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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Kyrkans
Försäkring AB avger härmed årsredovisning för
räkenskapsår 2018. Samtliga belopp i
årsredovisningen är angivna i svenska kronor i
tusental (KSEK).

Management Services Sweden AB, som har
biträtt Bolaget att upprätta årsbokslut och
årsredovisning. Driftskostnader för Bolaget
uppgick till 9 004 KSEK (19 395 KSEK). Tidigare
år har provisionen till försäkringsförmedlare
redovisats som en del av driftskostnaderna. 2018
har bolaget bytt redovisningsprincip och redovisar
nu premieintäkten efter avdrag av
förmedlarprovision. Per 2018-12-31 hade Bolaget
4 anställda personer, se not 20, som i huvudsak
jobbar med utveckling av Bolaget samt service till
Bolagets kunder. Bolaget öppnade upp för att ge
kunder möjlighet att bli kunder utan mellanhänder
och på så sätt spara in kostnader.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning ser ut enligt nedan:
Anders Sjödin, styrelsens ordförande
Jösta Claeson, ledamot
Leif Eriksson, ledamot
Kerstin Holmberg, ledamot
Per-Olof Norlander, ledamot
Kristina Peterson, ledamot
Mårten Steen, ledamot

Funktionerna; Riskkontroll, Regelefterlevnad,
Internrevision samt Aktuariefunktionen är utlagd
på olika konsultbolag. Även skaderegleringen
hanteras av konsultbolag.

Verkställande direktör
Patrik Olsson

Avgiven återförsäkring
Då Bolaget försäkrar mycket stora värden i form
av enskilda byggnader, främst kyrkor är
återförsäkring av stor betydelse. Alla
återförsäkringsbolag som är med på Bolagets
återförsäkringsprogram har mycket hög rating
som kontinuerligt bevakas av Guy Carpenter &
Company AB som anlitas av Bolaget för att
upprätta och bevaka återförsäkringsprogram.

Aktuarie
Richard Blom, Alarius AB
Bakgrund
Bolaget bildades 2004 som ett vanligt aktiebolag
med uppgift att företräda en försäkringslösning för
Svenska kyrkan. Detta har skett i olika former
genom åren, hela tiden med det övergripande
syftet att tillhandahålla bästa försäkring till lägsta
kostnad. 2013 ombildades Bolaget till ett
försäkringsaktiebolag. Inför årsskiftet 2015/2016
tecknades försäkring för ca 70 % av Svenska
kyrkans ekonomiska enheters huvudsakliga
försäkringsbehov.

Solvens II
Bolaget håller sig löpande uppdaterad gällande de
förändringar och tolkningar som har skett i och
med övergången till Solvens II som trädde ikraft 1
januari 2016. Bolaget har under året tagit fram en
ORSA. Denna rapport har antagits av styrelsen
och rapporterats till Finansinspektionen i enlighet
med rapporteringsreglerna utställda av FI. I
rapporten har Bolaget behandlat sina risker och
beräknat ett kapitalkrav. Resultatet visar att
Bolaget har tillräckligt mycket kapital för att möta
framtida kapitalkrav i samtliga scenarier. Bolaget
har löpande under året gjort ytterligare
anpassningar till Solvens II, framförallt
anpassningar av Bolagets policydokument.
Bolaget har rapporterat samt upprättat en
balansräkning i enlighet med Solvens II.

Verksamhet
Bolaget direktförsäkrar risker avseende Olycksfall
och sjukförsäkring (grupp a), Brand och annan
skada på egendom (grupp e) och Allmänt ansvar
(klass 13). Bolaget har även koncession för att
meddela direktförsäkring avseende Godstransport
(klass 7) och Förmögenhetsskada (klass 16).
Bolaget tecknar försäkring för i huvudsak Svenska
kyrkans egendom, verksamhet och bolag men
också i mindre omfattning för närstående samfund
där svenska kyrkan är majoritetsägare eller har
ledningsansvar.

Skadeutfall
Under verksamhetsåret har Bolaget haft
skadeutbetalningar uppgående till 21 357 KSEK
(13 968 KSEK). Återförsäkrarnas andel av
skadeutbetalningarna uppgår till 15 506 KSEK (10
255 KSEK). Andelen skador av totalt betald
premie har varit låg vilket är rimligt då Bolaget
försäkrar väldigt höga värden för framförallt
kyrkobyggnader. Detta betyder att en betydande

Administration
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju
sammanträden. Den ekonomiska administrationen
och myndighetsrapporteringen hanteras av Marsh
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Revisor
KPMG AB med huvudansvarig revisor Gunilla
Wernelind.

Kyrkans Försäkring AB
Org. nr. 556660-7965
del av premien är till för stora skador som enligt
beräkningar inträffar väldigt sällan.

Svenska kyrkan. Detta genom att skapa än bättre
kontroll över vad som försäkras, sätta rätt premie i
förhållande till risk samt verka
skadeförebyggande, utifrån den kunskap som
byggs från inträffade skadehändelser men också
genom samarbeten med andra
kulturvårdsintressenter. Bättre kontroll över vad
som försäkras kommer skapas genom att öka
andelen direktkunder, som har direkt kontakt med
Bolagets personal. Mycket kontroll kommer också
att skapas genom utveckling av IT-system. Vidare
finns goda möjligheter att utveckla samarbeten
inom organisationen, Svenska kyrkan när det
gäller kontroll över egendom samt
skadeförebyggande. Då volym ger ytterligare
möjligheter till än bättre försäkring till lägre
kostnad kommer den del av Svenska kyrkan som
ännu inte är kunder att bearbetas.

Högst frekvens har inbrottsskador och
olycksfallsskador. Högst kostnader genereras av
brandskador och därefter vattenskador.
Vattenskadorna är var för sig inte särskilt stora
men genererar tillsammans betydande summor.
Kopparstölder där man stjäl hela kyrktak,
fönsterbleck, stuprör eller konstverk på
kyrkogårdar har tidigare varit ett betydande
problem för Svenska kyrkan. Under 2016
minskade detta problem ordentligt för att sedan
öka under 2017 och 2018. Bolaget har gett ut råd
om hur man kan skydda
sig mot kopparstölder samt verkat för att kunder
ska märka sin metall med så kallad ”DNAmärkning” vilket gett positivt resultat. Effekten är
beroende av att flera aktörer använder samma
teknik. Här har flera betydande aktörer börjat
använda tekniken de senaste åren.

