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vff pension erbjuder Volvoanställda konkurrenskraftiga pensions-
försäkringar med stabil avkastning, låga avgifter och god service.

Volvoresultats försäkringsförening (Vff) är försäkringsgivare för 
traditionell försäkring. Vff drivs enligt ömsesidiga principer vilket 
betyder att all återbäring går tillbaka till de försäkrade.

försäkringsgivare för fondförsäkring är dotterbolaget Vff fond-
försäkring ab (Vfo). 

sedan oktober 2012 samlar vi Vff och Vfo under ett  
gemensamt namn – Vff pension.

Vad gör VFF PensIon?

Vi förvaltar dina pensionspengar. och inte bara dina. idag är vi 
över 80 000 medlemmar och vi förvaltar en bra bit över fem 
miljarder kronor. 

utöver Volvo företagspension förvaltar vi också privat pensions-
sparande för Volvoanställda och deras anhöriga. Med gott resultat 
och med låga avgifter. 

VFF Pension i korthet
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vFF Pension i KorTHeT

VolVo FöretagsPensIon

Volvo företagspension är en lokalt kollektivavtalad tjänstepension 
för dig som är Volvoanställd. den har ingen åldersgräns, påverkar 
inte dina övriga pensionsförmåner och inte avdragsrätten för 
privat pensionssparande. 

du kan välja mellan traditionell förvaltning eller placering i fonder 
samt om du vill ha med eller utan återbetalningsskydd. om du 
inte gör något val får du en traditionell försäkring med återbetal-
ningsskydd.

PlUsPensIon – dItt PrIVata sParande

pluspension är en privat pensionsförsäkring. även din make, 
maka, sambo eller registrerad partner erbjuds möjligheten att teck-
na en pluspension. den ger goda villkor, låga avgifter och stor 
valfrihet. ett bra sätt att komplettera dina övriga pensionsförmåner. 
du kan välja mellan traditionell förvaltning eller fondförvaltning.

tradItIonell FörsäkrIng 

en sparform för dig som tycker om trygga placeringar. du på-
verkar inte själv förvaltningen, men har en garanterad ränta. när 
förvaltningen ger överskott får du även ta del av återbäringen. 

Vff ska ha en långsiktig och stabil värdetillväxt och målsättningen 
är att generera minst 4 % i avkastning på placeringstillgångarna.

FondFörsäkrIng 

passar dig som vill kunna påverka placeringen av dina pensions-
pengar själv. du väljer en eller flera fonder och utvecklingen av 
fonderna styr avkastningen, dvs hur mycket ditt pensionssparande 
ökar eller minskar i värde. 

läs mer 

på vår hemsida www.vffpension.se finns förköpsinformation och 
fullständiga försäkringsvillkor för pluspension och Volvo företag-
spension, både traditionell försäkring och fondförsäkring. där 
finns också fördjupad information om våra fonder.

Vff pension i korthet
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Vd har ordet  

det har varit ytterligare ett turbulent 
år på världens finansmarknader 
men en stark börsutveckling under 

årets sista månader bidrog positivt. de 
låga räntenivåerna har dock inneburit 
stora utmaningar för livbolagen med en 
sjunkande solvens som resultat. i början av 
juni 2012 kom finansinspektionen med 
besked om ett ”räntegolv”, vilket innebar 
att bolagen kan använda sig av diskonte-
ringsräntorna per 31 maj vid marknadsvär-
deringen av framtida utbetalningar (fta). 
avsikten var från början att räntegolvet 
skulle upphöra 15 juni 2013 men i mitten 
av februari 2013 meddelade finans-
inspektionen att räntegolvet förlängs 
till kommande årsskifte för att därefter 
ersättas med en solvens ii – anpassad 
diskonteringsränta.

Kapitalförvaltning

kapitalavkastningen var god både i 
Volvoresultats försäkringsförening (Vff) 
och dotterbolaget Vff fondförsäkring 
ab (Vfo). Vff har haft en positiv tillväxt 
och totalavkastningen för året slutade på 
5,2 % (3,8 %). förvaltat kapital uppgick vid 
årets slut till totalt 5 833 mkr (5 484 mkr). 
Vid utgången av året var den kollektiva kon-
solideringsnivå fortsatt god och uppgick 
till 114% (111%) medan den kollektiva 
solvensnivån låg på 115 %, vilket är något 
lägre än föregående års nivå på 116 %. 

för att säkerställa att Vff skulle kunna 
bibehålla en acceptabel solvensnivå vid 
sjunkande ränteläge tecknades ytterligare 
swapavtal under året.

Vff:s normalportfölj består av 72  % rän-
teplaceringar, 20 % aktier, 5  % fastighets-
fonder och 3  % alternativa investeringar. 
fastighetsfonder är sedan 2012 ett eget 
tillgångsslag och fortsatta investeringar i 
globala fastighetsfonder har genomförts 
under året. 

i dotterbolaget Vff fondförsäkring ab 
(Vfo) utvecklades de fonder som erbjuds 
försäkringstagarna positivt. bolaget är 
fortfarande i ett startskede och visar 
ett negativt totalresultat. premieinflödet 
och den positiva värdeutvecklingen av 
fonderna bidrog till att Vfo:s kapital ökade 
till 121 961 mkr (101 754 kr) under 
året. fondutbudet kompletterades i slutet 
av året  med ytterligare en fond, koMbi 
företagsobligationsfond. 

vff pension

under hösten 2012 har Vff och 
dotterbolaget Vfo bytt till gemensam 
logga och nytt utseende när det gäller 
trycksaker, blanketter och hemsida. Vff 
pension är nu det gemensamma namnet 
men bolagen är precis som tidigare egna 
juridiska personer och försäkringsgivare 
för sina respektive produkter.

framtid
det finns en hel del frågetecken när det 
gäller framtida regelverk för tjänstepen-
sionskassor och vi följer utvecklingen 
både på egen hand och i samarbete med 
övriga tjänstepensionskassor. på grund av 
det oklara läget när det gäller den framti-
da regleringen av tjänstepensionskassor 
har Vff valt att avvakta med koncessions-
ansökan för ny försäkringsrörelselag och 
eventuell sammanslagning av Vff och 
Vfo.

oavsett vilket regelverk vi kommer att 
omfattas av och när i tiden det kommer att 
implementeras, så tror vi att det kommer 
att medföra ökade krav på riskhantering 
och det är därför ett prioriterat område 
som vi fortsätter att fokusera på under det 
kommande året. Vi ska också slutföra en 
processkartläggning av organisationen, 
vilket kommer att bidra till minskad sårbar-
het. det är vår ambition att vara en effektiv 
och kunnig organisation som kan erbjuda 
bra pensionsförsäkringar och god service 
till alla Volvoanställda.

göteborg 2013-04-16

marie Hagstedt
Vd
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vff har haft en positiv tillväxt och total- 
avkastningen för året slutade på 5,2 %.” 
 
marIe Hagstedt, Vd
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Förvaltningsberättelse
styrelsen och verkställande direktören för Volvoresultats försäk-
ringsförening (Vff) avger härmed årsredovisning för räkenskaps-
året 2012. det helägda dotterbolaget Vff fondförsäkring ab 
(Vfo) avger egen årsredovisning för 2012. 

