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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN 2011 OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

Försäkringsverksamheten 

Resultat och premieutveckling 

Kapitalförvaltning  och riskexponering

Framtidsutsikter

If Livförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till If Skadeförsäkring Holding AB (publ), som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Sampo Abp, med säte i Helsingfors. If Skadeförsäkring 

Holding AB (publ) upprättar för räkenskapsåret 2011 en koncernredovisning som omfattar verksamheten i If Livförsäkring AB.

Styrelsen och verkställande direktören för If Livförsäkring AB, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

If Livförsäkring AB etablerades i maj 2005 och har sedan dess bedrivit försäkringsverksamhet i Sverige, Danmark och via filialen If Livsforsikring NUF i Norge.  

Syftet med bolagets verksamhet är att kunna erbjuda ett större produktspektrum inom riskförsäkring till If Skadeförsäkrings kunder i Sverige, Danmark och Norge. Livförsäkring i form av 

dödsfallskapital är en viktig kompletterande personförsäkring i tillägg till andra personförsäkringar som If Skadeförsäkring AB (publ) erbjuder sina kunder. Sedan 2007 har If Livförsäkring 

AB utvidgat sitt erbjudande till att också omfatta grupplivförsäkringar på den svenska marknaden.

If Livförsäkring AB köper alla tjänster, såsom försäljning, kundservice, skadereglering, kapitalförvaltning, riskhantering och administration av If Skadeförsäkring AB (publ). Från och med 

2008-01-01 tecknar bolaget även återförsäkring med If Skadeförsäkring AB (publ).

Genom att If Livförsäkring AB placerar försäkringspremierna i olika placeringstillgångar, exponerar man sig för olika finansiella risker. Målet med placeringsverksamheten i If Livförsäkring 

är att uppnå högsta möjliga avkastning med en godtagbar risknivå, samt att säkerställa att bolaget, under alla omständigheter, har en solvens som överstiger den av myndigheter fastställda 

solvensgraden. Strukturen på placeringstillgångarna skall följa myndigheternas riktlinjer och de skall täcka bolagets försäkringstekniska avsättningar. De marknadsrisker som If Livförsäkring 

AB är exponerad för är ränterisk samt valutarisk. Se vidare not 3.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 88,8 MSEK (85,7). Premieintäkten för egen räkning uppgår till 169,1 MSEK (147,8) och skadekostnader för egen räkning belastar året 

med 45,5 MSEK (24,8).

Bolagets resultatutveckling har varit mycket positiv under 2011. Den största tillväxten mätt i antal risker under 2011 skedde inom bolagets grupplivsatsning i Sverige, särskilt genom två stora 

gruppavtal med effekt från hösten 2011. Individuell livförsäkring i Norge bidrog till den största tillväxten av premieintäkten. 

Bolagets riskexponering omfattar risker som uppstår i försäkringsverksamheten och investeringsrisker kopplade till placeringstillgångarna. Bolagets policy är att driva verksamhet med en 

relativt låg och kontrollerad risk. 

Målsättningen med riskhanteringen är att säkerställa att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande till verksamhetens risker samt att begränsa fluktuationer i de finansiella resultaten. 

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för hantering och kontroll av de risker som If Livförsäkring är exponerat för. Styrelsen skall också följa upp riskrapporteringen och 

godkänna riskhanteringsplaner.  

Försäljningen av individuella livförsäkringar är stabil i alla länder och den underliggande lönsamheten i försäkringsverksamheten bedöms som tillfredställande. Etableringen av If Care, som är 

Ifs satsning på sjukvård och gruppförsäkringar i Sverige, har gett stor tillväxt i antal försäkrade och förväntas också bidra med tillväxt i antal försäkrade och i premieintäkter i kommande 

perioder. Bildandet av en filial i Danmark 2012 är ett viktigt steg mot ytterligare tillväxt och affärsutveckling i Danmark.

Sampos kapitalförvaltningsenhet hanterar samtliga placeringstillgångar i If Livförsäkrings portfölj. Placeringsportföljen innehåller enbart statsobligationer och företagsobligationer. Den i 

resultaträkningen redovisade kapitalavkastningen netto uppgår till 9,2 MSEK (12,4). Resultatet uppgick, med tillämpning av full marknadsvärdering, till 11,7 MSEK (10,3). 

Kapitalavkastningen för 2011 uppgick till 4,3% (4,1%). Durationen i portföljen var per 31 december 2011 1,3 år (1,7). Placeringstillgångarna matchar i stort sett skulderna i respektive valuta. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Resultatsammandrag

MSEK 2011 2010 2009 2008 2007

Premieinkomst f e r 180 163 126 93 39

Premieintäkter f e r 169 148 109 76 30

Försäkringsersättningar f e r -45 -25 -34 -10 -3

Driftskostnader -44 -50 -43 -31 -18

Kapitalavkastning överförd från

finansrörelsen 4 3 2 3 1

Övriga tekniska intäkter - - - - -

Tekniskt resultat 84 76 34 38 10

Kapitalförvaltningens resultat och övriga poster 5 9 13 -4 1

Resultat före skatt 89 85 47 34 11

Skatt -20 -18 -10 -7 -3

Årets resultat 69 67 37 27 8

f e r = för egen räkning

Balansräkning per 31 december

MSEK 2011 2010 2009 2008 2007

Tillgångar

Placeringstillgångar till verkligt värde 263 258 190 115 63

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar - - - 0 10

Fordringar 46 36 7 4 4

Andra tillgångar, förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 49 9 27 16 15

Summa tillgångar 358 303 224 135 92

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 232 201 137 78 53

Försäkringstekniska avsättningar 90 78 70 43 32

Skulder 36 24 17 14 6

Avsättningar, upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter - - - - 1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 358 303 224 135 92

Nyckeltal skadeförsäkring

Skadeprocent 27% 17% 31% 13% 10%

Driftskostnadsprocent 26% 34% 39% 41% 60%

Totalkostnadsprocent 53% 51% 71% 53% 70%

Omkostnadsprocent 26% 34% 39% 41% 60%

Nyckeltal kapitalförvaltning

Totalavkastning 4,3% 4,1% 9,2% -0,9% 3,2%

Övriga nyckeltal

Kapitalbas 232 161 137 78 53

Solvenskrav 117 102 88 58 20

Konsolideringskapital 232 201 137 78 53

Konsolideringsgrad 128% 123% 109% 84% 136%

Definitioner av nyckeltal

Skadeprocent Försäkringsersättningar f e r i förhållande till premieintäkter f e r

Driftkostnadsprocent Driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkter f e r uttryckt i procent