Ekonomiskt utfall
Premieinkomsten före avgiven återförsäkring
uppgick till 69 767 KSEK (75 821 KSEK).
Minskningen i premieinkomst är i stort att härleda
till att flera kunder valt att lämna sina
förmedlaravtal och i stället bli direktkunder. Att
Bolaget 2018 redovisar premieinkomsten efter
avdrag av förmedlarprovision bidrar också till att
posten är lägre i jämförelse med 2017. Premierna
för avgiven återförsäkring uppgick till 52 328
KSEK (55 977 KSEK). Det tekniska resultatet i
försäkringsrörelsen blev 10 541 KSEK (566
KSEK).

Risker och riskhantering
Verksamheten i Bolaget bygger på att hantera
olika typer av risker. Vissa risker ingår som en
naturlig del i verksamheten, medan andra bör
minimeras så långt det går. Bolagets VD är
ansvarig för den samlade riskkontrollen i Bolaget.
Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och
kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. För
vidare information om Bolagets risker och
riskhantering, se not 2.
Framtida utveckling
Bolaget kommer att fortsätta arbetet med att
leverera bästa försäkring till lägsta kostnad för
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Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
uppgick till 8 343 KSEK (6 806 KSEK).
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Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande belopp (kronor):
Balanserat resultat
Årets reslutat
Totalt

66 682 314
7 321 968
74 004 282

Styrelsen och Verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
Disponeras enligt följande
Aktieutdelning
(2500 000*4 kr)
Överförs i ny räkning
Totalt

1 000 000
73 004 282
74 004 282

Kyrkans Försäkring AB – 2018

Det är styrelsens bedömning att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, Bolagets konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt enligt ABL 17:3.
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Femårsöversikt och nyckeltal (KSEK)
2018

2017

2016

2015

2014

Premieinkomst, f.e.r.

17 438

19 843

19 268

0

0

Premieintäkt, f.e.r.

17 438

19 843

19 268

1

0

216

168

72

0

0

Resultat

Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen
Försäkringsersättningar, f.e.r.

-6 252

-4 810

-4 510

-244

0

Övriga tekniska intäkter

16 142

12 760

14 977

13914

12880

Driftskostnader

-9 004

-19 395

-19 876

-4 752

-3 867

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

10 541

566

9 931

8 919

9 012

7 322

7 878

12 437

0

35708

81 651
12 856
116 335
17 225
3 790
-

83 708
12 456
111 045
18 257
4 016
-

88 135
3 358
107 484
21 574
4 746
-

62 045
0
96 047
21 574
4 746
94 297

49 924
0
87 442
11 894
2 617
87 442

Årets resultat
Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar till verkligt värde
Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r.
Konsolideringskapital
Varav obeskattade reserver i konsolideringskapital
- Uppskjuten skatt
Kapitalbas
Erforderlig solvensmarginal (till och med 2015)

-

-

-

34 743

34 188

Kapitalbas (Solvens II)

125 973

109 575

106 297

-

-

Primärkapital

125 973

109 575

106 297

-

-

0

0

0

-

-

Minimikapitalkrav

38 486

36 044

36 501

-

-

Solvenskapitalkrav

39 307

51 713

45 442

-

-

Tilläggskapital

Erfoderlig solvensmarginal till och med 2015

-

-

-

271%

256%

Solvenskvot från och med 2016

3

2

2

-

-

Skadeprocent, f.e.r.

36%

24%

23%

0%

0,0%

Driftskostnadsprocent, f.e.r.

52%

98%

103%

0%

0,0%

Totalkostnadsprocent, f.e.r.

87%

122%

127%

0%

0,0%

Kapitalförvaltningen
Direktavkastning
Totalavkastning

-1,16%
1,84%

4,29%
3,70%

4,29%
5,35%

0,51%
0,35%

1,52%
5,97%

Ekonomisk ställning
Konsolideringsgrad

667%

561%

559%

0%

0%

Försäkringsrörelsen

Definitioner
Skadeprocent

Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna

Driftskostnadsprocent

Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna

Totalkostnadsprocent

Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten

Direktavkastning

Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive

Totalavkastning

Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar,

Konsolideringsgrad

Konsolideringskapital i procent av premieinkomst f.e.r.

Solvenkvot

Kapitalbas i % av erforderlig solvensmarginal

f.e.r.

För egen räkning (det vill säga efter avgiven återförsäkring)

kassa och bank, verkliga värde
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i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarna, inklusive kassa och till verkligt värde bank

Kyrkans Försäkring AB
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Resultatanalys (KSEK)
Not
Premieintäkter

(a)

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Övriga tekniska intäkter (f.e.r.)
Försäkringsersättningar (f.e.r.)

Egendom

Ansvar

Olycksfall

Totalt

4,997

9,965

2,476

196

11

11

216

14,528

807

807

16,142

17,438

6,435

873

-1,057

-6,252

Återbäring och rabatter

-7,200

-400

-400

-8,000

Driftskostnader

-8,104

-450

-450

-9,004

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

10,851

10,806

1,387

10,541

Avvecklingsresultat f.e.r.

-1,836

-212

-198

-2,245

(b)

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring
Avsättningar för ej intjänade premier
Avsättning för oreglerade skador
Återbäring oc h rabatter
S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring

0

0

0

0

47,035

579

274

47,888

7,200

400

400

8,000

54,235

979

674

55,888

0

0

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier

0

0

0

43,032

0

43,032

Avsättning för oreglerade skador

43,032

S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

43,032

0

56,026

10,165

3,576

69,767

-51,029

-200

-1,100

-52,328

Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse
Not A - Premieintäkter (f.e.r.)
Premieinkomst
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

0

0

0

0

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier

0

0

0

0

och kvardröjande risker
S:a premieintäkter (f.e.r.)

0

0

0

0

4,997

9,965

2,476

17,438

Not B - Försäkringsersättningar (f.e.r.)
Utb etalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
S:a utbetalda försäkringsersättningar

20,386

548

424

21,357

-15,506

0

0

-15,506

4,879

548

424

5,851

Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
S:a förändring i avsättning för oreglerade skador

22,488

326

-1,481

21,333

-20,933

0

0

-20,933

1,556

326

-1,481

400

6,435

S:a försäkringsersättningar (f.e.r.)
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873

(1,057)

6,252
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Förändring i avsättning för oreglerade skador
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Resultaträkning (KSEK)
Not

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

2018

2017

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst före avgiven återförsäkring

Not 3

69 767

75 821

Premier för avgiven återförs äkring

Not 4

-52 328

-55 977

17 438

19 843

Summa premieintäkter f.e.r.
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Not 5

216

168

Övriga teknis ka intäkter

Not 6

16 142

12 760

Not 7

Försäkringsersättningar f.e.r.
Utb etalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring

-21 357

-13 968

Återförsäkrares andel

15 506

10 255

Summa utbetalda försäkringsersättningar

-5 851

-3 713

-21 333

-8 066

Förändring i avsättning för oreglerade sk ador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

20 933

6 969

-400

-1 097

Summa försäkringsersättningar f.e.r.