Vff pension är samlingsnamnet för Volvoresultats försäkrings-
förening och Vff fondförsäkring ab.

Vff förvaltar och administrera traditionella pensionsförsäk-
ringar för anställda inom Volvokoncernen och Volvo car group i 
sverige. Verksamheten startades 1988 med att anställda kunde 
välja att föra över sina vinstandelar till privat pensionssparande i 

pluspension. föreningen är ömsesidig och den juridiska formen 
är understödsförening/ tjänstepensionskassa. kassans ömsesi-
dighet gör att det inte finns vinstintressen utan överskott tillfaller 
medlemmarna i form av återbäring.

Vff fondförsäkring ab är ett helägt dotterbolag, som förvaltar 
och administrerar fondförsäkringar inom samma kollektiv som 
moderbolaget.

Vff pensions affärsidé är att erbjuda Volvoanställda pensionsför-
säkringar med stabil avkastning, låga avgifter och hög servicegrad.

sätet är i göteborg, sverige för båda bolagen.

produKter/ medlemmar

Verksamheten består av fyra produkter/avdelningar varav fondför-
säkring erbjuds i pluspension och Volvo företagspension. den 
som är medlem i någon av avdelningarna för tjänstepension äger 
oavsett anställningsförhållande rätt att bli medlem i pluspension.

• pluspension är en privat pensionsförsäkring dit med-
lemmarna själva betalar in premier. Möjlighet finns också 
att avsätta sin vinstandel från stiftelsen Volvoresultat eller 
stiftelsen pV-resultat som premieinbetalning. berättigade 
till inträde är anställd i Volvokoncernen och Volvo car group 
samt maka/make/sambo till medlem. för att kunna bedöma 
försäkringsriskerna i avdelningen krävs en hälsoprövning vid 
inträde i traditionell försäkring. under 2012 har utskiftning 
genomförts i stiftelsen Volvoresultat vilket har medfört pre-
mieinbetalning till pluspension. pluspension erbjuds både 
som traditionell och som fondförsäkring.

• avtalspension saf-lo är en tjänstepension som grundar 
sig på kollektivavtalet mellan saf och lo. här har föreningen 

tidigare varit ett valbart alternativ för anställda som omfattas 
av detta avtal inom Volvokoncernen och Volvo car group.  
Vff är inte längre något valbart alternativ när det gäller 
saf-lo försäkringar. under 2012 har inga ytterligare pre-
mier betalats in utöver justeringar.

• volvo företagspension (fpen) är en tjänstepensions-
försäkring i enlighet med lokala kollektivavtal inom de båda 
koncernerna. premien är ett fast månadsbelopp som erläggs 
en gång per år från företagen. inbetalda premier under 2012 
uppgick till 512 kr/månad för Volvokoncernen (avser 2011 
års premie) och 330 kr/månaden för Volvo car group (avser 
2012 års premie).

• alternativ itp t10 är en tjänstepensionslösning för tjänste-
män med lön som överstiger 10 basbelopp. här är förening-
en inte längre ett valbart alternativ.

väsentliga händelser under Året

solVens II ocH IorP

tidplanen för införandet av solvens ii kommer med all sannolikhet 
att skjutas åtminstone ett år framåt till 2015 och det är också 
oklart hur den framtida regleringen av tjänstepensionskassor ska 
se ut vilket påverkar Vff. 

i oktober 2011 kom en statlig utredning med förslag på hur 
solvens ii direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning. enligt 
utredningens förslag ska en ny lag för tjänstepensionsrörelse 
införas. i april 2012 kom dock finansdepartementets promemoria 
som förkastar solvens ii utredningens förslag om en tjänstepen-
sionslag. finansdepartementet gjorde bedömningen att endast 
de företag som inte omfattas av solvens ii-direktivet ska kunna 
omfattas av tjänstepensionsdirektivet. i finansdepartementets 
promemoria föreslogs även en förlängd övergångstid till 2017 
men i skrivande stund är denna promemoria inte antagen och det 
är därför oklart om den förlängda övergångstiden kommer att gälla.

under hösten 2012 erbjöds Vff att delta i en konsekvensanalys 
som genomfördes av den europeiska tillsynsmyndigheten eiopa. 
analysen är avsedd att belysa de kvantitativa effekterna av försla-
get till en revidering av tjänstepensionsdirektivet, iorp. Vff deltog 
i studien och skickade in efterfrågat underlag till finansinspektio-
nen. Vfo var exkluderat.

för fondförsäkringsbolaget, Vfo, ser läget annorlunda ut. Vfo 
omfattas sedan april 2011 av den nya försäkringsrörelselagen 
och kommer att regleras under solvens ii-direktivet. 

FInansInsPektIonen InFör räntegolV

till följd av kraftigt sjunkande räntenivåer antogs en ny fffs 
(2012:5) som gav finansinspektionen möjlighet att besluta om 
tidsbegränsad alternativ beräkning av försäkringsteknisk av-
sättning. utifrån detta har finansinspektionen fastställt att den 
räntekurva som användes per sista maj 2012 ska utgöra ett golv, 
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Förvaltningsberättelse

dvs går räntekurvan lägre än detta datum kan golvet användas. 
räntegolvet skulle gälla t o m 15 juni 2013 men mitten februari 
2013 meddelade finansinspektionen att golvet förlängs t o m 
årsskiftet för att därefter ersättas med en solvens ii-anpassad 
diskonteringsränta. 

för tjänstepensionskassor som i dagsläget inte omfattas av 
försäkringsrörelselagen utan fortfarande regleras av den gamla 
upphävda understödsföreningslagen krävdes att en ansökan om 
dispens godkändes av finansinspektionen.  Vff lämnade in en 
dispensansökan i september men har inte behövts utnyttja ränte-
golvet under 2012. 

