvärvet. SPK identifierar och kategoriserar sina finansiella 
placeringstillgångar vid första redovisningstillfället som finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen. även 
derivat redovisas till verkligt värde över resultaträkningen.

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 utvärderar 
löpande kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden 
och när det gäller räntebärande tillgångar reducerar detta en del av 
den redovisningsmässiga volatilitet som annars uppstår när livförsäk-
ringstekniska avsättningar löpande omvärderas genom en diskontering 
med en marknadsränta. SPK tillämpar inte säkringsredovisning. 

SPK redovisar samtliga finansiella instrument i enlighet med IAS 39
– finansiella instrument: redovisning och värdering. Klassificering av
finansiella instrument sker i enlighet med IAS 32 – finansiella instru-
ment: Klassificering. 

Enligt standarden i IfrS 7 – finansiella instrument: Upplysningar 
krävs upplysningar över hur finansiella instruments verkliga värde har 
beräknats och vilken information som använts. Instrumenten som 
redovisas till verkligt värde i balansräkningen delas in i värderingskate-
gorier 1–3.
• noterade priser på en aktiv marknad (kategori 1)
•  värderingsmodell baserade på observerbar marknadsdata  

(kategori 2)
•  värderingsmodell baserad på egna antaganden (kategori 3)
Standarden kräver också utökade upplysningar om likviditetsrisk.
ändringen har främst inneburit att tidigare lämnade upplysningar 
kompletterats med värderingskategorier.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen
Verkligt värde på finansiella tillgångar som handlas på en aktiv 
marknad är den aktuella köpkursen. Samtliga aktier och räntebärande 
instrument som handlas av SPK handlas på aktiva finansmarknader.  
Vissa räntebärande instrument värderas utifrån en avkastningskurva 
för den tillämpliga löptiden med olika påslag beroende på värdepap-
perets kreditvärdighet. Verkligt värde för finansiella tillgångar som inte 

handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av etablerade vär-
deringstekniker. Värderingsmetod och värderingskategori framgår av 
respektive placeringstillgångs tilläggsupplysningar i notinformationen.
Årets värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas 
via resultaträkningen i den period de uppstår. 

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
Ackumulerade värdeförändringar för aktier utgörs av skillnaden mel-
lan anskaffningsvärdet och verkligt värde. Utdelningar redovisas som 
erhållna utdelningar i posten kapitalavkastning, intäkter.

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

Derivat
Derivat, som används för att hantera finansiella risker, värderas till verk-
ligt värde via resultaträkningen. Derivaten utgörs idag endast av ränte-
swapar och redovisas brutto under egen rad i balansräkningen. Derivat 
med positiva verkliga värden redovisas som placeringstillgångar medan 
derivat med negativa verkliga värden redovisas som skulder derivat.

Redovisning av affärshändelser
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Anskaffningsvärdet för place-
ringstillgångar är exklusive transaktionskostnader avseende finansiella 
instrument. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas i 
balansräkningen på affärsdagen. Ej likviderade affärer per balansdagen 
redovisas som fordran respektive skuld till motparten 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 kapital-
avkastning, kostnader.

Redovisning av realiserat och orealiserat resultat
realisationsvinster och förluster redovisas netto per tillgångsslag 
antingen under kapitalavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, 
kostnader. även orealiserade vinster och förluster redovisas netto per 
tillgångsslag. Årets värdeförändringar, såväl realiserade som orealise-
rade, redovisas över resultaträkningen i den period de uppstår.

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av datautrustning och inven-
tarier och värderas till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumu-
lerade avskrivningar, utifrån en bedömd ekonomisk livslängd på 5 år. 
Avskrivning sker linjärt enligt plan utifrån bedömd nyttjandeperiod och 
redovisas som driftskostnad.
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Not 2  Risker och riskhantering

Upplysningar om risker behandlas i förvaltningsberättelsen.