-6 252

-4 810

Återbäring och rabatter

-8 000

-8 000

-9 004

-19 395

10 541

566

10 541

566

Summa förändring i avsättning för oreglerade skador

Not 8, 20

Driftskostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Icke-tekniskredovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter
Orealiserad vinst/förlust på placeringstillgångar
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörels en

Not 9

824

1 623

Not 10

-2 806

4 785

Not 5

Summa kapitalavkastning
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Avs ättning till periodiseringsfond
Upplösning av s äkerhetsreserv
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Not 11

-168
6 241

8 343

6 807

-91

0

1 122

3 318

9 374

10 125

-2 052

-2 246

7 322

7 878
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ÅRETS RESULTAT

-216
-2 198
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Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat

2017
7 878

0

0

7 322

7 878

Kyrkans Försäkring AB – 2018

Summa totalresultat

2018
7 322
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Balansräkning, tillgångar (KSEK)
Tillgångar

Not

2018-12-31

2017-12-31

Placeringstillgångar
Aktier och andelar

39 904

40 362

Obligationer och andra räntebärande placeringar

41 747

43 346

81 651

83 708

Oreglerade s kador

43 032

22 100

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

43 032

22 100

0

33 790

16 938

7 078

Not 12,13

Summa placeringstillgångar
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Fordringar
Fordringar avseende direktförs äkring
Fordringar avseende återförs äkringsmäklare
Övriga fordringar
Skattefordran
Summa fordringar

242

221

1 536

2 157

18 716

43 246

66 459

80 741

Andra tillgångar
Kassa och bank
Materiella tillgångar

138

207

66 597

80 948

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

38

170

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

38

170

210 035

230 172

Summa andra tillgångar

Not 14

Kyrkans Försäkring AB – 2018

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning, eget kapital, avsättningar och skulder
(KSEK)
Eget kapital, avsättningar och skulder

Not

Eget kapital

2018-12-31

2017-12-31

Not 14

Bundet kapital
Aktiekapital

25 000

25 000

Reservfond

106

106

Fritt kapital
Balanserat resultat

66 682

Årets resultat

7 322

Summa eget kapital

99 110

Obeskattade reserver

59 804
7 878
92 788

Not 15

Periodiseringsfonder

7 535

7 444

Säkerhetsreserv

9 690

10 813

17 225

18 257

47 888

26 555

Summa obeskattade reserver
Försäkringstekniska avsättningar
(fore avgiven återförsäkring)
Avs ättning för oreglerade skador

Not 16

Återbäring och rabatter

8 000

8 000

55 888

34 555

Pensions avs ättningar

213

201

Summa avsättningar

213

201

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Avsättningar

Skulder
Skuld till försäkringstagare

2 473

-

Skuld till återförsäkrare

-

250

Aktuella s katteskulder

-

3 456

Övriga s kulder

34 406

79 916

Summa skulder

36 879

83 622

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

749
749

210 035

230 172

Kyrkans Försäkring AB – 2018

Not 14

719
719
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Rapport över förändring i eget kapital (KSEK)
Vid årets ingång 2017-01-01

25 000

106

Utdelning till aktieägare

60 804

85 910

-1 000

Årets totalres ultat
Vid årets utgång 2017-12-31

25 000

106

59 804

Vid årets ingång 2018-01-01

25 000

106

67 682

Utdelning till aktieägare

-1 000
7 878

7 878

7 878

92 788

92 788

-1 000

Årets totalres ultat
Vid årets utgång 2018-12-31

-1 000
7 322

106

66 682

7 322

7 322
99 110

Kyrkans Försäkring AB – 2018

25 000
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Rapport över kassaflöde (KSEK)
(Indirekt metod)

2018

2017

9 374

10 125

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt
Löpande kassaflöde före ändring rörelsekapital

2 256

10 712

11 631

20 837

-2 052

-2 246

9 578

18 591

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring fordringar

24 662

-23 224

Förändring kortfristiga skulder

-46 773

39 274

Förändring rörelsekapital

-22 112

16 050

Kassaflöde från löpande verksamheten

-12 533

34 641

0

1 400

Nettoförvärv placeringstillgångar

-749

-359

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-749

1 041

Utdelning

-1 000

-1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 000

-1 000

-14 281

34 682

Likvida medel vid årets början

80 741

46 062

Likvida medel vid årets slut

66 459

80 741

Investeringsverksamheten
Immateriella tillgångar

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Erhållna räntor
Övrigt

824

1 623

7 519

5 184

8 343

6 808

-1 122

-3 318

Justering poster som inte ingår i kassaflödet:
Immateriell tillgång
Obeskattade reserver
Övriga tekniska intäkter

91

Orealiserad värdeförändring placerings tillgångar
Förändring FTA
Återbäring
Pensionsavs ättning
Avskrivning materiella tillgångar
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4 785

400

1 097

8 000

8 000

13
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10 256
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Redovisningsprinciper och Risker
Not 1. Redovisningsprinciper
A. Allmän information

Resultat- och balansräkningen blir föremål för
fastställelse på stämman den 6 maj 2019,
Stockholm.
B. Allmänna redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Bolagets årsredovisning är upprättad enligt Lag
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag samt Finansinspektionens
Föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i
försäkringsföretag (FFFS 2015:12) med
tillhörande ändringsförfattningar och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer (januari 2016).
Även av Rådet för finansiell rapportering utgivna
uttalanden tillämpas.
Försäkringsföretaget tillämpar s.k. lagbegränsad
IFRS och med detta avses internationella
redovisningsstandarder som har antagits för
tillämpning med de begränsningar som följer av
RFR 2 och FFFS 2015:12. Detta innebär att
samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt
detta är möjligt inom ramen för svensk lag och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning
och beskattning.
(b) Nya standarder, ändringar och tolkningar av
befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft
och som inte har tillämpats i förtid av företaget.
Ett antal nya internationella
redovisningsstandarder, ändringar i standarder
samt tolkningsuttalanden träder i kraft först under
kommande räkenskapsår och har inte
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa
finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med
framtida tillämpning planeras inte att tillämpas i
förtid.