Totalkostnadsprocent Skade- och driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkten

Omkostnadsprocent Summan av driftskostnader i försäkringsrörelsen och skaderegleringskostnader i förhållande till premieintäkten f e r

Totalavkastning Totalavkastningen för genomsnittliga placeringstillgångar är lika med marknadsvärdesförändringen på tillgångarna plus direktavkastningen

Kapitalbas Redovisat eget kapital efter föreslagen utdelning minus immateriella tillgångar, plus obeskattade reserver, förlagslån och uppskjuten skatteskuld

Solvenskrav Det lägsta tillåtna kapital som krävs för verksamheten från ett myndighetsperspektiv

Konsolideringskapital Eget kapital minus uppskjuten skattefordran, plus obeskattade reserver, förlagslån och uppskjuten skatteskuld

Konsolideringsgrad Konsolideringskapital i förhållande till premieinkomst f e r
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RESULTATRÄKNING 

KSEK Not 2011 2010

Teknisk redovisning av försäkringsrörelse

Premieintäkter, f e r

Premieinkomst  (före avgiven återförsäkring) 5 181 092 163 810

Premier för avgiven återförsäkring -760 -572

Förändring i avsättning för ej intjänade premier -11 261 -15 441

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier - -

169 071 147 797

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 6 4 305 2 863

Övriga tekniska intäkter - -

Försäkringsersättningar, f e r 7

Utbetalda försäkringsersättningar

    Före avgiven återförsäkring -45 472 -27 055

    Återförsäkrares andel 480 -

Förändring i avsättning för oreglerade skador

     Före avgiven återförsäkring -517 2 538

     Återförsäkrares andel - -326

-45 509 -24 843

Driftskostnader 8 -44 044 -49 675

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 83 823 76 142

Icke-teknisk redovisning

Kapitalförvaltningens resultat

Kapitalavkastning, intäkter 9 11 225 11 031

Kapitalavkastning, kostnader 10 -815 -728

Orealiserat resultat på placeringstillgångar 11 -1 175 2 128

9 235 12 431

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen -4 305 -2 863

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 88 753 85 710

Resultat före skatt 88 753 85 710

Skatt 12 -19 866 -18 293

Årets resultat 68 887 67 417

F e r = För egen räkning
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

KSEK 2011 2010

Periodens resultat 68 887 67 417

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser på utländska verksamheter -391 -1 685

Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas 2 840 -1 517

Värdeförändringar på finansiella tillgångar som kan säljas överförda till resultaträkning -336 -612

2 113 -3 814

Summa totalresultat för perioden 71 000 63 603
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BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER

KSEK Not 2011 2010

Tillgångar

Placeringstillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  13 263 414 257 800

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker - -

Avsättning för oreglerade skador - 0

- 0

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring  14 4 516 9 660

Fordringar avseende återförsäkring - 118

Övriga fordringar  15 40 858 26 479

45 374 36 257

Andra tillgångar

Kassa och bank 45 365 3 660

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 4 038 4 940

Summa tillgångar 358 191 302 656

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 1 000 1 000

Reservfond 41 965 -

Överkursfond - 41 965

Fond för verkligt värde 1 327 -1 177

Balanserat resultat 118 352 91 326

Årets resultat 68 887 67 417

231 531 200 531

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 81 593 70 359

Avsättning för oreglerade skador  16 8 492 7 836

90 085 78 195

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring  17 16 303 5 182

Skulder avseende återförsäkring 618 -

Övriga skulder 18 19 654 18 746

36 575 23 928

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 2

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 358 191 302 656

Poster inom linjen

Tillgångar som omfattas av försäkringstagarnas förmånsrätt  19 154 516 134 507
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KASSAFLÖDESANALYS

KSEK 2011 2010

Kassaflöde från försäkringsverksamheten

Premieflöden, direktförsäkring 183 415 161 039

Skadeutbetalningar, direktförsäkring -45 238 -26 794

Återförsäkring -168 -1 655

Omkostnader -43 735 -48 604

94 274 83 986

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Löpande intäkter / avkastning, direkt 10 825 8 655

Nettoinvestering i placeringstillgångar -4 093 -71 862

6 732 -63 207

Kassaflöde från övrig verksamhet 
1)

-58 582 -37 722

Årets kassaflöde 42 424 -16 943

Kassa och bank

Kassa och bank vid årets början 3 660 22 310

Effekter från valutakursförändringar -719 -1 707

Årets kassaflöde 42 424 -16 943

Kassa och bank vid periodens utgång 45 365 3 660

1)
 I posten Kassaflöde från övrig verksamhet ingår främst betalda skatter med -17 786 KSEK (-9 463), utdelning med -40 000 KSEK (-) samt överföring av egna bankmedel med  -815 KSEK (-23 814) till den nordiska cashpoolen.

Förutom de bankkonton som ingår i den nordiska cashpoolen, och för vilken moderbolaget If Skadeförsäkring Holding AB (publ) är huvudkontohavare, finns bankmedel överförda till kapitalförvaltningen som inte investerats i 

placeringstillgångar. Vidare har den norska filialen i If Livförsäkring AB ett eget konto med Nordea. Vid årsskiftet uppgick tillgodohavandena på dessa konton till 44 276 KSEK respektive 1 089 KSEK. Fordran på den nordiska 

cashpoolen uppgick vid årsskiftet till 40 858 KSEK (26 479). 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KSEK

Aktiekapital

Reservfond/             

Överkursfond

Fond för verkligt 

värde Balanserad vinst Årets resultat

Summa            

Eget kapital

Eget kapital vid ingången av 2010 1 000 41 965 952 93 011 - 136 928

Totalresultat 2010 - - -2 129 -1 685 67 417 63 603

Eget kapital vid slutet

av 2010 1 000 41 965 -1 177 158 743 - 200 531

Eget kapital vid ingången av 2011 1 000 41 965 -1 177 158 743 - 200 531

Totalresultat 2011 - - 2 504 -391 68 887 71 000

Utdelning till aktieägaren - - - -40 000 - -40 000

Eget kapital vid slutet

av 2011 1 000 41 965 1 327 118 352 68 887 231 531

Aktiekapitalet utgörs av 10.000 aktier med nominellt värde 100 kr. 

       Fritt eget kapital Bundet eget kapital

Årsredovisning 2011

If Livförsäkring AB

Org nr 516406-0252 9



NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Redovisningsprinciper

Publicerade internationella redovisningsstandarder som ännu inte trätt i kraft bedöms i nuläget inte få några väsentliga effekter på företagets rapportering när de börjar tillämpas.