Not 3.  Premieinkomster

2010 2009

Årsavgifter brutto 650 466 692 318

Kollektiv riskpremie * 342 991 300 398

Avgiftsbefrielser **

    sjukpension –44 290 –58 678

    avgiftsutjämning och tilläggspremie –30 561 –29 339

     förtida pensionsavgångar enligt § 8  
i kollektivavtalet

0 -86

Löpande avgifter 918 605 904 613

Engångsavgifter 8 681 17 771

Engångsavgifter, avseende förtida 
pensionsavgångar

14 500 26 153

Ej löpande avgifter 23 181 43 925

Summa 941 786 948 538

* Den kollektiva riskpremien finansierar dels riskförsäkringar (sjuk-
pension och premiebefrielse) och riskförsäkringar inom den förmåns-
bestämda försäkringsrörelsen (bl a särskild efterlevandepension samt 
förtida ålderspension enligt §8 i BTP-avtalet).
* * Avgiftsbefrielser utgör verkligt utfall täckt av avgifter ingående i de 
kollektiva riskavgifterna. Avgiftsutjämning uppkommer genom att avgif-
terna för ålders- och kompletteringspensionerna har maximerats (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  

2010 2009

Direktavkastning

räntor inlåning 10 052 6 369

räntor obligationer och andra  
räntebärande värdepapper

544 612 666 116

Utdelning aktier 61 264 64 701

övriga intäkter 65 173 43 266

681 101 780 453

Valutakursvinster 232 588 4 974

Realisationsvinster

Aktier och andelar 1 020 411 30 924

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

151 737 269 808

Derivat – 300 070

1 172 148 600 802

Summa * 2 085 837 1 386 229

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

Not 5.  Orealiserat resultat på placeringstillgångar

2010 2009

Orealiserade vinster, netto*

Aktier och andelar 144 559 1 815 230

Derivat 7 220 –

151 780 1 815 230

Orealiserade förluster, netto*

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper –195 162 620 688

Derivat – 1 022 560

–195 162 1 643 248

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

Not 6.  Utbetalda försäkringsersättningar

2010 2009

Baserade på individuella avgifter

    ålderspension 561 387 543 463

    kompletteringspension 98 605 82 259

    familjepension 10 778 7 858

    kapitalunderstöd 1 1

670 771 633 582

Baserade på kollektiva avgifter

    sjukpension 22 975 20 061

     änklingspension, särskild  
efterlevandepension

9 325 6 965

    barnpension 1 475 949

    garantitillägg 84 111

33 859 28 086

Särskild löneskatt på utbetalda 
 sjukpensioner

4 849 5 719

Pensionstillägg* 85 166 70 824

Summa 794 645 738 211

* Beloppet utgör de under året utbetalda procentuella pensions-
tilläggen, vars storlek varierat beroende på årtal för första utbetalning 
av grundpension. Beslut fattas årligen.
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2010 2009

Erforderlig förändring av premiereserv, SPK Kollektiv 182 912 2 363 844

Erforderlig förändring av premiereserv, SPK Individuell 1 057 29 144

Erforderlig förändring av premiereserv, riskrörelsen 80 347 55 857

överfört från värdesäkringsfond 215 424

Summa 264 531 2 449 269

fTA diskonteras med en vid var tid gällande riskfri marknadsränta. En förändring av denna påverkar alltså både balansräkning och resultaträkning.

Not 7. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

Not 8.  Driftskostnader  

2010 2009

Driftskostnader 30 574 29 396

Kostnader hänförliga till kapitalförvaltningen som redovisas i not 9 –3 294 –2 997

27 280 26 399

Driftskostnader (exkl kapitalförvaltningskostnader) per kostnadsslag

Personalkostnader m m 15 490 13 410

Lokalkostnader m m 1 976 2 726

Avskrivningar 414 309

övrigt 9 400 9 953

27 280 26 399
I posten övrigt ingår revisionskostnader enligt nedan.

Revisionsuppdrag

Deloitte AB 311 468

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Deloitte AB 247 326

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster – –

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

2010
Löner och

arvoden
Sociala

kostnader
Pensions-
kostnader Förmåner Summa

Ordförande 113 36 – – 149

Styrelse 136 43 – 1 180

vd 2 476 820 1 193 134 4 624

Anställda i ledande positioner 3 117 1 027 1 024 151 5 319

övrig personal 2 750 930 347 240 4 267

Summa 8 592 2 856 2 565 526 14 539

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.