ändrade dödlIgHetsantaganden ocH könsneU-
trala tarIFFer

under 2011 förbjöd eu-domstolen differentiering av försäkrings-
premien utifrån kön och fr o m december 2012 är det inte längre 
tillåtet att använda kön som en faktor när försäkringspremien 
fastställs. detta innebar att alla belopp i form av riskpremier, pen-
sionsbelopp (premiebestämd), pensionspremier (förmånsbestämd) 
och ersättningsbelopp vid försäkringsfall inte ska påverkas av den 
försäkrades kön. 

detta påverkade Vff där pluspension hade könsdifferentie-
rade dödlighetsantaganden, vilka måste ändras till följd av den 
nya lagstiftningen. i de kollektivavtalade tjänstepensionerna var 
könsdiskriminering sedan länge förbjudet och Vff hade könsneu-
trala grunder för tjänstepensionerna (saf-lo, t10 och fpen). 
fondförsäkringarna påverkades inte. 

kravet på könsneutrala dödlighetsantaganden föranledde att Vff 
antog nya stadgar i augusti och per 1 december 2012 genomför-
des förändringen. 

i samband med införandet av könsneutrala tariffer gjordes en 
översyn och samtliga dödlighetsantaganden och en justering för 
att motverka långlevnadsrisk genomfördes. hänsyn har tagits till 
könsfördelningen i Vff:s bestånd, där ca 75 % består av män.

garanterad ränta ocH återbärIngsränta

i mars sänktes den garanterade räntan på insatta premier till 
1,5 % som en anpassning till rådande räntenivåer. den garante-
rade räntan hade sedan 2009 legat på 2,5 %. förändringen har 
bidragit till att den genomsnittliga garanterade räntan för samtliga 
avdelningar har sänkts till 3,13 % (3,25 %). 

räntenivåer för garanterad ränta på insatta premier är:

t o m 2002-12-31 4,1 %

2003-01-01 – 2003-04-30 3,25 %

2003-05-01 – 2005-02-28 3,0 %

2005-03-01 – 2008-12-31 2,75 %

2009-01-01 – 2012-02-29 2,5 %

fr o m 2012-03-01 1,5 %

Återbäringsräntan styrs dels av avkastning på förvaltat kapital och 
dels av konsolideringsnivån där målnivån ligger på 105 %. sedan 
början av 2012 är återbäringsräntan differentierad mellan avdel-
ningarna, vilket beror på att konsolideringsnivån varierar mellan 
avdelningarna. pluspension ligger betydligt över 105 % medan 
övriga avdelningar inte når upp till satta målnivåer. sedan 2009 är 
den genomsnittliga återbäringen per år 2,3 % för pluspension, 
1,8 % för Volvo företagspension, 1,76 % för avtalspension och 
alternativ itp t10.

Under  2012 har återbäringsräntan varit följande:

% plus fpen saf-lo t10

201201 1,0 1,0 1,0 1,0

201202-201210 3,0 1,0 1,0 1,0

201211-201212 4,0 2,0 1,0 1,0

genomsnittlig 
under året 2,9 1,12 1,0 1,0

av 2012 års utbetalda pensioner i Vff om 165 908 tkr (154500 tkr) 
var 27 733 tkr (25 978 tkr) utbetald återbäring. Återbäringen tas 
direkt ur konsolideringsfonden och går över balansräkningen med-
an utbetald garanterad pension framgår av resultaträkningen. 

i fondförsäkringarna finns ingen återbäring.

solVensläget

Vff:s solvens påverkas i hög grad av rådande ränteläge då de 
försäkringstekniska avsättningarna marknadsvärderas. Åtagande-
na har långa löptider med pensionsutbetalningar som ligger långt 
fram i tiden. när dessa ska marknadsvärderas till lägre ränteläge 
innebär det ökade solvenskrav.

i maj och juni sjönk solvensnivån och styrelsen tog beslut att utöka 
ränteskyddet och minska ränterisken genom att investera i ytterliga-
re ränteswappar. styrelsen har satt ett mål på en lägsta solvensnivå 
på 110 % och Vff har legat över denna nivå under 2012. i juni 
införde finansinspektionen ett räntegolv. solvensnivån förbättrades 
under årets sista hälften och låg på 115 % per siste december.

för att ytterligare stärka solvensen på sikt togs i slutet av 2011 
ett beslut om att sänka den garanterade räntan för inbetalda pre-
mier till 1,5 %. sänkningen genomfördes 1 mars 2012.

solvenskvoten för 2012 var 3,7 för Vff. lagregler kräver att bola-
get har kapital för att täcka de garanterade åtagandena gentemot 
försäkringstagarna samt en extra buffert. detta mäts i den så kall-
ade solvenskvoten. solvenskvoten definieras som Vff:s kapitalbas 
i relation till den kapitalbas Vff minst måste ha dvs erforderlig 
solvensmarginal. Vff:s solvenskvot innebär att bolaget har 270 % 
mer kapital än lagkravet.

för Vfo innebär solvenskravet att kapitalbasen, dvs eget kapital 
exklusive immateriella tillgångar, ska uppgå till minst garantibelop-
pet/solvensmarginalen. garantibeloppet uppgick under 2012 till 
3,5 miljoner euro, vilket motsvarade ett garantibelopp på 30 170 
miljoner sek med en eurokurs på 8,62. garantibeloppet kom-
mer att höjas till 3,7 miljoner euro fr o m 1 januari 2013, vilket 
motsvarar 31 894 miljoner sek.
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förValtningsberättelse

i Vff uppgick resultatet efter skatt till 12 862 tkr och i Vfo 
uppgick resultatet efter skatt till -1 985 tkr. totalt resultat för kon-
cernen uppgick till 20 877 tkr. i koncernens resultat är nedskriv-
ningen av Vff:s aktier i Vfo eliminerad.

i Vff visas premieinbetalningar, utbetalning av garanterad pension 
och förvaltningsresultatet i resultaträkningens tekniska resultat. det 
som berör fondförsäkringstagarna påverkar inte resultaträkningen i 
Vfo och därmed inte heller koncernen. i den icke-tekniska redovis-
ningen visas resultatet av Vfo:s förvaltning av bolagets tillgångar.  