Omräkning av utländska filialer

Klassificering och värdering av placeringstillgångar

Fordringar

Fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta.

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 

Avsättning för oreglerade skador 

Premieintäkter

Försäkringsersättningar

Driftskostnader 

Kapitalavkastning

Not 2 Väsentliga överväganden

Värdering av placeringstillgångar

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättning sker för kända ej slutreglerade skador, för ännu ej anmälda skador enligt tidigare års erfarenhet (IBNR-avsättning) samt för beräknade framtida skadebehandlingskostnader 

avseende inträffade skador.

Alla administrativa tjänster köps från If Skadeförsäkring AB (publ). Baserat på den ersättning som erläggs till If Skadeförsäkring redovisas driftskostnaderna funktionsuppdelade som 

anskaffningskostnader eller som administrationskostnader. Någon allokering av erlagd ersättning till skadereglering eller till finansverksamheten sker inte. 

Den ersättning som bolaget erhåller från försäkringstagaren för att acceptera överföring av försäkringsrisk kallas premieinkomst. Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som 

är hänförlig till redovisningsperioden.

De totala försäkringsersättningarna för redovisningsperioden omfattar dels under perioden utbetalda försäkringsersättningar, dels förändringar i avsättningar för oreglerade skador.

Kapitalavkastningen inkluderar dels direktavkastning, såsom ränteintäkter och utdelningar på aktieinnehav, dels realiserade värdeförändringar på samtliga placeringsillgångar. Se dock ovan 

beträffande placeringstillgångar anskaffade före utgången av år 2008. Vidare ingår alla effekter av förändrade valutakurser utom sådana som uppstår på grund av omräkning av utländska 

filialer. 

En del av kapitalavkastningen förs över från kapitalförvaltningens resultat till tekniskt resultat för försäkringsrörelsen baserat på nettot av försäkringsrörelsens genomsnittliga 

försäkringstekniska avsättningar och utestående nettofordringar.

Vid upprättandet av finansiella rapporter förutsätts att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 

redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl.a. baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om försäkringsbranschen. Det 

verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. 

Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte rapporterats till If, så kallad IBNR-

avsättning. Avsättningsrisk kommenteras vidare i not 3. 

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. 

Avsättningen beräknas för de flesta produkter strikt tidsproportionellt. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna, förstärks de med ett 

tillägg för kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bl.a. uppskattningar av framtida skadefrekvens och andra faktorer som påverkar behovet av nivåtillägg. Även denna 

avsättningsrisk kommenteras i not 3. 

Bedömningar gjorda av styrelsen och företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna för räkenskapsåret 2011 samt bedömningar 

som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter kommenteras nedan. 

If har valt att tillämpa en klassificering enligt IAS 39 som innebär att samtliga finansiella placeringstillgångar värderas till verkligt värde. Då värderingen av tillgångarna i allt väsentligt 

grundas på observerbara marknadsnoteringar är det bolagets bedömning att denna redovisning utgör en bra presentation av bolagets innehav av placeringstillgångar. Risker i 

placeringstillgångarna kommenteras vidare i not 3. 

Årsredovisningen för If Livförsäkring AB har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26). I enlighet med Finansinspektionens allmänna råd tillämpas godkända internationella redovisningsstandarder och Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer i den mån dessa inte strider mot lag eller annan författning eller nämnda föreskrifter och allmänna råd.

Avsättningen för ej intjänade premier är beräknad pro rata temporis, dvs. för varje enskild risk har den icke intjänade delen beräknats linjärt vid räkenskapsårets utgång. Avsättning för 

kvardröjande risker görs när så erfordras.

Bolagets anskaffningskostnader består i sin helhet av ersättning till ett systerbolag i If-koncernen. Erlagd ersättning bedöms inte vara av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under 

kommande år. Mot denna bakgrund görs inte någon aktivering av anskaffningskostnaderna, utan erlagd ersättning kostnadsförs omedelbart.

Vid upprättandet av årsredovisningen har den norska filialen tagits in enligt sådana principer som används vid koncernredovisning. Detta innebär att resultaträkningen i norska kronor 

omräknas till svenska kronor med användandet av genomsnittskursen för den period i vilken posten uppstått och att balansräkningen omräknas till balansdagskursen. Uppkomna 

omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.

Aktier och andelar liksom obligationer och andra räntebärande värdepapper klassificeras och värderas till verkligt värde och - som huvudregel - med värdeförändringar redovisade direkt i 

övrigt totalresultat fram till realisationstidpunkten. För placeringstillgångar anskaffade före utgången av år 2008 har dock tillämpats en tidigare klassificering med nyttjande av verkligt 

värdealternativet i IAS 39 och med samtliga värdeförändringar (såväl realiserade som orealiserade) redovisade i resultaträkningen. Placeringstillgångar i utländsk valuta värderas till 

balansdagens kurs. Uppkomna valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen som valutaresultat.
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Not 3 Risker och riskhantering

Översikt av If Livförsäkrings mest centrala risker

Riskhantering

Figur 1 – Ramverk för riskhantering 

Styrelsen är gemensam för samtliga bolag i If-koncernen

De olika riskhanteringskommittéer som rapporterar till IRCC är: 

Risker i försäkringsverksamheten

effektivt.

Under år 2011 steg avsättningarna med totalt 15 procent jämfört med året innan vilket är något högre än volymtillväxten, framförallt beroende på säsongsvariationer i förnyelsen och 
tariffjusteringar i Danmark.

- Actuarial Committee (AC) övervakar de försäkringstekniska avsättningarna och beräkningarna samt rapporterar avsättningsrisken

Målsättningen med riskhanteringen är att säkerställa att If Livförsäkring AB har tillräckligt med kapital i förhållande till verksamhetens risker och att begränsa fluktuationer i det finansiella 

resultatet. För att uppnå detta måste alla risker identifieras och följas upp på ett ändamålsenligt sätt.

Kärnan i bolagets verksamhet utgörs av överföring av risk från försäkringstagarna till försäkringsgivaren. If erhåller premier från ett stort antal försäkringstagare och förbinder sig att ersätta 

dem om försäkrade händelser inträffar. Rörelseresultatet beror både på det försäkringstekniska resultatet och på avkastningen på placeringstillgångarna. I syfte att generera vinst accepterar If 

Livförsäkring AB affärs-, försäkrings-, marknads- och kreditrisker. Till följd av detta är If Livförsäkring AB även exponerat mot likviditetsrisker och operativa risker.

