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Sammanfattning

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning 2017
Sb-Livförsäkring Ab firade sin 10-åriga verksamhet år 2017. Det gångna året var på många sätt
framgångsrikt. Premieintäktens tillväxt var större än i branschen i medeltal och speciellt företagssektorns
tillväxt var på en mycket god nivå. För placeringsverksamhetens del var bolagets avkastning på
investerat kapital god med beaktande av den turbulenta marknadssituationen som rådde. I början på
året togs ett nytt riskförsäkringsprogram i bruk och under året lanserades två nya produkter (Balans och
Livskraft).
Bolaget flyttade i juli till verksamhetsutrymmen på Industrigatan 33 tillsammans med övriga bolag i
Sparbankscentralen. För bolagets del växte personalens och kundernas tillfredsställelse och från dessa
konstellationer är det bra att fortsätta år 2018.
Sb-Livförsäkring Ab:s premieintäkt steg 23 % och bolagets premieintäkt var 169,7 miljoner euro (138,0
milj. euro). Betalda ersättningar växte till 51,3 miljoner euro (39,5 milj. euro). Som en följd av
försäkringsstockens tillväxt växte återköpens belopp år 2017 med 8,8 miljoner euro. Driftskostnaderna
växte 11,1 % och var 15,5 miljoner euro (14,0 milj. euro). Driftskostnadernas tillväxt beror på tillväxten i
affärsverksamhetens volym, systemprojekt som är på gång och personalmängdens ökning. Bolagets
placeringsavkastning med gängse värden var 11,1 miljoner euro (12,6 milj. euro), och var således 6,0
procent (6,6 %) på investerat kapital. Sb-Livförsäkring Ab:s resultat för räkenskapsperioden var 5,5
miljoner euro (3,6 milj. euro).
År 2017 påbörjades uppdateringen av bolagets förvaltningssystem med målsättningen att säkerställa
intern kontroll och god förvaltning. Styrelsebehandlingen av förvaltningssystemets nya dokument
inleddes på hösten 2017 och fortsatte på 2018 års sida efterföljande styrelsens årsklocka.
Förberedelserna för regleringsprojekt (som IDD direktivet som berör erbjudande av försäkringar och
MIFID 2 direktivet som förbättrar placerarskyddet) har förverkligats i samarbete med
Sparbankscentralens andra bolag.
De egna tillgångarna som godkänts för täckande av soliditetskapitalkravet (SCR) hör i sin helhet till TIER
1 klassen. De egna tillgångarna 31.12.2017 var 63.5 miljoner euro och SCR-kapitalkravet 32,4 milj. euro.
De egna tillgångarnas gynnsamma utveckling har möjliggjort en ökning av riskvikten i
placeringsverksamheten. Sb-Livförsäkring tillämpar övergångsstadgandet för aktierisken. Solvens II
soliditetsförhållandet utan övergångsstadgandet är 187 % och med beaktande av övergångsstadgandet
195 %. Soliditeten är inom det målintervall som styrelsen fastställt.
Bolaget fortsätter enligt den fastställda strategin målmedvetet med en kraftig tillväxt, men dock med
upprätthållande av soliditeten och behärskande av riskerna. Enligt strategin är tyngdpunkten att stöda
och säkra uppnåendet av målsättningarna för Sammanslutningen för affärsverksamhetsområdet
sparande och placering i samarbete med Sparbankscentralens bolag. Med vidareutvecklingen av
riskprodukterna eftersträvas en betydande ökning av kundtillfredsställelsen samt en bättre behärskning
av de risker som berör kundernas ekonomiska situation. Ägarbankerna har förbundit sig att vid behov
ombesörja kapitaliseringen som tillväxten kräver.
Styrelsen har inte vetskap om omständigheter, som under rapporteringsperioden skulle väsentligt ha
hotat eller under tiden efter rapporteringstidpunkten väsentligt skulle påverka bolagets soliditet eller
ekonomiska ställning.
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