Redogörelse av SPKs ersättningspolicy
SPKs ersättningspolicy har beslutats av styrelsen. SPK utger endast fast lön. rörliga ersättningar förekommer sålunda inte.
Ersättningar till VD beslutas av styrelsen. 
Ersättningar till övriga personer i ledningen samt övrig personal beslutas av VD. I samband med presentation av budgetförslag och budget-
uppföljningar kan styrelsen följa att ersättningarna hålls inom rimliga nivåer. 
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Enligt punkt 7 under kap 5 i fffS 2011:2 offentliggörs ovan det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp fördelat på kategorierna anställda 
i ledande positioner och övrig personal. I gruppen övrig personal ingår en enskild anställd inom riskkontrollfunktionen.

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.

2009
Löner och

arvoden
Sociala

kostnader
Pensions-
kostnader Förmåner Summa

Ordförande 223 70 – – 293

Styrelse 123 39 – – 162

vd 2 235 748 1 114 145 4 241

Anställda i ledande positioner 2 280 758 735 131 3 903

övrig personal 2 186 727 258 127 3 298

Summa 7 047 2 341 2 107 403 11 898

2010 Medeltalet anställda Män Kvinnor Total

Styrelse 6 2 8

VD och företagsledning 2 3 5

övriga tjänstemän* 2 4 6

*omräknat till heltidsanställda

2009 Medeltalet anställda Män Kvinnor Total

Styrelse 7 1 8

VD och företagsledning 3 2 5

övriga tjänstemän* 1 4 5

*omräknat till heltidsanställda

Antalet heltidstjänster har under året i genomsnitt varit 11 (10) stycken, beräknat utifrån antalet arbetstimmar, betald tid relaterad till en förväntad 
arbetstid på 1 896 timmar.

Not 9.  Kapitalavkastning, kostnader  

2010 2009

Kostnader för kapitalförvaltning 3 294 2 997

Realisationsförluster

Aktier och andelar 27 454 72 579

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 31 273 13 773

58 726 86 352

Valutakursförluster 333 649 –

räntekostnad derivat 17 866 –

räntekostnad för justering av upplupet anskaffningsvärde 102 211 80 010

120 077 80 010

Summa* 515 747 169 358

* finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkning.
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Not 10.   Aktier och andelar  

Verkligt
värde 

2010-12-31

Anskaffnings- 
värde 

2010-12-31

Verkligt
värde 

2009-12-31

Anskaffnings- 
värde 

2009-12-31

Noterade svenska aktier och andelar 2 170 016 1 196 478 3 688 430 2 490 613

Utländska andelar i värdepappersfond 3 783 519 3 556 022 3 638 693 3 479 162

Summa* 5 953 536 4 752 501 7 327 123 5 969 775

Förteckning över aktier och andelar

Antal
Verkligt

värde 
2010-12-31

Anskaffnings- 
värde 

2010-12-31

Noterade svenska aktier och andelar

Carlson Sverige Koncis 7 382 173 1 118 104 651 967

robur Sverigefond MEgA 22 621 767 1 051 912 544 512

Summa noterade svenska aktier och andelar 2 170 016 1 196 478

Utländska andelar i värdepappersfond

Aberdeen global world Equity fund 20 498 865 1 966 560 1 782 469

Carnegie worldwide 3 704 307 1 816 959 1 773 553

Summa utländska andelar i värdepappersfond 3 783 519 3 556 022

Totalt aktier och andelar 5 953 536 4 752 501

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 2010-12-31 (2009-12-31): USD 6,7729 (7,1401)
 
* finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkning. 
Samtliga instrument enligt ovan tillhör värderingskategori 1 – noterade priser på en aktiv marknad. 

Not 11.  Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Nominellt
belopp 

2010-12-31

Verkligt
värde 

2010-12-31

Anskaffnings- 
värde 

2010-12-31

Svenska staten 8 840 800 9 486 939 9 577 211

Svenska bostadsinstitut 2 313 500 2 396 470 2 413 852

övriga svenska emittenter 56 000 63 910 63 248

Summa* 11 210 300 11 947 320 12 054 311

* finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkning.
Samtliga instrument enligt ovan tillhör värderingskategori 1 – noterade priser på en aktiv marknad.