IFRS 15 – har inte haft någon effekt på bolagets
finansiella rapporter.
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar
klassificering och värdering inklusive
nedskrivningar av finansiella tillgångar och skulder
samt säkringsredovisning. Den fullständiga
versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Från och
med 1 januari 2018 ersätter IFRS 9 Finansiella
instrument den tidigare standarden IAS 39
Finansiella instrument. Bolaget har utnyttjat
övergångsregeln i IFRS 9, vilket innebär att
tillämpningen skjuts på till samma tidpunkt som
IFRS 17 börjar tillämpas. Den nya standarden
omfattar följande tre områden:
Klassificering och värdering av finansiella
instrument, Nedskrivning samt Allmän
säkringsredovisning. Nedan redogörs effekterna
implementeringen av IFRS 9.
Ny standard för redovisning av försäkringsavtal
IFRS 4 ersätts av IFRS 17. Den nya standarden
ska börja gälla 2022 och har till syfte att skapa en
enhetlig metod för redovisning för alla typer av
försäkringsavtal. Byggstensmodellen (Building
Block) är den grundläggande modellen för
IFRS 17.
Idag görs en periodisering av premieinbetalning
samt skadeutbetalning. Den nya
byggstensmodellen bygger på en uppskattning av
diskonterade förväntade kassaflöden med tillägg
för riskmarginal på vinstmarginal. Modellen ska
tillämpas på samtliga försäkringsavtal samt
återförsäkringsavtal.
IFRS 17 kommer även ändra uppställningsformer
i resultat och balansräkningen.
Vi bedömer att den nya standarden kommer
medföra en del förändringar avseende värdering
samt presentation i balans- och resultaträkningen
men även av intern uppföljning av verksamheten.
Bolaget har inte gjort någon större utvärdering av
effekterna men följer utvecklingen i frågan.
Bedömningar och uppskattningar i
de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet
med IFRS kräver att företagsledningen gör
bedömningar och uppskattningar samt gör
antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade
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Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige.
Huvudkontorets adress är: Kyrkans Försäkring
AB, Trefasgatan 3, 721 30 Västerås. Bolagets
verksamhet består i att tillhandahålla
försäkringslösningar till Svenska kyrkan. Denna
årsredovisning avser räkenskapsåret 2018 med
jämförelsetal inom parantes avseende 2017
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beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över
regelbundet.
Ändringar av uppskattningar redovisas i den
period ändringen görs om ändringen endast
påverkat denna period, eller i den period
ändringen görs och framtida perioder om
ändringen påverkar både aktuell period och
framtida perioder.

antaganden. Det verkliga utfallet kan dock skilja
sig från dessa bedömningar.
Värdering av försäkringstekniska avsättningar
De väsentligaste övervägningarna och
bedömningarna är hänförliga till de
försäkringstekniska avsättningarna som beskrivs i
not 2, inklusive Bolagets bedömning avseende
återvinningsvärdet på återförsäkrarens andel av
dessa.
C. Tillämpade principer för poster i balansräkning

Valuta
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor och
de finansiella rapporterna presenteras i KSEK.
Löpande intäkter och kostnader i utländsk valuta
omräknas efter de valutakurser som gäller på
respektive bokföringsdag. Eventuella fordringar
eller skulder i utländsk valuta omräknas till
balansdagens kurs.
Försäkringsavtal
Försäkringsavtalen har analyserats för att
klassificeras i enlighet med IFRS 4,
Försäkringsavtal. Försäkringsavtal är avtal där
Bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk
genom att gå med på att kompensera
försäkringstagaren/förmånstagaren om en
förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa.
Finansiella avtal är avtal som inte överför någon
betydande försäkringsrisk.

Nyckelpersoner i ledande ställning
Övriga närstående parter

Under året har ett samarbete kring
försäkringssystem pågått med bolag där Bolagets
ordförande är VD. Samarbetet har hanterats enligt
Bolagets särskilda policy för intressekonflikter
vilket innebär att övergripande frågor kring avtal
mellan bolagen har hanterats i Bolagets styrelse
utan inblandning av ordföranden.
I övrigt har inga transaktioner skett mellan
närstående.
Väsentliga överväganden och bedömningar
som påverkar redovisningen
Vid upprättandet av årsredovisningen i enlighet
med IFRS har styrelsen och företagsledningen för
Bolaget gjort bedömningar och antaganden som
kan påverka de redovisade beloppen. Kunskaper
om försäkringsbranschen och historiska
erfarenheter ligger till grund för gjorda

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Bolaget bedömer regelbundet
nedskrivningsbehovet för finansiella tillgångar om
det finns objektiva bevis som tyder på att ett
nedskrivningsbehov föreligger. Objektiva bevis
utgörs dels av observerbara förhållanden som
inträffat och som har en negativ inverkan på
möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels
av betydande eller utdragen minskning av det
verkliga värdet för en investering i en finansiell
placering klassificerad som en finansiell tillgång
som kan säljas. En nedskrivning kostnadsförs i
resultaträkningen. En nedskrivning reverseras om
det finns en indikation på att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och
det har skett en förändring i de antaganden som
låg till grund för nedskrivningen.

Redovisning i och borttagande från
balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i
balansräkningen när Bolaget blir part enligt
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när
faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten
har presterat och avtalsenlig skyldighet att betala
föreligger, även om faktura ännu inte mottagits.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
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Köp och försäljning av placeringstillgångar
redovisas på affärsdagen, det vill säga den dag
då bindande avtal ingås. Det verkliga värdet på
balansdagen utgörs av publicerade prisnoteringar
på en aktiv marknad.

Transaktioner med närstående
Företaget klassificerar närstående parter enligt
följande:



Placeringstillgångar
Bolagets placeringstillgångar har klassificerats
som finansiella instrument "värderade till verkligt
värde via resultaträkningen", det så kallade
verkligt-värde-alternativet i IAS 39. Tillgångarna
värderas på detta sätt eftersom de förvaltas och
utvärderas baserat på verkligt värde i placeringsoch riskhanteringsstrategierna och information om
utvecklingen lämnas till företagsledningen på
detta sätt.
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när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller
när Bolaget förlorar kontrollen över dem.
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång.
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en
finansiell skuld.