Försäkringsrisk kan delas upp i teckningsrisk och avsättningsrisk. Bolaget tecknar enbart ettåriga dödsfallsförsäkringar och teckningsrisken består i att antaganden om dödlighet i 

försäkringspremien sätts för lågt i förhållande till den faktiska dödligheten. Teckningsrisken bedöms dock vara förhållandevis låg som följd av att försäkringsavtalen har kort kontraktstid. Då 

majoriteten av den risk som tecknas härrör från individuell försäkring, anses inte heller den kumulativa risken vara hög. En starkt växande andel av portföljen utgörs dock av frivillig och 

kollektiv grupplivförsäkring, där koncentrationsrisker lättare kan uppstå. Genom ett väl avvägt återförsäkringsprogram med If Skadeförsäkring AB (publ) har dessa risker reducerats

If Livförsäkring ABs syfte med riskhanteringen är att säkerställa att tillräcklig avkastning uppnås för de risker som tas i alla affärsbeslut. Samtliga risker tas med i avvägningen mellan risk och 

avkastning, samt i prissättningsbeslut.

- Reinsurance Committee (RC) ansvarar för att godkänna och rapportera avvikelser från Reinsurance Policy och Reinsurance Security Policy

- Underwriting Committee (UWC) ansvarar för att upprätthålla Underwriting Policy samt för rapportering av alla större avvikelser från policyn  

- Reinsurance Security Committee (RSC) ansvarar för att godkänna och rapportera avvikelser från Reinsurance Security Policy 

Avsättningsrisken, det vill säga risken att skadereserverna är otillräckliga, är likaledes den låg som följd av den korta tid som fortlöper från dödsfall tills det anmäls och blir känt för bolaget. 

Den största osäkerheten bedöms ändå hänföra sig till IBNR, mot bakgrund av de slumpvariationer som uppstår i en begränsade mängd inträffade dödsfall. Eftersom skadeutbetalningar i regel 

sker kort tid efter anmälan i form av engångsbelopp utgör framtida inflation ingen osäkerhetsfaktor. 

- Compliance Committee är ett rådgivande forum för If Chief Compliance Officer, som är ansvarig för att koordinera juridisk regelefterlevnad inom If 

- Ethics Committee ansvarar för att upprätthålla Ethic Policy samt andra policies som behandlar värdering och uppträdande

VD är ansvarig för bolagets samlade riskhantering och riskkontroll. If Risk Control Committee (IRCC) stöder den verkställande direktören och styrelsen i deras ansvar för 

riskhanteringsprocessen. IRCC är en koncerngemensam kommitté som följer upp rapporter från relevanta kommittéer, affärsområden, expert- och specialistfunktioner samt riskexponeringen i 

förhållande till limiter fastställda av styrelsen. Risk Control-avdelningen är den funktion som ansvarar för att på Chief Risk Officers vägnar koordinera och analysera riskhanteringsarbetet som 

rapporteras till IRCC. If Livförsäkring AB har ingen anställd i bolaget och köper därför tjänster av If Skadeförsäkring AB (publ) vad gäller riskhanteringsprocessen. If Livförsäkring AB har 

även outsourcat hanteringen av sina placeringstillgångar till kapitalförvaltningsfunktionen på If Skadeförsäkring AB (publ). Tjänster för löpande hantering av bolagets placeringstillgångar 

hanteras därmed av Investment Operations. 

- Operational Risk Committee (ORC) ska sammanställa ett antal riktlinjer gällande operativ risk, ge rekommendationer i dessa frågor och övervaka avvikelser från relevanta policies. Därtill 

ansvarar kommittén för uppföljning av de operativa risker som identifierats i självutvärderingsprocessen.

- Investment Control Committee (ICC) ansvarar för att organisera och kontrollera kapitalförvaltningen i syfte att säkerställa att de i Investment Policy (placeringsriktlinjerna) fastställda 

principerna och limiterna följs, samt att rapportera avvikelser från policyn

If Livförsäkring AB anser att sund riskhantering är en avgörande konkurrensfördel. Riskmedvetenhet och god riskhantering ökar värdet sett utifrån olika intressenters perspektiv. Att hantera 

risker inkluderar alla aktiviteter som syftar till att identifiera, mäta, bedöma, hantera, övervaka och kontrollera risker i verksamheten, såväl som att begränsa riskexponeringen. 

Den accepterade risknivån fastställs baserat på tillgängligt kapital och den valda risktoleransen. Riskhanteringsaktiviteter genomförs i affärsområdena som en del i det dagliga arbetet. 

Riskerna begränsas genom limiter fastställda av styrelsen och som delegeras ut i organisationen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för riskhanteringsprocessen och är högsta beslutande 

organ. Styrelsen säkerställer att riskerna hanteras och följs upp på ett tillfredsställande sätt, samt granskar riskrapporter och godkänner riskhanteringsplaner.  

Den största delen av premieinkomsten är hänförlig till Norge med totalt 118 MSEK (65%) av bolagets totala premieinkomst på 181 MSEK. Sverige har en total premieinkomst på 49 MSEK (27%) och 

Danmark har totalt 14 MSEK (8%).

Majoriteten av de försäkringstekniska avsättningarna (91%) utgörs av reserv för ännu ej intjänade premier. Övriga 9 procent avser reserv för inträffade skador, med lika fördelning mellan kända och okända 

skador. Bruttoavsättningarna fördelar sig mellan länderna på följande sätt; Norge (68%), Danmark (7%) samt Sverige (25%). En mindre andel av den svenska reserven (27%) härrör sig från 

grupplivförsäkring. 
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Katastrofrisk

Risker i placeringstillgångarna

Tabell 1 – Värdering av finansiella tillgångar och skulder i värderingsnivåer 

MSEK Totalt        verkligt Totalt       verkligt 

Nivå 1 Nivå 2 värde Nivå 1 Nivå 2 värde

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  -  - 15 37 52

 -  -  - 15 37 52

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44 219 263 32 174 206

44 219 263 32 174 206

Summa placeringstillgångar till verkligt värde 44 219 263 47 211 258

Marknadsrisk

Tabell 2 - Känslighetsanalys av de finansiella tillgångarnas och skuldernas verkliga värde

MSEK

1%-enhet parallell 

ändring ned

1%-enhet 

parallell ändring 

upp

1%-enhet parallell 

ändring ned

1%-enhet parallell 

ändring upp

Tillgångar

Kortfristiga räntebärande tillgångar - - - -

Långfristiga räntebärande tillgångar 4 -4 5 -4

Övriga finansiella tillgångar - - - -

Skulder - - - -

Total förändring i verkligt värde 4 -4 5 -4

De marknadsrisker som If Livförsäkring AB är exponerad för är ränterisk och valutarisk.