Vff visar ett positivt resultat trots att de försäkringstekniska 
avsättningarna ökat p g a fallande räntor. förändringar av de 
försäkringstekniska avsättningarna påverkas av premieinbetalning-
ar, utbetalningar samt marknadsvärderingen av avsättningen som 
sker enligt räntekurvan. Vidare förklaring finns i not 2 samt redo-
visningsprinciperna. i övrigt är det god avkastning och nettoinflöde 
som bidragit till resultatet.

som orealiserat resultat visas skillnaden mellan anskaffningsvärde 
och marknadsvärde för perioden vad gäller Vff:s tillgångar och 
försäkringstagarnas tillgångar i Vfo. hur marknadsvärdet fastställs 
framgår i redovisningsprinciperna i not 1.

drIFtskostnader

förvaltningskostnadsprocenten för Vff uppgick till 0,29 % för 
2012 vilket är en sänkning jämfört 0,30 % för föregående år. 
driftskostnaderna för koncernen landar på 20 580 tkr. 7 331tkr 
dvs 35 % av kostnaderna är hänförda till personalkostnader så-
som löner, pensioner, friskvård, utbildning etc.

den näst största posten är kostnaderna för it, vilka uppgår till 
5 022 tkr för koncernen.

2 075 tkr är avskrivningar av fondförsäkringssystemet, som kom-
mer att vara helt avskrivet 2014.

resultat

icKe finansiell information

Personal

under året har medelantalet anställda varit 10,3 varav en för-
äldraledig. tekniskt it-ansvarig är knuten till organisationen på 
konsultbasis. under året har Vd och ytterligare fyra medarbetare 
haft tillika-anställning i Vff och Vfo. övrig personal har haft sina 
anställningar i Vff. lönekostnaderna har fördelats utefter denna 
tillika-anställning. från och med 2013 kommer samtliga medarbe-
tare att inneha tillika-anställning i båda bolagen.

Vff pension arbetar utifrån kärnvärdena omtanke, kunskap och 
effektivitet. Målet är att vara en kostnadseffektiv organisation som 
både kan hantera ett stort antal försäkringar och samtidigt ge en 
god service till sina försäkringstagare. 

ersättnIngsPolIcy, ersättnIngar ocH Förmåner 
tIll nyckelPersoner

styrelsen har antagit en ersättningspolicy daterad augusti 2012 
i enlighet med fffs 2011:2. ersättningspolicyns syfte är att 
begränsa och ta bort risken för att det ska uppstå intressekon-
flikter för den enskilde medarbetaren mellan eget vinstintresse 
gentemot försäkringstagarna. policyn ska främja en effektiv 
riskhantering och motverka kortsiktiga vinster och överdrivet 
risktagande. 

samtliga Vff:s anställda ska erhålla en fast ersättning som ska 
vara marknadsmässig och baseras på den enskilde medarbeta-
rens ansvar och prestation. Vff har t o m 2012 följt ab Volvos 
bonusprogram som vid maximal tilldelning kan ge 6% av årslön 
samt när ab Volvo tilldelat vinstandel har motsvarande belopp 
betalats ut till de anställde i Vff. reglerna för när och vem som 
är berättigad följer de av ab Volvo uppsatta kriterierna. 

som ett led i att minimera riskerna kommer rörliga ersättningar 
att tas bort ifrån 2013.

aktuell ersättningspolicy finns att hämta på Vff:s hemsida.

totalt betalades det ut rörliga ersättningar på  346 tkr för 2012 
varav 62 tkr avsåg rörlig ersättning till Vd. av dessa belastades 
Vfo med 22 tkr (varav 6 tkr för Vd) och Vff med 324 tkr (varav 
56 tkr för Vd).

pension till Vff:s anställda tecknas i enlighet med kollektivavtal. 
aktuella pensionsförmåner är itp1 och itp2 beroende på den 
anställdes ålder. försäkringarna tecknas via collectum.

Vd har inga extra pensionsplaner utöver itp-planen och till 
styrelsen utgår inga pensionsplaner. 

Vd har sex månaders uppsägningstid från vardera sida. sker 
uppsägning från Vff:s sida så äger Vd rätt att under nio månader 
från det att uppsägningen upphört att uppbära lön. 

styrelsen har ett fast arvode samt ett mötesarvode per möte som 
ledamoten har deltagit på. inga pensionskostnader eller icke-mo-
netära förmåner utgår för styrelsemedlemmar. styrelsens arvode 
fastställs årligen av fullmäktige.

för övriga icke-monetära förmåner såsom friskvård, företags-
hälsovård etc följer Vff av ab Volvo uppsatta bestämmelser och 
belopp.

alla anställda i Vff har Volvo företagspension där premien följde 
ab Volvos premiebelopp med ett påslag om 100 kr.

nyckelpersoner i ledande ställning är de personer som har 
befogenheter för planering, ledning och styrning av bolagens 
verksamhet samt styrelsemedlemmar. som nyckelperson i ledande 
ställning räknas Vd.
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Vff och Vfo:s operativa verksamhet är uppdelade enligt följande 
funktioner:

• försäkringsadministration/handläggning ansvarar för löpande 
administration av försäkringsavtal, all kommunikation med 
försäkringstagare, marknadsföring och hemsida.

• ekonomiavdelning ansvarar för löpande redovisning, ekono-
misk rapportering och uppföljning såväl internt som externt. 
funktionen har även ansvar för back-office, avkastning och 
uppföljning av förvaltare.

• systemavdelningen ansvarar för drift, underhåll och utveck-
ling av försäkringssystemet Vera. Viss del av funktionen är 
utlagd bl a ansvarar Volvo it för systemdriften.

• aktuarie ansvarar för alla aktuariella beräkningar och analyser. 
funktionen är utlagd på tao Xu, tao X actuarial advisory ab.

upplysningar om helägda bolag

premieinbetalningar till Vfo uppgick 2012 till 17 904 tkr och 
årets resultat blev -1 985 tkr. Vfo:s andel av förvaltat kapital upp-
gick per siste december till 36 009 tkr och den del som försäk-
ringstagarna bär placeringsrisk för uppgick till 81 973 tkr. 

Vfo är ett vinstutdelande bolag där överskott tillfaller moderbo-
laget. dock finns en klausul att om oskäliga vinster uppstår ska 
dessa tillfalla försäkringstagarna i Vfo i form av återbäring.

transaktIoner mellan moder ocH dotterbola-
get: samkostnader

Vfo har tagit del av samkostnader såsom lokaler, it-utrustning 
och drift med totalt 97 tkr för 2012. kostnaderna fördelas enligt 
en kapitalvägd nyckel.

lönekostnader

Vissa anställda har under 2012 haft en tillika-anställning mellan 
bolagen där Vfo har tagit viss lönekostnad. totalt har Vfo belas-
tats med 572 tkr för löner inkl arbetsgivaravgifter och 67 tkr för 
pensionskostnader.