Återförsäkring
För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner
som Bolaget har rätt till enligt avtalet som tillgång
under rubriken Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar.

Kvittning av ett finansiellt instrument
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas
och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en legal
rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera
skulden.

Fordringar
Fordringar redovisas i enlighet med IAS 39
inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde. Förändring i
fordringar redovisas på likviddagen. Avsättning för
osäkra fordringar görs utifrån en individuell
värdering av fordran.
Skulder
Skulder redovisas i enlighet med IAS 39
inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde. Förändring i skulder
redovisas på likviddagen. Sedvanliga
reserveringar för upplupna kostnader görs.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av:


Avsättning för oreglerade skador

Avsättningarna motsvarar förpliktelser enligt
ingångna försäkringsavtal och styrelsebeslut.
Avsättning för oreglerade skador
Avsättning för anmälda skador taxeras på
individuell nivå.
Avsättning för oreglerade skador ska täcka de
förväntade framtida skadeutbetalningarna för
samtliga anmälda skador. Avsättningen för
oreglerade skador diskonteras inte.

D. Tillämpade principer för poster i
resultaträkningen
I resultaträkningen sker en uppdelning i resultatet
för försäkringsrörelsen - det tekniska resultatet och det icke-tekniska resultatet, som i huvudsak
är hänförligt till kapitalförvaltningen. Posterna som
ingår i det tekniska resultatet avser helt
verksamhet som försäkringsgivare, det vill säga
överföring av försäkringsrisk enligt definitionen i
IFRS 4 Försäkringsavtal. Redovisningen i
resultaträkningen följer principen för
bruttoredovisning av mottagen och avgiven
försäkring.
Övriga tekniska intäkter
Som övriga tekniska intäkter redovisas sådana
poster som inte omfattar överföring av
försäkringsrisk.
Driftskostnader
I resultaträkningens tekniska resultat redovisas
driftskostnader för perioden uppdelad på
kostnader för handläggning av försäkringskontrakt
som innefattar överföring av försäkringsrisk och
kostnader för övrig försäkringsteknisk verksamhet.
I driftskostnaderna ska även
anskaffningskostnader samt periodisering av
dessa ingå när sådana finns.
Kapitalförvaltningens driftskostnader redovisas
inom det icke-tekniska resultatet.
Driftskostnaderna redovisas när de uppstår.
Kapitalhantering
Enligt försäkringsrörelselagen måste ett
försäkringsföretag som bedriver direkt
försäkringsrörelse ha tillgångar till ett belopp som
motsvarar försäkringstekniska avsättningar för
egen räkning.
Kapital och solvens
Försäkringsverksamhet är en reglerad
verksamhet med formella regler för minimikapital
och kapitalbas. Kapitalbas och kapitalbuffert är
mängden kapital som är tillgängligt för att täcka
oväntade förluster i försäkringsverksamheten eller
i kapitalförvaltningen. I Bolaget redovisas
kapitalstyrka i form av kapitalbas och
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Förvärv och avyttring av ett finansiellt
instrument
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar
redovisas på affärsdagen, som är den dag då
Bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra
tillgången, förutom i de fall Bolaget förvärvar eller
avyttrar noterade värdepapper då
likviddagsredovisning tillämpas.

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserven ackumulerar obeskattade
vinster i verksamheten och säkerhetsreserven
hanteras i enlighet med Finansinspektionens
föreskrift FFFS 2013:8

Kyrkans Försäkring AB
Org. nr. 556660-7965
konsolideringskapital. Kapitalbasen består av
inbetalt aktiekapital, eget kapital och
säkerhetsreserven. Konsolideringskapitalet består
av inbetalt aktiekapital, eget kapital samt
säkerhetsreserven. Bolagets kapitalbas visar hur
mycket kapital som minst måste finnas tillgängligt
för att Bolaget ska klara sin riskexponering.
Kapitalstyrka
Solvenskrav
Bolagets Kapitalbas
Överskott

2018
39 307
125 973
86 666

Kapitalförvaltningens resultat
Placeringstillgångar värderas i balansräkningen
löpande till verkligt värde och värdeförändringar
som uppkommer under perioden redovisas i
resultaträkningen. Värdeförändringar redovisas i
resultaträkningen under posten "Orealiserad vinst
eller förlust". Transaktionskostnader ingår inte i
anskaffningsvärdet för placeringstillgångarna.
Direkta transaktionskostnader redovisas under
posten Kapitalavkastning, kostnader.

2017
51 713
109 575
57 862

Not 2. Risker (KSEK)
A. Allmänt om risker
Riskhantering är en kontinuerlig process som
skapas för att hantera och reducera risker som
Bolaget är utsatt för. Det övergripande målet med
Kyrkans Försäkrings AB:s riskhantering är att på
ett effektivt och strukturerat sätt identifiera risker
på ett tidigt stadium för att minimera skador och
förluster. Bolaget har även utsett ansvariga för
funktionerna riskkontroll, regelefterlevnads kontroll
och intern revision. Kontroll av risker och
regelefterlevnad sker löpande och funktionerna
avger en granskningsrapport till styrelsen.

Marknadsrisk avser risken för att de faktorer som
påverkar värdet av finansiella tillgångar utvecklas
på ett för företaget negativt sätt.
Operativ risk definieras som risken för förluster till
följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga
interna processer eller rutiner, mänskliga fel,
felaktiga system eller externa händelser.
Definitionen inkluderar även legal risk och
anseenderisk.

Försäkringsrisk
Bolagets har tecknat försäkring under 2018 för
klasserna egendom, ansvar och olycksfall. Den
försäkringsrisk som transfererats från det tidigare
dotterbolaget Church RE anses inte ge någon
betydande risk då den är återförsäkrad i sin
helhet. Försäkringsaktiebolag följer i övrigt
Finansinspektionens försäkringstekniska riktlinjer
för vilka risker och beloppsgränser ett
försäkringsbolag får ikläda sig.
Återförsäkringsprogrammet är utformat enligt
nedan (belopp angivna i SEK):

Definition av risker
Teckningsrisken hänför sig till prissättningen av
försäkringsavtal och den inneboende osäkerhet
som är förenad med dessa avtal.
Likviditetsrisker avser risken att inte ha tillräckligt
med tillgångar för att uppfylla löpande betalningsåtaganden.
Kreditrisk avser risken för att en motpart inte
fullgör sina betalningsförpliktelser.
Avsättningsrisken avser risken att de försäkringstekniska avsättningarna inte är tillräckliga. Bolaget
har valt att anlita Nordic Loss adjusting AB (NLA)
som skadereglerare. Bolaget följer NLAs
rekommenderade skadereserver, men kontrollerar
alla skador och gör en egen rimlighetsbedömning
innan skadereserven sätts.