Nivå 1 – Finansiella tillgångar och skulder med värdering baserat på noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder. En aktiv marknad är där man 

normalt kan hitta noterade priser och flera transaktioner som är enkelt och regelbundet tillgängliga. Tillgångar och skulder i den här kategorin omfattar främst statsgaranterade obligationer, 

noterade derivat med daglig prissättning och noterade aktier.

Samtliga finansiella tillgångar i portföljen per den 31 december 2011 klassificeras som nivå 1- och nivå 2 tillgångar. Inga tillgångar som klassificeras som nivå 3 tillgångar finns i portföljen. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 

övrigt totalresultat

Finansiella tillgångar som If valt att värdera till verkligt värde via resultaträkningen

2011 Räntenivå

Katastrofrisk omfattar risken för stora dödstal i samband med en stor olycka i form av till exempel en naturkatastrof eller i samband med en pandemi. För att mildra resultateffekterna av en 

stor olycka, så har If Livförsäkring AB återförsäkringsavtal med If Skadeförsäkring AB (publ). I tillägg så omfattas If Livförsäkring AB även av If koncernens externa återförsäkringsprogram. 

Eventuella pandemier är däremot inte återförsäkrade, då sådana avtal inte finns att tillgå på återförsäkringsmarknaden. 

Nivå 3 - Finansiella tillgångar och skulder som handlas på en illikvid marknad, med icke observerbara priser eller indikationer på handelsnivåer utan någon faktisk handel. Modellvärderingar 

som baseras på icke-observerbar marknadsdata som är betydande för det totala verkliga värdet. Nivå 3 omfattar onoterade aktier, fastigheter, vissa högavkastande tillgångar och vissa 

tillgångar med låg kreditvärdighet och osäkra fordringar.

31 december 201031 december 2011

Genom att If Livförsäkring AB placerar försäkringspremierna i olika placeringstillgångar, exponerar man sig för olika finansiella risker, såsom marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Marknadsrisk avser risken för förlust eller ogynnsam förändring i den finansiella ställningen som orsakas direkt eller indirekt av fluktuationer i marknadspriser på tillgångar och skulder. 

Förluster i placeringsportföljen kan uppkomma på grund av ogynnsamma förändringar i nivån av eller volatilitet på räntor, aktiepriser, valutor, råvaror och fastigheter.

Nivå 2 - Finansiella tillgångar och skulder med verkliga värden som stöds av modellvärdering där all väsentlig data per balansdag är observerbar, antingen direkt eller indirekt. För 

modellvärderade instrument med observerbar indata uppdateras marknadsräntor och underliggande priser dagligen eller mer beroende på situationen på den aktuella marknaden. Kategorin 

omfattar de flesta räntebärande tillgångarna, t ex företagsobligationer, kommunobligationer, de flesta OTC derivat, standardiserade derivat och FX derivat.

Målet med placeringsverksamheten i If Livförsäkring AB är att uppnå högsta möjliga avkastning med en godtagbar risknivå, samt att säkerställa att If Livförsäkring AB, under alla 

omständigheter, har en solvens som överstiger den av myndigheter fastställda solvensgraden. Strukturen på placeringstillgångarna skall följa myndigheternas riktlinjer och de skall täcka 

bolagets försäkringstekniska avsättningar.

2010 Räntenivå
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Ränterisk

Tabell 3- Duration och andel räntebärande tillgångar per instrumenttyp 

MSEK

Bokfört värde % Duration Bokfört värde % Duration

Skandinavien, statspapper/företagsobligationer 253 80,8 1,6 254 95,5 1,7

Euro, statspapper/företagsobligationer 15 4,7 0,3 8 3,1 0,4

Svenska indexlänkade långfristiga räntebärande tillgångar  -  -  - - - -

Kortfristiga räntebärande tillgångar 45 14,5 0,0 4 1,4 0,0

USA, statspapper/företagsobligationer  -  -  - - - -

Globalt, statspapper/företagsobligationer  -  -  - - - -

Totalt 313 100 1,3 266 100 1,7

Valutarisk

Tabell 4 - Valutarisk per 31 december 2011

MSEK

Valuta NOK DKK

Nettoposition (SEK) 4 5

10% kursfall för utländska valutor mot SEK, 2011 0 0

10% kursfall för utländska valutor mot SEK, 2010 0 0

Kreditrisk

Tabell 5 - Sektorfördelning av räntebärande tillgångar 

MSEK

% Bokfört värde % Bokfört värde

Finans, senior & säkerställda 60 188 62 166

Stater 9 27 12 31

Kommuner 4 12 5 12

Energi 3 11 7 19

Transport 3 9 0 0

Basindustri 3 8 3 8

Övrigt 18 58 11 30

100 313 100 266

Tabell 6 - Koncentration av marknads- och kreditrisk per enskilda motparter och tillgångsklasser 

MSEK

Verkligt värde Säkerställda 

obligationer

Övriga långfristiga 

räntebärande 

tillgångar

Kortfristiga 

räntebärande tillgångar

Totalt

Swedbank AB 51  -  - 51

Citigroup  -  - 44 44

Landshypotek AB 25  -  - 25

Nordea Bank AB 20  - 1 21

Skandinaviska Enskilda Banken AB 19  -  - 19

Svenska Handelsbanken AB 19  -  - 19

Öresundskonsortiet 18  -  - 18

KFW banking group 15  -  - 15

Länsförsäkringar 14  -  - 14

Kommuninvest 12  -  - 12

De 10 största exponeringarna, totalt 193  - 45 238

Enligt If Livförsäkring ABs placeringsriktlinjer ska placeringstillgångarnas sammansättning ta försäkringsförpliktelsernas natur beträffande ränte- och inflationsrisk i beaktande. Ränterisken 

begränsas genom limiter för durationen i räntekänsliga instrument. Enligt placeringsriktlinjerna matchas försäkringstekniska avsättningar med räntebärande placeringar med motsvarande 

duration och skillnaden i duration mellan tillgångar och skulder följs upp fortlöpande.

2011 2010

Valutarisk är risken för förlust på grund av förändringar i valutakurser. If Livförsäkring AB tecknar försäkringar i skandinaviska valutor. Valutarisken minskas genom matchning av de 

försäkringstekniska avsättningarna med placeringstillgångar i motsvarande valutor.

Durationen i räntebärande placeringar uppgick till 1,3 år vid utgången av år 2011 (1,7 år vid utgången av 2010). Durationen har delvis minskat till följd av att de likvida medlen per den 31 

december 2011 har ökat jämfört med 2010.