Återstående löptid

Verkligt
värde 

2010-12-31

% av ränte-
portfölj 

2010-12-31

0–1 år 103 991 1%

1–5 år 4 693 344 39%

5–10 år 6 247 475 52%

> 10 år 902 503 8%

11 947 320 100%

Verkligt värde för räntebärande värdepapper överstiger respektive understiger det belopp som ska infrias på förfallodagen med 845 475 Kkr  
respektive 1 464  Kkr.
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Not 11.  Obligationer och andra räntebärande värdepapper, forts 

Nominellt
belopp 

2009-12-31

Verkligt
värde 

2009-12-31

Anskaffnings- 
värde 

2009-12-31

Svenska staten 6 490 750 7 039 653 6 969 135

Svenska bostadsinstitut 1 833 500 1 936 910 1 924 683

övriga svenska emittenter 343 000 355 422 350 238

Summa* 8 667 250 9 331 985 9 244 056

* finansiella tillgångar som kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkning.
Samtliga instrument enligt ovan tillhör värderingskategori 1 – noterade priser på en aktiv marknad.

Återstående löptid

Verkligt
värde 

2009-12-31

% av ränte-
portfölj 

2009-12-31

0–1 år 131 376 1%

1–5 år 3 602 896 39%

5–10 år 3 619 293 39%

> 10 år 1 978 420 21%

9 331 985 100%

Verkligt värde för räntebärande värdepapper överstiger respektive understiger det belopp som ska infrias på förfallodagen med 719 698 Kkr 
 respektive 54 964  Kkr. 

Not 12.  Derivatinstrument   

Derivatinstrument med positiva marknadsvärden

Nominellt
belopp 

2010-12-31

Verkligt
värde 

2010-12-31

Bokfört 
värde 

2010-12-31

Valutaterminer –2 357 000 21 992 21 992

ränteswapar 3 125 000 274 518 274 518

Summa* 296 510 296 510

Erhållna marginalsäkerheter för ovanstående derivat EUr 22 687

Återstående löptid

Verkligt
värde 

2010-12-31

% av derivat-
portfölj 

2010-12-31

> 1 år 21 992 7,4%

10–15 år 48 858 16,5%

> 15 år 225 660 76,1%

296 510 100%

Derivatinstrument med positiva marknadsvärden

Nominellt
belopp 

2009-12-31

Verkligt
värde 

2009-12-31

Bokfört 
värde 

2009-12-31

ränteswapar 3 125 000 267 297 267 297

Summa* 267 297 267 297

Erhållna marginalsäkerheter för ovanstående derivat SeK 2 350

EUr 17 553

Återstående löptid

Verkligt
värde 

2009-12-31

% av derivat-
portfölj 

2009-12-31

10–15 år 52 084 19,5%

> 15 år 215 213 80,5%

267 297 100%
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* finansiella tillgångar som katergoriserats som poster värderade till 
verkligt värde via resultaträkning.  Samtliga instrument enligt ovan 
 tillhör värderingskategori 2 – värderingsmodell baserade på observer-
bara marknadsdata. 
 
Derivataffärer genomförs med minst två godkända motparter. Swap-
avtalen regleras med marknadspraxis genom s k ISDA/CSA-avtal. De 
derivat affärer som görs innebär marknadsexponering i form av  ränterisk. 
Nominellt värde av dessa derivat redovisas enligt finansinspektionens 
föreskrifter som åtagande (poster inom linjen) per balansdag.