Förs. klass
Egendom
Övriga
klasser
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Maximal
ansvarighet per
skada
1 000 000

Maximal
ansvarighet
per år
10 000 000

5 000 000

-
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B. Försäkringsrelaterade risker
Bolaget är exponerat för teckningsrisk,
avsättningsrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk,
kreditrisk och operationell risk.
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För egendom tillkommer Excess of Loss skydd
som innebär att alla skador över 500 miljoner SEK
upp till 1300 miljoner SEK återförsäkras till 100
procent. Även för övriga försäkringsklasser
tillkommer ett Excess of loss skydd som innebär
att patientskador över 10 miljoner SEK per skada
upp till 35 miljoner SEK per skada återförsäkras
till 100 procent. Bolagets risk är limiterad till
självbehållet om 1 per skada och 10 per år,
resterande risk är återförsäkrad till 100 %, Bolaget
står därmed ingen risk avseende dessa limiter.
Bolaget har tecknat återförsäkring med följande
bolag. Rating är angivet enligt Standard & Poor.

Beloppen nedan är angivna i KSEK.

< 1 år
Finansiella
skulder
Försäkringstekniska
avsättningar

1-5 år

35 125

> 5 år

Totalt

213

35 338

400

400

C. Finansiella risker
Bolaget är känsligt för svängningar i den allmänna
marknaden eftersom en del av tillgångarna
investeras i aktiefonder.

A+
AAAA
A+
A1
A
AAA+
AAA+
A+
A+
A-

Bolaget har placeringar i aktiefonder, räntefonder
och bankkonton. Samtliga placeringar görs i
svenska kronor. Någon väsentlig valutarisk
bedöms därmed inte förekomma för
placeringstillgångarna. Ränterisken och prisrisken
i placeringarna hanteras genom att Bolaget följer
interna placeringsriktlinjer och löpande följer upp
verksamheten. Portföljen förvaltas av Swedbank,
Handelsbanken och SEB.
Kreditrisken hanteras genom fastställda
begränsningar för andelen placeringar som inte är
emitterade av staten.

Ansvar och olycksfall
återförsäkringen är tecknad med Munich Re.
Försäkringen täcker ansvar och olycksfall till ett
värde av 25 MSK per skada
Det finns ingen återförsäkrare i panelen som har
en rating som är lägre än A.

Placeringstillgångarna består av innehav i
värdepappersfonder innehållande aktier och
räntebärande placeringar.

Känslighetsanalys avseende försäkringsrisker
I den gjorda känslighetsanalysen för Bolagets
försäkringsportfölj har känsligheten beräknats
utifrån punktrisker. Punktrisker avser risker till följd
av att ett givet utfall ändras. Analysen för
punktrisker har utförts genom stresstest där en
viss procentuell förändring av den relevanta
parametern har antagits. Nedan visas vilken
påverkan detta har på resultatet och på det egna
kapitalet.

Känslighetsanalys avseende ränterisk och
kreditrisk
I den gjorda känslighetsanalysen för Bolaget har
känsligheten avseende förändring av marknadsräntan och den allmänna kreditrisken beräknats.
Analysen har utförts som stresstest där en viss
procentuell förändring av den relevanta
parametern har antagits. Nedan tabell visar vilken
påverkan dessa förändringar har på resultatet och
på det egna kapitalet.

Förändring i
procent

Påverkansmått
på resultat &
EK

Skadefrekvens

10%

-600

Medelskadebelopp

10%

-600

Skadeinflation

1%

-157

Punktrisker

Marknadsrisker

Marknadsränta
Allmän
kreditrisk
Valutakurs
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Förändring
i Procent

Påverkansmått
resultat & EK

1%

-1 066

0,5%
10%

-541
0
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DEVK
Hannover Re
Sirius
MS Amlin
Covea
Moderna Försäkringar/Tryg
Mapfre Re
Swiss Re
TM Kiln (Lioyds syndicates 1880/0510)
Munich Re
Berkley Re
Aspen Re
Arch Re
Riskpoint (Awac)

Förfallostruktur för finansiella åtaganden,
baserade på avtalade löptider

Kyrkans Försäkring AB
Org. nr. 556660-7965
D. Övrigt
Operativa risker
De operativa riskerna rymmer administrativa
risker. Dessa utgörs av kvaliteten på levererad
finansiell information samt bemanning och
kunskapstillgång hos framförallt Marsh
Management Services Sweden AB. Bokföringens
kvalitet säkerställs av väl utvecklade
kontrollfunktioner i befintliga arbetsdokument. Hos
Marsh Management Services Sweden AB finns
kunskap att sköta Bolaget hos flera personer. De
operativa riskerna består även av risker knutna till
IT. Dessa hanteras genom väl utvecklade backuprutiner i serverhallar för GCMS (Bolagets
ekonomisystem) på skilda ställen. GCMS används
som ekonomisystem från 1 januari 2014.
Riskhantering
Verksamheten i ett försäkringsbolag bygger på att
hantera olika typer av risker. Vissa risker ingår
som ett naturligt led i verksamheten, medan andra
bör minimeras så långt det går. Bolagets
verkställande direktör är ansvarig för den samlade
riskkontrollen i Bolaget. Bolaget har fastställt
riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt

placeringsriktlinjer. Bolagets kontroll över
processer, rutiner och styrdokument är föremål för
löpande översyn både internt och via samarbete
med Marsh Management Services Sweden AB
samt tillsammans med compliance-, riskkontrollaktuarie- och internrevisionsfunktionen.
Samtliga funktioner är inrättade enligt
Försäkringsrörelselagens regler om styrning och
kontroll av finansiella företag.
Compliancefunktionen ansvarar för övervakning
av regelefterlevnad i Bolaget.
Riskkontrollfunktionen ansvarar för att kontrollera
hur risker hanteras i Bolaget.
Internrevisionsfuktionen kontrollerar den interna
kontrollen i Bolaget samt compliance- och
riskkontrollfunktionens arbete.
Aktuariefunktionen utför de aktuariella
beräkningar som myndighetrapporteringen kräver.
Samtliga funktioner hanteras av externa konsulter

Skadetriangel
Skadetriangeln visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna i KSEK.
Kyrkan Försäkrings AB
Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.