Ränterisk avser osäkerheten i värdet på tillgångar och skulder, samt i ränteintäkter och räntekostnader till följd av förändringar i marknadsräntor. När marknadsräntorna går upp minskar 

värdet på räntebärande tillgångar och det har en direkt påverkan på bolagets eget kapital och intäkter. 

Kreditrisk är risken för förlust eller ogynnsam förändring i den finansiella ställningen som förorsakas av fluktuationer i kreditvärdigheten av emittenter av värdepapper, motparter och andra 

gäldenärer. Kreditrisker uppstår både i kapitalförvaltning, försäkrings- och återförsäkringsverksamhet.

20102011

Kreditrisker i kapitalförvaltningen avser risken att ett land eller en företagsemittent inte fullgör sina förpliktelser eller på något annat sätt förhindrar gäldenärers återbetalning av skulder, 

speciellt avseende räntebärande instrument. Kreditrisken i kapitalförvaltningen kan delas in i emittent-, motparts- och spreadrisk. Emittentrisk har ofta anknytning till ett direkt innehav av 

värdepapper, medan motpartsrisk hör samman med derivat. Den väsentliga skillnaden i riskhänseende är att hela värdet av den räntebärande tillgången riskeras vid emittentrisk medan det vid 

motpartsrisk endast är det aktuella marknadsvärdet för derivatkontraktet som riskeras. Spreadrisk härrör sig huvudsakligen från förändringar i kreditspreaden mellan räntebärande tillgångar 

som emitterats av banker och företag och räntebärande tillgångar som emitterats av stater.

Ränterisken, mätt som effekten på det orealiserade resultatet vid en ökning av marknadsräntan med 1 procentenhet, uppgick per den 31 december 2011 till -4 MSEK (-4 MSEK vid utgången 

av 2010). Ränterisken begränsas genom att sätta en maximum gräns för portföljens duration. 
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Likviditetsrisk

Tabell 7 - Kassaflöden för finansiella tillgångar och skulder och försäkringstekniska avsättningar (netto) per den 31 december

MSEK Kassaflöde

Bokfört 

värde

Obestämd för- 

fallotidpunkt

Avtalsbaserad 

förfallotidpunkt 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2026

Finansiella tillgångar 349 0 349 55 54 81 95 43  -

Finansiella skulder -8 0 -8 -8  -  -  -  -  -

Försäkringstekniska avsättningar 90 0 90 90  -  -  -  -  -

Operativ risk

Not 4 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser

KSEK

Not 5 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 2011 2010

Direkt försäkring, Sverige 49 158                              41 519

Direkt försäkring, övriga EES-länder 131 934                            122 291

Summa 181 092                            163 810

Premier för individuell försäkring 160 016                            145 345

Gruppförsäkringspremier 21 076                              18 465

Summa 181 092                            163 810

Premieinkomsten hänför sig i sin helhet till periodiska premier. 

Not 6 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2011 2010

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar efter

avdrag för utestående nettofordringar i försäkringsrörelsen. De räntesatser som används i beräkningen

motsvarar för respektive valuta interbankräntor med en löptid ungefär motsvarande den för de 

försäkringstekniska avsättningarna.

Kalkylränta NOK 3,5% 3,0%

Kalkylränta  SEK 2,9% 1,4%

Bokfört värde

För 2011 redovisas i resultaträkningen ett nettovalutaresultat om -815 KSEK (-728). Valutaresultatet uppkommer dels genom omräkningar av balans- och resultatposter, dels från 

valutaderivat. 

If Livförsäkring AB tecknar försäkring i svenska, danska och norska kronor och kapitalförvaltningen sker i huvudsak i motsvarande valutor. Tillgångar och skulder i andra valutor än svenska 

kronor motsvarar därför betydande belopp. Enligt Ifs valutapolicy skall valutariskerna begränsas genom särskilda säkringstransaktioner när så fordras. Koncernens valutapolicy anger limiter 

för valutaexponeringen. 

Likviditetsrisker hanteras av cash management funktionen, som är ansvariga för likviditetsplanering. Likviditetsrisken begränsas genom placeringar i likvida värdepapper inom likvida 

marknader. Den tillgängliga likviditeten i de finansiella tillgångarna, det vill säga den del av tillgångarna som kan omvandlas till kontanta medel vid ett specifikt tillfälle, analyseras och 

rapporteras till IRCC kvartalsvis. 

Operativ risk definieras som risken för förlust till följd av fallerade interna processer och system, mänskliga fel eller externa händelser. Operativ risk innefattar också legal risk och risk som 

avser företagets anseende, men definitionen beaktar inte strategisk risk och affärsrisk. Operativ risk innefattar också juridisk risk och risk som avser företagets anseende, men definitionen 

beaktar inte strategisk risk och affärsrisk. Operativa risker, till skillnad från strategiska risker och affärsrisker, härstammar ofta från enskilda händelser och därmed kan deras orsak härledas till 

en specifik tidpunkt och ett specifikt tillfälle. Operational Risk Committee (ORC) säkerställer kontinuiteten i hanteringen av operativa risker. ORC behandlar policies och rekommendationer 

för hantering av operativa risker, samt kontinuitetsplaner, avvikelser från policies och riktlinjer, uppföljning av risker identifierade i självutvärderingsprocessen (Operational Risk 

Assessments, ORA), inträffade incidenter och andra rapporter avseende operativa risker. 

Likviditetsrisk är risken att ett försäkringsbolag inte har möjlighet att realisera placeringar och andra tillgångar för att fullgöra sina finansiella förpliktelser då de förfaller till betalning. 

Likviditetsrisk kan delas upp i refinansieringsrisk och marknadslikviditetsrisk. 

Genom det stora inslaget av utländsk valuta i rörelsen påverkas redovisningen i svenska kronor löpande av effekter hänförliga till kursförändringar. I resultaträkningen omräknas transaktioner 

i utländsk valuta med användandet av genomsnittskurs för månaden när transaktionen inträffade eller redovisades. I normalfallet följer bokföringen av ett försäkringsavtal sin kontrakterade 

valuta. Detta innebär att valutaeffekter som kan få effekter på en enskild resultatrad inte får någon materiell effekt på det tekniska resultatet. Poster i balansräkningen fastställda i utländsk 

valuta omräknas till svenska kronor med användandet av balansdagskurs. Valutaexponeringen i balansräkningen kontrolleras främst genom den aktivitet som löpande allokerar 

valutafördelningen i koncernens placeringstillgångar. Vid andra tillfällen hanteras uppkomna exponeringar kostnadseffektivt genom användning av valutaterminer. 
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Not 7 Försäkringsersättningar 2011 2010