Flyttar aV FörsäkrIngskaPItal mellan bolagen.

det råder fri flytträtt utan avgift mellan Vff och Vfo för 
pluspension och Volvo företagspension. till Vff flyttas fondför-
säkringar där försäkringstagaren avlidit eller om försäkringstaga-
ren väljer att få sin utbetalning ifrån en traditionell försäkring.

UPPställnIng öVer Flyttar mellan bolagen 

belopp i tkr vff till vfo vfo till vff

antal belopp antal belopp

intern flytt 46 2 145 2 82

flytt pga dödsfall 3 41

flytt pga utbetalning     2 110

summa 46 2145 7 233

antal är antalet flyttade försäkringar och belopp är kapitalet som 
har flyttats.

organisation  volvoresultats försäKringsförening (vff)

Fullmäktige

styrelsearbetsutskott compliance

VFF

ekonomi systemHandläggning
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totalt i koncernen är det 84 676 st försäkringstagare, inkl 794 
dödsbon, som antingen har en traditionell försäkring, fondförsäk-
ring eller både och.

FörsäkrIngsrörelsen tradItIonell FörsäkrIng

Medlemsantal och antal försäkringar, traditionell försäkring

medl. 
2012

försäkr. 
2012

medl. 
2011

försäkr. 
2011

pluspension 40 571 40 649 41 225 41 676

saf-lo 3 217 3 219 3 332 3 360

Volvo företagspens. 73 925 74 775 71 992 73 270

t10 221 221 223 224

totalt 83 640 118 864 81 952 118 530

att summan medlemmar i föreningen är lägre än antalet försäk-
ringar beror på att samma personer kan vara medlemmar i flera 
avdelningar. under 2012 ökade medlemsantalet med 2 % (1 %).

den kollektiva konsolideringsnivån är förhållandet mellan mark-
nadsvärdet på placeringstillgångarna och försäkringarnas kapital 
den så kallade retrospektivreserven. den kollektiva konsoliderings-
nivån i föreningen uppgår till 114 % (111 %) men varierar mellan 
avdelningarna. konsolideringen ligger inom Vff:s konsoliderings-
policys riktlinjer och dess nivå justeras med återbäringsräntan.

solvens anger förhållandet mellan marknadsvärdet av placerings-
tillgångarna och den bokförda försäkringsskulden. Vid utgången 
av året uppgick solvensen till totalt 115 % (116 %). 

FörsäkrIngsrörelsen FondFörsäkrIng

Vfo erbjuder placeringar i fonder via fondförsäkringar. fonderna 
är uppsatta i samarbete med dnb och marknadsförs under nam-
net koMbi fonder.

koMbi-fonderna består av sju fonder: koMbi aktiefond sverige, 
koMbi aktiefond utland, koMbi tillväxtmarknader, koMbi bland-
fond, koMbi obligationsfond, koMbi penningmarknadsfond och 
sedan hösten erbjuds även en koMbi företagsobligationsfond.

i en fondförsäkring bär försäkringstagaren hela placeringsrisken dvs 
försäkringens kapital motsvaras av det sammanlagda fondvärdet 
av innehaven. i en fondförsäkring tittar man därför inte på någon 
konsolidering men däremot ska bolaget uppfylla solvensreglerna.

antal medlemmar och försäkringar i VFo per sista december 2012

plus fpen totalt

Medlemmar aktiva 2 324 1 223 3 547

under utbetalning 26 6 32

totalt medlemmar 2 350 1 229 3 579

försäkringar 2 415 1 304 3 719

FörsäkrIngsteknIska aVsättnIngar tradItIonell 
FörsäkrIng

tjänstepensionsdirektivet, som är ett eu-direktiv, reglerar verk-
samhet i och översyn av tjänstepensionskassor och institut. Vff i 
egenskap av understödsförening och tjänstepensionskassa faller 
under detta direktiv. direktivet fastslår att den försäkringsteknis-
ka avsättningen ska marknadsvärderas. de försäkringstekniska 
avsättningarna görs för att kunna beräkna kapitalvärdet av Vff:s 
framtida utgifter för försäkringarna. diskontering av kassaflöden 
sker efter aktsamhetsprincipen i enlighet med tjänstepensionsdi-
rektivet och de försäkringstekniska avsättningarna ska beräknas 
med aktsamma antagande. avsättningarna ska beräknas efter en 
riskfri räntesats som motsvarar löptiden. den riskfria räntesatsen 
ska motsvara genomsnittet av räntan för statsobligationer och 
bostadsobligationer med motsvarade löptid. detta visas i den rän-
tekurva som används vid diskonteringen. de försäkringstekniska 
avsättningarna ökar mer än tillgångarna vid en räntesänkning p g a 
att de har en längre löptid än tillgångarna.

i de försäkringstekniska antaganden finns även antaganden om 
omkostnader, dödlighet och avkastningsskatt.

de försäkringstekniska avsättningarna är följande: 

belopp i tkr 2012 2011

pluspension 1 994 600 1 947 119

saf-lo 256 430 249 765

Volvo företagspens. 2 655 847 2 362 413

t10 162 724 150 823 

totalt 5 069 601 4 710 120

 

räntekurvans utveckling över tid har varit följande:

 

FondFörsäkrIngsåtaganden

i fondverksamheten motsvaras de försäkringstekniska avsättning-
arna för vilka försäkringstagarna bär risk för av de tillgångar som 
utgör försäkringskapitalet. inga antagande eller beräkningar görs 
utan avsättningen ska vara i stort samma som tillgångarna där 
försäkringstagarna bär placeringsrisk.

försäKringsverKsamheten
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kaPItalmarknad 2012

trots en fortsatt oro över skuldkrisen i framförallt sydeuropa och 
vikande tillväxtsiffror i kina återhämtade sig såväl svensk som 
global aktiemarknad under 2012. stockholmsbörsen steg med 
16,7 % (siXprX) medan Msci World steg med 9,9 % i sek 
under samma period, 15,7 % i lokal valuta.