Avstämning mot balansräkning
Avsättning oreglerade skador före diskontering
Total avsättning oreglerade skador i
Balansräkning

Innan 2016 - Church RE

2016
25 230
21 768
25 578

2017
25 430
25 799

2018
38 511

3 900
3 825
74
473
0

25 578
24 774
805
-349
0

25 799
12 064
13 735
-369
0

38 511
5 236
33 275

74

805

13 735

33 275

Skadereserven uppgår i BR till
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Totalt
89 171
47 567
25 578
0
0
0
0
0
0
0
55 277
40 663
47 888
-244
0

47 888
47 888
47 888
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Skadeår
KSEK
Uppskattad slutlig skadekostnad
Ett år senare
Två år senare
Tre år senare
Fyra år senare
Fem år senare
Sex år senare
Sju år senare
Åtta år senare
Nio år senare
Uppskattad slutlig skadekostnad
Ack. Utbetalda skadeersättningar
Avsättning orglerade skador
Ackumulerat över/underskott
D:o i % av initial skadekostnad

kkr
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Noter till Bolagets finansiella rapport (KSEK)
Not 3. Premieinkomst före avgiven återförsäkring
2018
Direktförs äkringsavtal tecknade i Sverige

69 767

Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring

69 767

2017
75 821
75 821

Not 4. Premier för avgiven återförsäkring
2018

2017

Premier för avgiven återförs äkring

-52 328

-55 977

Summa premieinkomst för avgiven återförsäkring

-52 328

-55 977

Not 5. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen
2018

2017

Ingående balans avsättning oreglerade skador

4 456

3 358

Utgående balans avsättning oreglerade skador

4 856

4 456

Genomsnittlig avsättning oreglerade skador

4 656

3 907

Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen

216

168

Summa kapitalavkastning överförd till finansrörelsen

216

168

Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen

Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har baserats på den genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att

Not 6. Övriga tekniska intäkter
2018
Erhållen provision Återförsäkring

16 142

Summa övriga intäkter

16 142
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2017
12 760
12 760
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placera till en kalkylränta på 3,918 %. Räntesatsen utgörs av beräknad totalavkastning.

Kyrkans Försäkring AB
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Not 7. Utbetalda försäkringsersättningar
Utb etalda försäkringsersättningar

2018

2017

Utbetalda försäkringsersättningar

-19 270

-12 386

Skaderegleringskostnader

-2 088

-1 582

-21 357

-13 968

Årets förändring

-21 333

-8 066

Summa

-21 333

-8 066

Summa
Förändring i försäkringstekniska avsättningar

Not 8. Driftskostnader
2018

2017

Administrationskostnader
Varav förmedlingsprovision

-9 004
-105

-19 395
-6 549

Summa

-9 004

-19 395

Driftskostnader i försäkringsrörelsen enligt ovan

-9 004

-19 395

Skaderegleringskostnader enligt not 7

-2 088

-1 582

-11 092

-20 977

-284

-250

Summa totala driftskostnader
Varav:
Revisionskostnader 1)
Övrigt

-8 721

-19 145

Totala driftskostnader

-9 004

-19 395

1) Revisionskostnader

2018

2017

KPMG

-284

-250

Summa

-284

-250

Not 9. Kapitalavkastning intäkter
2018

2017

Kassa och bank

75

-6

Realiserad vinst, netto

749

1 630

Summa kapitalavkastning, intäkter

824

1 623
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Ränteintäkter och utdelning

Kyrkans Försäkring AB
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Not 10. Orealiserad vinst/förlust på placeringstillgångar
2018

2017

Aktier och andelar

2 806

4 785

Summa orealiserad vinst, placeringstillgångar

2 806

4 785

Hela intäkten hänför sig till finansiella instrument som värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Not 11. Skatt på årets resultat
2018

2017

Skatt på årets resultat

-2 052

-2 246

Årets skattekostnad

-2 052

-2 246

Redovis at resultat före s katt

9 374

10 124

-2 062

-2 227

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-1

-13

Schablonintäkt periodiseringsfond

10

-6

-2 052

-2 246

Periodens resultat

7 322

7 878

Summa

7 322

7 878

2018

2017

Verkligt värde

39 904

40 362

Anskaffnings värde

29 478

28 948

Verkligt värde

41 747

43 346

Anskaffnings värde

41 192

40 974

Summa verkligt värde placeringstillgångar

81 651

83 708

Skatt enligt gällande skattesats 22 %

Skatt på årets resultat enl. resultaträkningen
Aktuell skatt som redovisas i eget kapital under året uppgår till

Not 12. Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar

Placeringstillgångarna klassificeras som finansiella instrument som värderas till verkligt värde via
resultaträkningen. Verkligt värde för samtliga placeringar fastställs enligt priser på en aktiv marknad, det vill
säga nivå 1-placeringar.
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Ob ligationer och andra ränteb ärande placeringar

Kyrkans Försäkring AB
Org. nr. 556660-7965

Not 13. Klassificering av tillgångar och skulder

Tillgångar 2018

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt
värde via resultaträkning

Aktier och andelar

39 904

Obligationer och andra räntebärande placeringar

41 747

Låne-och
Icke finansiella
kundfordringar
tillgångar

Sum m a

39 904
41 747

Inventarier

138

138

Fordringar

18 716

18 716

43 032

Återförsäkrares andel av f örsäkringstekniska avsättningar

66 459

Kassa och bank
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

81 651

Sum m a tillgångar

Eget kapital och skulder 2018

Finansiella skulder
värderade till verkligt
värde via resultaträkning

66 459

Övriga
finansiella
skulder

43 032
66 459

38

38

61 924

210 035

Icke finansiella
skulder

Sum m a

99 110

99 110

7 535
9 690

7 535
9 690

55 888

55 888

2 473

2 473

Skulder avseende återf örsäkring

-

0

Övriga skulder

-

0

34 619

35 338

Eget kapital
Periodiseringsf ond
Säkerhetsreserv
Försäkringstekniska avsättningar
Skulder avseende direktförsäkring

719

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

719

209 316

210 035
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Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Tillgångar 2017

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt
värde via resultaträkning

Aktier och andelar

40 362

Obligationer och andra räntebärande placeringar

43 346

Låne-och
Icke finansiella
kundfordringar
tillgångar

Sum m a

40 362
43 346

Inventarier

207

207

Fordringar

43 246

43 246

22 100

Återförsäkrares andel av f örsäkringstekniska avsättningar

80 741

Kassa och bank

22 100
80 741
0

Immaterialla tillgångar

170

170

65 722

230 171

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

83 708

Sum m a tillgångar

Eget kapital och skulder 2017

Finansiella skulder
värderade till verkligt
värde via resultaträkning

80 741

Övriga
finansiella
skulder

Icke finansiella
skulder

92 788

Eget kapital

Sum m a

92 788

7 444

7 444

Säkerhetsreserv

10 813

10 813

Försäkringstekniska avsättningar

34 555

34 555

Periodiseringsf ond

0

0

250

250

Skulder avseende direktförsäkring
Skulder avseende återf örsäkring
Övriga skulder

749

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

0

749

3 456

3 456

80 117

80 866

229 423

230 171

Not 14. Eget kapital
Aktiekapitalet består av 250 000 aktier med kvotvärde 100 SEK. I övrigt, se uppställning i Förändringar i eget
kapital på sidan 11.