Skadekostnader hänförliga till 

årets verksamhet Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

Utbetalda försäkringsersättningar -39 916 - -39 916 -19 532 - -19 532

Förändring skadereserv för inträffade 

och rapporterade skador -4 261 - -4 261 -3 887 - -3 887

Förändring skadereserv för inträffade

men ej rapporterade skador (IBNR) -3 951 - -3 951 -4 055 - -4 055

Skaderegleringskostnader -2 - -2 61 - 61

-48 130 - -48 130 -27 413 - -27 413

Skadekostnader hänförliga till 

tidigare års verksamhet Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

Utbetalda försäkringsersättningar -5 556 480 -5 076 -7 523 - -7 523

Förändring skadereserv för inträffade 

och rapporterade skador 3 792 - 3 792 7 121 - 7 121

Förändring skadereserv för inträffade

men ej rapporterade skador (IBNR) 3 905 - 3 905 3 298 -326 2 972

2 141 480 2 621 2 896 -326 2 570

Summa skadekostnader Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

Utbetalda försäkringsersättningar -45 472 480 -44 992 -27 055 - -27 055

Förändring skadereserv för inträffade 

och rapporterade skador -469 - -469 3 234 - 3 234

Förändring skadereserv för inträffade

men ej rapporterade skador (IBNR) -46 - -46 -757 -326 -1 083

Skaderegleringskostnader -2 - -2 61 - 61

-45 989 480 -45 509 -24 517 -326 -24 843

Not 8 Driftskostnader 2011 2010

Anskaffningskostnader 
1)

-16 368 -8 705

Administrationskostnader försäkring -27 700 -40 997

Provisioner avgiven återförsäkring 24 27

Summa -44 044 -49 675

1)
 Varav provisioner för direkt försäkring -16 368 MSEK (-8 705).

Not 9 Kapitalavkastning, intäkter 2011 2010

Ränteintäkter mm

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 301 9 571

varav med orealiserade värdeförändringar redovisade i resultaträkningen 653 3 675

varav med orealiserade värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat 8 648 5 896

Övriga ränteintäkter 170 175

Övriga ränteintäkter, koncernbolag 538 59

Realisationsvinster, netto

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 216 1 135

varav med orealiserade värdeförändringar redovisade i resultaträkningen 881 523

varav med orealiserade värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat 335 612

Derivat - 91

Summa 11 225 11 031

Not 10 Kapitalavkastning, kostnader 2011 2010

Valutakursförluster, netto -815 -728

Summa -815 -728

Not 11 Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar redovisade i resultaträkningen 2011 2010

Obligationer och andra räntebärande värdepapper -1 175 2 128

If Livförsäkring AB har inga anställda utan köper all administration och alla tjänster från If Skadeförsäkring AB (publ). Även revisionsarvode ingår i administrationskostnaderna. Samtliga driftskostnader är transaktioner med If 

Skadeförsäkring AB (publ). 
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Not 12 Skatt 2011 2010

Aktuell skatt -19 866 -18 293

Uppskjuten skatt - -

Summa -19 866 -18 293

Aktuell skatt, specificering:

Avkastningsskatt i svenska enheter -155 -144

Inkomstskatt i svenska enheter -1 735 -1 831

Inkomstskatt i utländska enheter -17 974 -15 775

Aktuell skatt avseende tidigare år -2 -543

Summa -19 866 -18 293

Skillnad mellan redovisad skatt och skatt baserad på gällande svensk inkomstskattesats:

Resultat före skatt 88 753 85 710

Skatt enligt gällande skattesats 26,3% -23 342 -22 542

Valutarelaterade skatteeffekter -42 131

Skillnad mellan avkastningsskatt och inkomstskatt i svenska enheter 4 609 5 627

Andra skattesatser i utländska enheter -1 089 -966

Justering av skatt hänförlig till tidigare år -2 -543

Redovisad skatt -19 866 -18 293

Bolaget betalar avkastningsskatt och inkomstskatt i Sverige. Den norska filialen betalar inkomstskatt.

Not 13 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2011 2010 2011 2010

Finansiella tillgångar som If valt att värdera till 

verkligt värde via resultaträkningen

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 51 192 - 52 371

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med

värdeförändringar redovisade i övrigt totaltresultat

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 262 087 206 607 263 414 205 429

Totalt marknadsvärderade placeringstillgångar 262 087 257 799 263 414 257 800

Anskaffnings- Verkligt Anskaffnings- Verkligt

Noterade värdepapper värde värde värde värde

Svenska staten 8 241 8 270 53 959 54 256

Svenska bostadsföretag 98 943 101 843 95 968 95 645

Svenska banker 18 047 18 452 18 258 17 998

Svenska finansföretag 31 964 33 068 - -

Övriga utländska emittenter 104 892 101 781 89 614 89 901

Summa 262 087 263 414 257 799 257 800

Not 14 Fordringar hos försäkringstagare 2011 2010

Fordringar hos försäkringstagare 4 516 9 660

Not 15 Övriga fordringar 2011 2010

Övriga fordringar 40 858 26 479

Not 16 Försäkringstekniska avsättningar för oreglerade skador (före avgiven återförsäkring) 2011 2010

Inträffade och rapporterade skador 4 442 3 829

Inträffade, men ej rapporterade skador 3 968 3 930

Skadebehandlingsreserv 82 77

8 492 7 836

Förändring under perioden 2011 2010

Avsättning för 

oreglerade skador

Avsättning för 

oreglerade skador

Ingående balans 7 836 10 587

Förändring i avsättning 517 -2 538

Omräkningsdifferens 139 -213

Utgående balans 8 492 7 836

If Livförsäkring AB är ett relativt nystartat bolag med kraftigt växande premievolym, vilket innebär att skadeunderlaget är otillräckligt för att kunna göra en tillförlitlig statistisk 

analys. Tiden från det att en skada inträffar tills den rapporteras har schablonmässigt uppskattats till en månad och IBNR-beräkningen baseras på den senaste månadens 

uppskattade riskpremie. 

                  Anskaffningsvärde Verkligt värde

2011 2010

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) är huvudkontoinnehavare i en koncernkontostruktur som omfattar alla transaktionskonton i If Livs försäkringsverksamhet. Posten övriga fordringar är i sin helhet en fordran på moderbolaget 

avseende detta samarbete.
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Not 17 Skulder avseende direkt försäkring 2011 2010

Skulder till försäkringstagare 16 303 5 182

Not 18 Övriga skulder 2011 2010

Skatteskulder 19 654 17 786

Övriga koncerninterna skulder - 960

19 654 18 746

Not 19 Poster inom linjen 2011 2010

Tillgångar som omfattas av försäkringstagarnas förmånsrätt

Följande tillgångar är registerförda för skuldtäckning av försäkringstekniska avsättningar. I händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda 

tillgångarna. Under rörelsens gång har If rätt att föra tillgångar in och ut ur registret så länge som samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen. 