Året inleddes med ett fortsatt tryck nedåt på svenska räntor med 
nya lägsta nivåerna i början av juni. under andra halvåret återhäm-
tade sig räntorna något och slutade på ungefär samma nivåer 
som vid utgången av föregående år. den 5-åriga obligationsräntan 
noterades till 1,0 % i slutet av året, vilket är på samma nivå som 
ett år tidigare medan den 10-åriga obligationsräntan noterades 
till 1,5 % jämfört med 1,6 % ett år tidigare. statsskuldsväxlar 3 
månader (ssVX) låg på 1,5 % vilket är en knapp ökning jämfört 
med 1,4 % i december föregående år.

kaPItalFörValtnIng – tradItIonell FörValtnIng

den totala avkastningen på tillgångsportföljen uppgick till 5,2 % 
(3,8 %) och ligger över det av styrelsen uppsatta målet att lång-
siktigt generera lägst 4 % med en acceptabel risknivå. 

ränteförvaltningen har varit den största bidragsgivaren. portföljen 
har varit något överviktad mot räntor och haft en undervikt mot 
fastigheter.

Vff:s kapitalförvaltning delas in i en extern förvaltad portfölj 
och en intern förvaltad portfölj. den externa portföljen utgörs av 
placeringar som förvaltas av externa kapitalförvaltare. den interna 
portföljen utgörs av en hedgeportfölj och en likviditetsportfölj. 
Merparten av placeringstillgångarna förvaltas i den externa port-
följen. avkastningen för den externa portföljen uppgick till 5,7 % 
(3,5) per 31 december 2012.

räntor

Marknadsvärdet för den svenska ränteportföljen uppgick vid årets 
utgång till 4 247 mkr. Merparten av portföljen var fördelad mellan 
två förvaltare och ca 16 % av portföljen var innehav i företagobli-
gationsfonder. ränteportföljen avkastade 3,9 % (9,1 %) under 
året vilket ligger över jämförelseindex. för att skydda föreningens 

solvens mot fallande räntor tecknades ytterligare swappavtal i 
början av juni. swapparna inräknat uppgick löptiden för ränteport-
följen till ca 9,2 år vid årsskiftet.

aktier

den totala exponeringen mot aktier har legat i linje med portföl-
jens normalvikt med en mindre övervikt i globala aktier.

Vid utgången av året uppgick den svenska aktieportföljen till 
524 mkr och avkastningen för året bidrog med 17,4 % (-17,2 %) 
vilket ligger strax över sitt jämförelseindex.

innehavet i den globala aktieportföljen uppgick vid årets slut till 
624 mkr och avkastning slutade på 9,0 %, (-5,0 %) vilket är något 
under sitt jämförelseindex. det är främst innehaven i emerging 
markets som påverkat avkastningen negativt.

all aktieexponering sker i fonder varav cirka hälften förvaltas i 
indexförvaltning och hälften i aktivt förvaltade fonder.

alternativa investeringar

de alternativa investeringarna uppgick till 191 mkr vid årsskiftet 
och består huvudsakligen av hedgefonder. portföljen slutade på 
-0,1 % och nådde därmed inte sitt jämförelseindex. de fastighets-
fonder som tidigare ingått i kategorin, alternativa investeringar, 
redovisas fr o m 2012 som eget tillgångsslag.

Fastigheter

Marknadsvärdet för tillgångsslaget fastigheter uppgick till 170mkr 
vid årsskiftet och avkastningen för året bidrog med 18,7 %. 
tillgångsslaget ska på sikt utgöra ca 5 % av Vff:s totala portfölj 
och det kommer att ske fortsatta investeringar under 2013. all 
exponering sker i fonder.

Valutor

kronan fortsatte att stärkas något både mot usd och euro, vil-
ket påverkar  avkastningen negativt i den utländska aktieportföljen 
med 6 %. ingen valutasäkring av portföljen görs idag. utländska 
aktier och en fastighetsfond exponeras mot usd och euro.

Kapitalförvaltning

totalavkastningstabell – traditionell försäkring

marknadsvärde (mkr) fördelning (%) avkastning (%)

  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

räntebärande placeringar 4 198 4 049 73 % 75 % 3,9 % 9,1 %

aktier 1 148 1 017 20 % 19 % 12,7 % -10,4 %

       varav svenska 524 454 9 % 8 % 17,4 % -17,2 %

       varav globala 624 563 11 % 10 % 9,0 % -5,0 %

alternativa placeringar 191 172 3 % 3 % -0,1 % -19,0 %

fastigheter 170 95 3 % 2 % 18,7 % -5,4 %

likvida medel 61 79 1 % 1 % 2,4 % 1,8 %

derivat 15 18 0 % 0 % -0,5 % -0,1 %

totalt 5 784 5 431 100 % 100 % 5,2 % 3,8 %
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Förändringar under året

från 2012 redovisas fastigheter, ingick tidigare som en del i den 
alternativa investeringsportföljen, som ett eget tillgångsslag. i rän-
teportföljen har andelen företagsobligationer ökats upp från 10 % 
till 16 % under året. under året har investeringar skett i ytterligare 
en fastighetsfond. i den alternativa portföljen avvecklades en fond 
och nyinvestering skedde i en fond.

i nedanstående tabell framgår normalportföljen för placeringar 
i den externa portföljen med min och max gränser samt aktuell 
fördelning vid årets slut.

normalportfölj min max per 2012-12-31

räntor 72 % 60 % 90 % 73,8 %

svenska aktier 10 % 5 % 2 % 9,1 %

globala aktier 10 % 5 % 20 % 10,8 %

alt. investeringar 3 % 0 % 10 % 3,3 %

fastigheter 5 % 0 % 10 % 3 %

fördelningen mellan respektive tillgångsslag håller sig väl inom 
uppsatta limiter och det totala aktieinnehavet uppgick till 19,9 %.

kaPItalFörValtnIng – FondFörsäkrIng

i Vfo är såväl det egna kapitalet som försäkringstagarnas kapital 
placerat i de sex koMbi-fonder som dnb sätter upp för Vfo:s 
räkning. avkastningen på det totala innehavet dvs både försäk-
ringstagarnas andelar och bolagets andelar var 7 % (-9,2 %) un-
der 2012. avkastningen i aktiefonderna har inte nått upp till sina 
jämförelseindex medan räntefonderna ligger över sina jämförelse-
index. avkastningen i blandfonden slutade på 5,5 % för året.