Not 13.  Övriga fordringar

2010-12-31 2009-12-31

fordringar ej likviderade 
 värdepappersaffärer

– 4 175

Kundfordringar 82 872 160 893

Skattefordran 13 841 11 287

96 713 176 451

Not 14. Materiella tillgångar  

2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 697 1 286

Inköp 47 949

försäljningar och utrangeringar – –538

Utgående ackumulerat 
 anskaffningsvärde 1 744 1 697

Ingående avskrivningar –529 –817

försäljningar och utrangeringar – 501

Avskrivningar –318 –213

Utgående ackumulerade 
 avskrivningar

–847 –529

Bokfört värde 898 1 168

Not 15.  Kassa och bank  

2010-12-31 2009-12-31

Kassa 12 23

Bank 462 371 577 140

Bankinlåning med specialvillkor 502 991 –

965 373 577 163

Not 16.  Övriga fonder

2010-12-31 2009-12-31

Dispositionsfond  
(balanserat resultat) 6 081 592 2 154 523

varav Pensionstillägg  
(ej garanterat) 265 686 236 712

Värdesäkringsfond 28 652 28 652

6 110 244 2 183 175

Not 17.  Försäkringstekniska avsättningar

2010-12-31 2009-12-31

Ingående balans 11 669 695 14 118 964

förändring på grund av:

   inbetalda premier 866 935 885 889

   utbetalningar –748 286 –677 139

   dödlighet –16 394 –1 785

Kapitalavkastning överförd från 
 värdesäkringsfond 215 424

fribrevsuppräkning 108 899 300 000

Effekt av ändrade aktuariella antaganden 24 138 0

ränteeffekt vid diskontering av avsättning –404 339 –2 959 656

Uppräkning med ränta 474 836 466 300

Avkastningsskatt –71 225 –69 945

riskrörelsen (förändring  oreglerade 
skador) –80 347 –55 857

frigjorda driftskostnader –35 776 –39 248

övrig förändring –383 186 –298 252

Utgående balans 11 405 164 11 669 695

Antagande värderingsränta
Vid val av ränta följer SPK finansinspektionens föreskrifter (fffS 
2008:23). räntan väljs utifrån marknadsräntor och är beroende av 
försäkringarnas kassaflödesprofil. Per årsskiftet tillämpar SPK en 
diskonteringskurva utifrån marknadsräntor för statsobligationer och 
säkerställda bostadsobligationer. En förändring av diskonteringsräntan 
påverkar både balans- och resultaträkning. 

Känslighetsanalys av livförsäkringsavsättning 
Sänkning av räntan med 1 procent (parallellskifte av räntekurvan) med-
för att avsättningen ökar med 2 606 (2 601) Mkr. ökad livslängd med  
1 år medför att avsättningen ökar med 497 (440) Mkr. Ytterligare upp-
lysning finns under risker och riskhantering i förvaltningsberättelsen.  
I Livförsäkringsavsättningen ingår avsättning för de oreglerade skadorna 
som avser avsättning för förmånerna sjukpension och premiebefrielse 
i BTP-planen. 

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

riskrörelsen omfattar endast sjukpension och premiebefrielse. övriga 
delar som finansieras via den kollektiva riskpremien ingår i den 
förmånsbestämda försäkringsrörelsen. resultatet för dessa delar visar 
ett överskott om 27 074 Kkr, ett överskott som kommer våra anslutna 
arbetsgivare tillgodo under början av 2011.

Avsättning för oreglerade skador  2010 2009

Ingående balans 234 585 290 442

förändring på grund av

   nya sjukfall 62 561 77 570

   utbetalningar –46 359 –61 071

   avveckling av sjukfall –72 576 –69 932

   ränteeffekt vid diskontering av avsättning –3 867 –6 629

   uppräkning med ränta 3 304 6 043

   ändrade aktuariella antaganden –9 641 –

   frigjorda driftskostnader –4 094 –2 142

   övrigt –9 675 305

Utgående balans 154 238 234 585
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Löptidsanalys FTA

År 2010-12-31 2009-12-31

1–5 2% 3%

6–10 7% 8%

11–15 13% 14%

16–20 16% 16%

21–25 17% 16%

26–30 14% 14%

31–35 11% 11%

36–40 8% 8%

41–45 5% 5%

46–100 6% 5%

>100 0% 0%

100% 100%

Andel av avsättningen för diskonterat kassaflöde.