Riskfria obligationer 86 952 75 860

Övriga obligationer 67 564 58 647

154 516 134 507

Försäkringstekniska avsättningar, netto 90 085 78 195

Överskott av registerförda tillgångar 64 431 56 312

154 516 134 507

Not 20 Information om närstående

Relationer med If

Relationer med Sampo

Relationer med Nordea 

If Livförsäkring AB bedriver hela sin verksamhet genom If Skadeförsäkring AB (publ). Kostnaden för detta avtal regleras sedan bolagets start genom att If Livförsäkring betalar en procentuellt beräknad kostnad baserad på nytecknade 

respektive förnyade försäkringar. If Livförsäkrings kostnader för dessa tjänster uppgår till 44 MSEK (50 MSEK). Bolaget tecknar även återförsäkring med If Skadeförsäkring AB (publ). 

If-koncernens inköp av datatjänster och dataproduktion sker genom If Livförsäkrings systerbolag If IT Services A/S som har uppföljnings- och administrationsansvar för IT-driften mot leverantör/avtal. Inga IT-kostnader debiteras direkt 

till If Livförsäkring. 

I de nordiska länderna har systerbolaget If IT Services A/S ingått avtal med Sampo och dotterbolag till Sampo som reglerar gemensam administration/upphandling av datatjänster och dataförvaring samt samförvaltning av vissa 

gemensamma system. 

If Livförsäkring AB ingår genom sitt moderbolag If Skadeförsäkring Holding AB (publ) i Sampo-koncernen. Med närstående avses samtliga bolag i denna koncern. 

Sampos kapitalförvaltningsenhet hanterar samtliga placeringstillgångar i If Livförsäkrings portfölj. Inga kostnader debiteras direkt till If Livförsäkring AB.

Nordea är ett intresseföretag till Sampo och ett närstående företag till If. Nordea är Ifs bankpartner i Sverige, Norge och Danmark och avtal har ingåtts om förvaltning av bankkonton och därtill knutna tjänster. Inom kapitalförvaltningen 

sker placeringar i obligationer utgivna av bolag inom Nordeakoncernen samt att  Nordea ingår bland de marknadsaktörer som används för köp och sälj av värdepapper  generellt. 

If Livförsäkring AB ingår i den nordiska cash-pool för vilken moderboalget If Skadeförsäkring Holding AB är huvudkontohavare. Förutom de bankkonton som ingår i den nordiska cashpoolen, och för vilken moderbolaget If 

Skadeförsäkring Holding AB är kontohavare, har den norska filialen i If Livförsäkring AB ett eget konto med Nordea i Norden. Vid årsskiftet uppgick tillgodohavandet på kontot till 1 MSEK. 

If Livförsäkring AB innehar obligationer utgivna av bolag i Nordeakoncernen som vid årets slut uppgick till 20 MSEK. 
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Not 21 Resultatanalys per försäkringsgren 2011, KSEK

Direkt försäkring svenska risker, Direkt försäkring utländska risker,

Individuell 

livförsäkring

Individuell 

livförsäkring

Grupp - och      

tjänstegruppliv

Individuell 

livförsäkring

Premieintäkter f e r 19 629 25 165 - 124 277 19 629 149 442

Kapitalavkastning överförd från

finansrörelsen 319 639 - 3 347 319 3 986

Övriga tekniska intäkter f e r - - - - - -

Försäkringsersättningar f e r -14 109 -6 934 - -24 466 -14 109 -31 400

Driftskostnader -2 137 -9 726 - -32 181 -2 137 -41 907

Försäkringsrörelsens resultat 3 702 9 144 - 70 977 3 702 80 121

Avvecklingsresultat 2011 132 526 - 1 963 132 2 489

Avsättning för ej intjänade premier

och kvardröjande risker 3 206 14 704 - 63 683 3 206 78 387

Avsättning för oreglerade skador, brutto 2 843 1 906 - 3 743 2 843 5 649

Försäkringstekniska avsättningar,

före avgiven återförsäkring 6 049 16 610 - 67 426 6 049 84 036

Avsättning för ej intjänade premier

och kvardröjande risker, avgivet - - - - - -

Avsättning för oreglerade skador, avgivet - - - - - -

Summa återförsäkrares andel av

försäkringstekniska avsättningar - - - - - -

Tilläggsuppgifter till resultatanalysen

Direkt försäkring svenska risker, Direkt försäkring utländska risker, Summa direkt försäkring,

Individuell 

livförsäkring

Individuell 

livförsäkring

Grupp - och      

tjänstegruppliv

Individuell 

livförsäkring

Premieintäkter f e r

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 21 076 28 082 - 131 934 21 076 160 016

Premier för avgiven återförsäkring 
1)

-37 -275 - -448 -37 -723

Förändring i premiereserv -1 410 -2 642 - -7 209 -1 410 -9 851

Återförsäkrares andel förändring i premiereserv - - - - - -

Summa 19 629 25 165 - 124 277 19 629 149 442

Försäkringsersättningar, f e r

Utbetalda försäkringsersättningar

     Före avgiven återförsäkring -12 876 -6 657 - -25 939 -12 876 -32 596

     Återförsäkrares andel 480 - - - 480 -

Förändring i avsättning för oreglerade skador

     Före avgiven återförsäkring -1 713 -277 - 1 473 -1 713 1 196

     Återförsäkrares andel - - - - -

Summa -14 109 -6 934 - -24 466 -14 109 -31 400

1) All avgiven återförsäkring sker till If Skadeförsäkring AB (publ).

Grupp - och tjänstegruppliv

Grupp - och 

tjänstegruppliv

Grupp - och tjänstegruppliv

Summa direkt försäkring,

Grupp - och 

tjänstegruppliv
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Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen 187 239 KSEK, varav årets vinst 68 887 KSEK. 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 187 239 KSEK balanseras i ny räkning.

Stockholm den 2 mars 2012

Dag Rehme Knut Arne Alsaker Katarina Mohlin

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Bodil HTC Schnitler

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2012

Ernst & Young AB

Peter Strandh

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i If Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0252 
 
Rapport om årsredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen för If Livförsäkring AB för år 2011. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av If Livförsäkring AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för If Livförsäkring 
AB för år 2011. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 
 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen.  
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
  
Stockholm den 2 mars 2012 
Ernst & Young AB 
  
  
Peter Strandh 
Auktoriserad revisor 
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