PlacerIngsrIktlInjer

traditionell försäkring

placeringsriktlinjerna utgör ett styrdokument för hur Vff:s 
tillgångar ska förvaltas och följer det regelverk som framgår av 
den gamla försäkringsrörelselagen (1982:713). riktlinjerna ses 
över och fastställas av styrelsen årligen och skickas därefter in till 
finansinspektionen för godkännande.

i placeringsriktlinjerna framgår vilka beslut som tas i styrelsen 
respektive arbetsutskott samt vilka områden Vd ansvarar för. det 
är styrelsens ansvar att fastställa strategisk allokering och limiter, 
taktisk allokering och risker samt vilka tillgångsslag som ska ingå 
i förvaltningen. styrelsen ska också löpande följa upp förvaltning-
ens resultat.

styrelsen delegerar vissa delar till ett arbetsutskott (au) som 
ansvarar för löpande beslut om förändringar inom uppsatta ramar. 
au ansvarar även för att föreslå förändringar av placeringsrikt-
linjerna som sedan beslutas av styrelsen. Vd ansvarar för vissa 
placeringsbeslut samt för löpande uppföljning och rapportering av 
förvaltningens resultat till styrelse och au.

i placeringsriktlinjerna fastställs förvaltningsformer, etiska riktlinjer 
samt hur riskkontrollen ska vara utformad. det framgår också 
inom vilka tillgångsslag Vff:s kapital ska vara placerat och vilka 
limiter som gäller. här fastställs också vilken rapportering som 
sker och mot vilka jämförelseindex portföljen ska mätas. 

Fondförsäkring

i Vfo:s placeringsriktlinjer regleras hur det egna kapitalet får 
placeras. riktlinjerna uppdateras och fastställs av Vfo:s styrelse 
årligen. här framgår också roller och ansvarsfördelning mellan 
styrelse och Vd i kapitalförvaltningsfrågor samt hur riskkontrollen 
ska fungera i bolaget.

tradItIonell FörsäkrIng

föreningen för register över samtliga innehav och de tillgångar 
som avser att täcka Vff:s åtagande gentemot försäkringstagarna. 
ett skuldtäckningsregister förs över dessa tillgångar. tillgångarna 
ställs mot den försäkringstekniska avsättningen som är den skuld 
som måste täckas enligt reglerna i försäkringsrörelselagen. 

per 2012-12-31 har Vff tillgångar i sitt skuldtäckningsregister 
med en skuldtäckningsgrad på 112 % dvs de tillgångar som finns 
i registret täcker väl skulden. styrelsen har satt som mål i skuld-
täckningspolicyn att skuldtäckningen ska ligga mellan 100 % och 
120 % vilket den också gör. 

Vissa tillgångar får inte användas för skuldtäckning såsom aktier 
i dotterbolaget och de tillgångar som har ställts som säkerhet för in-
gångna swappar. dessa tillgångar ingår inte i skuldtäckningsregistret. 

FondFörsäkrIng

i fondförsäkringen motsvaras den försäkringstekniska avsättning-
en av fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär 
risk. det innebär att tillgångarna alltid täcker skulden med 100 %. 
utöver dessa tillgångar finns bolagets egna tillgångar dvs det som 
finns i handelslagret med i skuldtäckningsregistret.

sKuldtäcKning
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comPlIanceFUnktIonen

Vff har byggt upp compliancefunktion kring roller och ansvar. 

• Verksamheten ansvarar för att definiera och kontrollera de 
risker som förekommer i det dagliga arbetet. 

• compliancefunktionen har till uppgift att sätta ramverk och 
följa upp den interna regelefterlevnaden. funktionen rappor-
terar direkt till styrelsen.

• internrevisionens uppgift är att utvärdera ramverk och styr-
ning och att rapportera direkt till styrelsen. 

compliancefunktion arbetar med att tolka nya lagar och regler, 
uppdatera ramverk, policys och riktlinjer, ge råd och utbilda perso-
nal, följa upp, utvärdera och rapportera till styrelsen.

under året har compliancefunktionen arbetat med en genomgång 
av befintliga policys och kompletterat med de policys som saknats. 
dessa policys har sedan implementerats i verksamheten. 

genomgång av avtal har genomförts och bl a har nytt outsour-
cingavtal skrivits med cgi (fd logica) som hanterar löneadminis-
trationen. under hösten tog styrelsen beslut om hur Vff och Vfo 
ska jobba med compliancefrågor.  efter det har en processbeskriv-
ning tagits fram och arbetats in i organisationen. 

styrelsens diskussioner och resonemang kring compliancefunktio-
nen ledde till att ansvaret ligger kvar hos Vff:s ekonomichef, som 
har god verksamhetskännedom. detta leder till att den interna 
kompetensen byggs på ytterligare och det är en kostnadseffektiv 
lösning. för att kompensera den oberoende ställning som bör 
finnas hos compliance ansvarig har en extern jurist knutits till 
funktionen för att vara behjälplig i vissa frågor. 

compliance har en egen punkt på styrelsens mötesagenda och 
compliance ansvarig avrapporterar direkt vid varje styrelsemöte.

rIskFUnktIonen

riskfunktionen sammanställer förekommande risker och rapporte-
rar till styrelsen kvartalsvis. 

utöver de risker som mäts i trafikljustestet görs uppföljning av bl a 
limiter, motpartsrisker, likviditetsrisker, avkastningsmål, valutarisker, 
durationsrisker och operativa risker. 

under året har ett nytt verktyg tagits i drift för inrapportering av in-
cidenter och störningar. detta ger en bra uppföljning och statistik 
över inträffade incidenter. är de av allvarlig karaktär eller kostsam-
ma så rapporteras dessa till styrelsen. 

ansvarig för funktionen är ekonomichefen. under hösten har 
funktionen förstärkts med en risk- och avkastningsanalytiker som 
förutom uppföljning av kapitalförvaltning och avkastning ansvarar 
för uppföljning av de finansiella riskerna.