Not 18.  Övriga skulder

2010-12-31 2009-12-31

Leverantörsskulder 1 698 2 693

Kortfristiga skulder 27 038 –

Innehållen källskatt vid  
pensionsutbetalningar

21 735 20 611

Summa 50 472 23 304

Not 19.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2010-12-31 2009-12-31

förutbetalda intäkter 122 896 81 026

Särskild löneskatt på pensions-
premier

1 127 989

Arbetsgivaravgifter 690 862

Semesterlönereserv 189 423

övriga upplupna kostnader 2 337 1 900

Summa 127 239 85 201

Not 20.  Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden

2010-12-31 2009-12-31

för försäkringstagarnas räkning 
registerförda tillgångar;

Obligationer och andra 
 räntebärande värdepapper 11 405 164 9 536 765

Aktier och andelar – 2 132 930

Summa 11 405 164 11 669 695

Ovanstående tabell visar tillgångar värderade till verkligt värde, intagna 
i skuldtäckningsregistret upprättat i enlighet med finansinspektionens 
föreskrift fffS 2008:7.

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 för-
valtningsuppdrag om totalt 7 622 (7 057) Mkr, varav 1 052 (1 863) Mkr 
avser fondförvaltningsuppdrag.

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen den 7 april 2011. resultat- och balansräkning blir föremål för  
fastställelse av fullmäktige den 19 maj 2011.

 Helena Nelson Anders Netterheim
 Ordförande Vice ordförande

 Per Ekström Jan-gunnar Eurell Jimmy Johnsson

 Andreas Lauritzen Lillemor Smedenvall  Tommy Svensson
  
  Peter Hansson
  Verkställande direktör

  Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2011

 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 bokföringen samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning i Sparinsti-
tutens Pensionskassa, försäkringsförening för räkenskapsår-
et 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktö-
rens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvär-

dera den samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen 
om årsredovisning 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 försäkringsföretag och ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 7 april 2011

Jan Palmqvist                         Märta Eklund
Auktoriserad revisor
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STYrELSE, rEVISOrEr M fL

STyRELSE, m fl

Styrelse
Nelson Helena, ordf Swedbank
Netterheim Anders, v ordf färs och frosta Sparbank
Ekström Per Swedbank
Eurell Jan-gunnar Swedbank
Johnsson Jimmy Swedbank
Lauritzen Andreas Swedbank
Smedenvall Lillemor Swedbank
Svensson Tommy Sparbankernas riksförbund

Revisorer
Palmqvist Jan Deloitte

suppl Mårtensson Tommy Deloitte
Eklund Märta Swedbank

suppl Andreasson Ingvar Swedbank

Anställda i SPK 
Hansson Peter Verkställande direktör
Engström Malin riskchef
Holm Lotta Ekonomichef
Jäderberg Helena försäkringschef
ros Stefan Kapitalförvaltningschef
fredriksson Anita
grenevall Linnéa
Hedström Jan
refhagen Kristiina
Sallander Daniel
Sjöberg Ellen

Ansvarig aktuarie
Palm fredrik 
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fULLMäKTIgE

FUllMäktIge t o M ÅrSMötet 2011

Mandattid två år
Valda av arbetsgivarna 
Dahlman Catarina Sparbanken öresund (Sparbanken finn)

suppl gerlofstig Jan finansförbundet
Bengtsson gith Swedbank

suppl Elfstrand Björn Swedbank
Edler Mikael Swedbank

suppl Åsmyr Monica Swedbank
Halling Marie, v ordf Swedbank

suppl Persson Birgitta Swedbank
Hedström Lennart Swedbank

suppl Cronholm Jan-Anders Swedbank
Johansson Lisbeth  falkenbergs Sparbank

suppl Skepplund Anders Sparbanken rekarne
Kördel Henrik Sparbanken i Karlshamn

suppl Kallur Susanne Sparbanken 1826
Schlegel-Sköld Ann Swedbank

suppl Lindahl Marianne Swedbank

Valda av de anslutna
gäfvert Thomas Swedbank Sjuhärad

suppl Pettersson Therese Vadstena Sparbank 
Hellström Monica, ordf Swedbank

suppl Eriksson David Swedbank
Holst Anna-Karin Swedbank

suppl Persson Pär Swedbank
Janson Kristina  Swedbank

suppl Söderlund Mats Swedbank
Karlsson Ann-Charlotte Sparbanken öresund (fyllnadsval nov 2010)