Not 15. Obeskattade reserver
2017

-

2 659

Periodiseringsfond 2013

1 495

1 495

Periodiseringsfond 2014

3 290

3 290

Periodiseringsfond 2018

2 751

-

Summa periodiseringsfond och avskrivningar

7 535

7 444

Avsättning till säkerhetsreserv
Ingående avsättning till säkerhetsreserv

10 813

Utgående avsättning till säkerhetsreserv

-1 122
9 690

Summa säkerhetsreserver

9 690
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14 130
-3 317
10 813
10 813
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2018
Periodiseringsfond 2012
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Not 16. Avsättning oreglerade skador
2018

2017

Inträffade och rapporterade skador
Ingående balans

23 093

16 347

Årets förändring

21 909

6 746

Summa inträffade och rapporterade skador

45 002

23 093

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR)
Ingående balans

3 462

2 142

Årets förändring

-576

1 320

2 886

3 462

Ingående balans

26 555

18 489

Årets förändring

21 333

8 066

Summa inträffade och rapporterade skador ink. IBNR

47 888

26 555

Summa inträffade och rapporterade skador
Inträffade och rapporterade skador ink. IBNR

Not 17. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
Särskild löneskatt

2018

2017

157
52

383
49

Sociala avgifter

191

180

Övriga upplupna kostnader

319

137

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

719

749

Not 18. Revisionskostnader
2017

284

250

Summa revisionskostnader

284

250

Kyrkans Försäkring AB – 2018

2018
Revisionsuppdrag
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Not 19. Medeltal anställda samt löner och ersättningar
2018

2017

Medeltal ans tällda

5

5

Varav kvinnor

2

2

Varav män
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och arvoden
Varav
Verkställande Direk tör
Patrik Olsson (exklusive sociala avgifter)
Styrelsearvoden
Anders Sjödin

3

3

2 809

2 856

814

745

94

92

Kristina Peterson
Kerstin Holmberg
Jösta Claes on

62
62
62

62
62
62

Per Olov Norlander

62

62

Mårten Steen
Leif Eriksson

62
62

62
62

1 145
136

1 220
107

Total Pensionskostnad

255

217

Summa lönekostnader

3 954

4 076

Sociala avgifter enligt lag och avtal inklusive pension
(varav pensions kostnader för VD)

Löner och andra personalkostnader samt styrelsearvoden redovisas som övrig driftskostnad.
Information angående styrelse och VD
VD har 6 månaders uppsägningstid, pensionsåldern är 65 år med en omfattning av sedvanlig pensionsplan i
enlighet med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Ersättning har utgått till styrelseledamöter i Kyrkans
Försäkring AB.

Not 20. Förväntade återvinningstider för tillgångar och skulder
Samtliga tillgångar och skulder förväntas återvinnas inom ett år förutom försäkringstekniska avsättningar och
återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar som förväntas återvinnas efter 1 år.

2018

2017

0

0

Poster inom linjen
Ställda panter
Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter
För försäkringstekniska avs ättningar regis terförda tillgångar

8 662

5 347

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Åtaganden

Inga

Inga
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Not 21. Poster inom linjen
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Not 22. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget kommer att fortsätta arbetet med att leverera bästa försäkring till lägsta kostnad för Svenska kyrkan.
Detta genom att skapa än bättre kontroll över vad som försäkras, sätta rätt premie i förhållande till risk samt
verka skadeförebyggande, utifrån den kunskap som byggs från inträffade skadehändelser men också genom
samarbeten med andra kulturvårdsintressenter. Bättre kontroll över vad som försäkras kommer skapas
genom att öka andelen direktkunder, som har direkt kontakt med Bolagets personal. Mycket kontroll kommer
också att skapas genom utveckling av IT-system. Vidare finns goda möjligheter att utveckla samarbeten
inom organisationen, Svenska kyrkan när det gäller kontroll över egendom samt skadeförebyggande. Då
volym ger ytterligare möjligheter till än bättre försäkring till lägre kostnad kommer den del av Svenska kyrkan
som ännu inte är kunder att bearbetas.

Not 23. Transaktioner med närstående
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande:



Nyckelpersoner i ledande ställning
Övriga närstående parter

Eftersom Bolaget inlett ett samarbete kring försäkringssystem där Bolagets ordförande är VD är
transaktionerna att kategorisera som transaktion med närstående.
2018

2017

SABO Försäkrings AB

927

670

Summa

927

670

Köpta tjänster av:

Not 24. Klassanalys
Ansvar

Olycksfall

Total

Premieinkomst, brutto
Premieintäkt, brutto

4,997
4,997

9,965
9,965

2,476
2,476

17,438
17,438

Försäkringsersättningar, brutto
Driftskostnader, brutto
Resultat av avgiven återförsäkring

6,435
-8,104
52,128

873
-450
200

-1,057
-450
0

6,252
-9,004
52,328
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Egendom
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Not 25. Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande belopp (kronor):
Balanserat resultat
Årets reslutat
Totalt

66 682 314
7 321 968
74 004 282

Styrelsen och Verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
Disponeras enligt följande
Aktieutdelning
(2500 000*4 kr)
Överförs i ny räkning
Totalt

1 000 000
73 004 282
74 004 282

Kyrkans Försäkring AB – 2018

Det är styrelsens bedömning att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, Bolagets konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt enligt ABL 17:3.
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Underskrifter
Stockholm, den

Anders Sjödin

Kristina Peterson

Mårten Steen

Leif Eriksson

Ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jösta Claeson

Kerstin Holmberg

Per-Olov Norlander

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Patrik Olsson
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
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Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
KPMG
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