suppl wallsten göran Sparbanken öresund (fyllnadsval nov 2010)
Pekberg Martin (t o m nov 2010) Sparbanken öresund (Sparbanken gripen)

suppl Karlsson Ann-Charlotte (t o m nov 2010) Sparbanken öresund (Sparbanken finn)
Pettersson Kerstin Swedbank robur

suppl Kings Marie-Louise Swedbank
rosengren Stellan Sparbanken rekarne

suppl Nordlund Eva Sparbanken Nord
Trädgårdh Jan Swedbank

suppl österberg gun Swedbank
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definitioner

DeFInItIoner

Avsättning för oreglerade skador  
Det beräknade värdet av ännu inte utbetalda försäkrings-
ersättningar för redan inträffade försäkringsfall. för SPKs del 
endast sjukpensioner och premiebefrielser.

Derivat  
finansiellt instrument vars värde baseras på förväntningar 
om en underliggande tillgångs värde i framtiden.

Direktavkastning (%) 
Avkastning i form av räntor och utdelning i förhållande  
till verkligt värde av samtliga tillgångar.

Driftskostnader  
Sammanfattande benämning för kostnaderna för  
administration, inkl kapitalförvaltning.

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

Försäkringsavtal  
Ett kontrakt mellan försäkringsgivare och försäkringstagare 
som innehåller en betydande försäkringsrisk.

Förvaltningskostnadsprocent (%)  
Driftskostnaderna 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 nettovinst 
vid försäljning av placeringstillgångarna.

Kapitalavkastning kostnader 
Kostnader för kapitalförvaltning samt realiserade förluster 
på placeringstillgångar.

Kapitalbas och erforderlig solvensmarginal  
Beräknas i enlighet med finansinspektionens föreskrifter 
om svenska försäkringsbolags skyldighet att lämna solvens-
deklaration. Kapitalbasen utgör bolagets egna kapital efter 
avdragsposter. Solvensmarginalen är den lägsta tillåtna 
kapitalbasen.

Konsolideringskapital  
Eget kapital inkluderande över värden i placeringstillgång-
arna.

Konsolideringsgrad (%)
föreningens totala tillgångar  värderade till verkligt värde i 
förhållande till föreningens totala åtaganden, inklusive ej 
garanterade pensionstillägg.

Livförsäkringsavsättningar 
Värdet av framtida garanterade försäkringsersättningar, 
pensionsbelopp, minskat med värdet av framtida premiein-
betalningar.

Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar  
Årets förändring av skillnaden mellan placeringstill - 
gångarna värderade till verkligt värde och anskaffnings-
värde/upp lupet anskaffningsvärde.

Premieinkomst   
Under räkenskapsåret inbetalda brutto premier.

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

Totalavkastning (%) 
Direktavkastning jämte värdeförändringar och realiserat  
resultat vid försäljning av placeringstillgångar i förhållande 
till ett genomsnittligt verkligt värde på placeringstillgång-
arna.

Totala driftskostnader  
Samtliga driftskostnader för både kapitalförvaltning och 
försäkringsrörelsen.
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förmÅner i SPK 

FörMÅner I SPk

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

Tjänstepension
Bankernas tjänstepension (BTP) har tillkommit 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 ersätt-
ningar man får från försäkringskassan i form av allmän 
pension, sjukpenning etc. Arbetsgivaren betalar premien för 
tjänstepensionen.

BTP ålderspension
Ordinarie ålderspension betalas ut livsvarigt till den 
anställde i relation till dennes slutlön och anställnings-
tid. Utöver den ordinarie ålderspensionen tillkommer en 
kompletterande 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 
försäkringskassan. för kortare sjukdomsperioder får den 
anställde ersättning från arbetsgivaren och/eller försäk-
ringskassan. Den anställde omfattas av BTP sjukpension från 
18 års ålder.

BTP familjepension
familjepension betalas ut från BTP till efterlevande hela 
livet, barn till och med den månad då barnet fyller 21 år. 
BTP familjepension intjänas från och med att den anställde 
fyller 25 år.

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