Intern oberoende gransknIng

Vff anlitar ernst & young för internrevision. de arbetar utifrån en 
årlig plan som fastställts av styrelsen. under 2012 har internrevi-
sionen granskat intressekonflikter, penningtvätt, ersättningspolicy, 
klagomålshantering, premieinbetalningar och utbetalningar.

compliance och risKfunKtionen

som framgår i avsnittet som behandlar Vff:s kapitalförvaltning 
så är avsikten att fortsätta öka andelen i fastighetsfonder. under 
inledningen av 2013 har framförallt långa räntor stigit kraftigt 
vilket är positivt för Vff:s solvensnivå men samtidigt innebär en 
momentan negativ utveckling i ränteportföljen. att uppnå god 
avkastning i Vff om räntetrenden är fortsatt stigande kommer att 
vara en utmaning.

för Vfo kommer en stigande börs att påverka innehaven i aktie-
fonderna positivt. däremot innebär stigande räntor att räntefonder-
na påverkas negativt, men då Vfo:s placeringar till största delen 
ligger i en kort räntefond blir den negativa påverkan begränsad. 

genomsnittlig ålder på den traditionella försäkringstagaren är 
43,7 år och på fond försäkringstagaren 44,7 år. 

de stora utflödena ligger i pluspension medan inflödet huvud-
sakligen sker i Volvo företagspension. en utmaningen är att öka 
antalet yngre i pluspension och öka premieinflödet i produkten. 
det är också viktigt att öka volymerna i fondbolaget för att få 

bättre lönsamheten och kostnadsfördelning. Vff pension har 
jämförelsevis låga kostnader och hanterar ett stort antal försäk-
ringar till en låg kostnad. att marknadsföra produkterna och få 
upp intresset för pensionsfrågor är en utmaning. ett steg i har 
varit att under året lansera en ny modern hemsida och att se över 
utskick, blanketter och informationsmaterial så att de lyfter fram 
de budskap som Vff pension vill förmedla.

det oklara läge som gäller för införandet av solvens ii och iorp 
kvarstår. det gör att det i dagsläget är svårt att planera framåt 
och om sammanslagningen av Vff och Vfo kommer att kunna 
genomföras är också oklart. 

förväntad framtida utvecKling
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i mitten av februari 2013 meddelande finansinspektionen att 
räntegolvet förlängs t o m årsskiftet för att sedan ersättas med 
en solvens ii-anpassad diskonteringsränta. detta beslut kommer 
framförallt att påverka Vff:s hedgeportfölj. 

inga ytterligare händelser har skett efter årets slut som påverkar 
denna årsredovisning.

marie Hagstedt är Vd i Volvoresultats försäkringsförening och i  
Vff fondförsäkring ab. 

under 2012 har Vff:s styrelse haft 6 st (7st) ordinarie styrelse-
möten. Vff:s fullmäktige har haft ett ordinarie årsmöte i april samt 
ett extra möte under augusti pga ändringar i stadgarna. Vfo:s 
styrelse har haft 6 st (7st) samt en årsstämma i april.

styrelsen

styrelsen har sitt säte i göteborg och består av lägst tre och 
högst 10 ledamöter. ledamöterna ska vara medlemmar i fören-
ingen eller fondbolaget. styrelsen väljs på ordinarie fullmäktige-
möten och mandattiden är ett år. ledamöterna ska representera 
både Volvokoncernen och Volvo car group samt  if Metall, 
ledarna, unionen och akademikerna. bolagen utser respektive 
företagsrepresentant. de fackliga organisationerna utser övriga 
styrelseledamöter.

glenn bergström, ordförande if Metall

kenneth Wigrund, sekreterare akademikerna

bengt adolfsson, vice ordförande unionen

magnus jarlén   ab Volvo

christina munk-Hemberg   Volvo car group

dan lidesköld   ledarna

mikael sällström   if Metall

bo binnberg   if Metall

utöver styrelsen finns i Vff ett fullmäktige med ytterligare sex 
fackliga företrädare samt ett arbetsutskott. arbetsutskottet har 
haft 5 st (8 st) möten under året.

bo binnberg blev invald i styrelsen i samband med fullmäktige-
mötet i april.

reVIsorer

revisorer har varit auktoriserade revisorerna gunilla Wernelind 
och Johan blume vilka företräder kpMg. 

upplysningar om väsentliga händelser efter Årets slut

information om risKer och osäKerhetsfaKtorer

för information om risker och osäkerhetsfaktorer se not 2.

ledning/styrelse
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styrelse

glenn bergström, ordförande kenneth Wigrund, sekreterare

bengt adolfsson, vice ordförande Magnus Jarlén, ledamot

christina Munk-hemberg, ledamot dan lidesköld, ledamot

Mikael sällström, ledamot bo binnberg, ledamot

17ÅrsredoVisning 2012

förValtningsberättelse
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femÅrsöversiKt – vff moderbolaget

belopp i tkr 2012 2011 2010 2009 2008

resultat 

premieinkomster 283 528 314 367 270 462 298 703 317 368

kapitalavkastning, netto 265 024 198 123 273 758 519 961 -128 843

försäkringsersättningar -138 176 -128 522 -126 287 -109 911 -80 028

förändringar i andra försäkringsersättningar -359 481 -958 332 -175 107 13 595 -888 617

driftskostnader -16 712 -16 389 -16 162 -18 323 -17 095

livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 34 183 -590 752 226 664 704 025 -797 215

eKonomisK ställning 

placeringstillgångar till marknadsvärde 5 827 663 5 481 122 5 164 704 4 813 612 4 166 855

försäkringstekniska avsättningar 5 069 601 4 710 120 3 751 788 3 576 681 3 590 276

konsolideringskapital 760 935 765 806 1 403 879 1 222 065 562 324

kollektivt konsolideringskapital 722 132 533 575 527 537 608 069 -256 888

kapitalbas 760 935 765 806 1 403 879 1 200 283 558 237

solvensmarginal 203 984 189 605 150 071 143 067 143 611

kapitalbas för försäkringsgrupp 795 867 757 072 1 444 116 1 247 809 604 840 

solvensmarginal för försäkringsgrupp 234 154 221 175 182 971 174 651 173 019

nycKeltal

förvaltningskostnadsprocent 0,29 % 0,30 % 0,32 % 0,40 % 0,41 %

totalavkastning 5,2 %* 3,80 % 6,20 % 11,90 % -2,90 %

kollektiv konsolideringsgrad, premiebestämd försäkring 114 % 111 % 111 % 114 % 94 %

* avkastningen är exklusive nedskrivning av andelar i dotterbolag

18 VolVoresultats försäkringsförening

förValtningsberättelse
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19ÅrsredoVisning 2012

”Pension, den lyckliga ålder då man 
helt ostraffat kan lata sig.”

Washington irVing
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Finansiella rapporter

resultaträKning 1 januari – 31 december

belopp i tkr not Koncern 2012 Koncern 2011 moderbolag 2012 moderbolag 2011

teKnisK redovisning av livförsäKringsrörelsen

premieinkomst 3 283 528 314 367 283 528 314 367

intäkter från investeringsavtal 149 88 - -

kapitalavkastning, intäkter 6,10 249 351 168 430 249 166 166 941

orealiserade vinster på placeringstillgångar 7 111 832 257 263 111 832 257 263

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risk 3 728 - - -

försäkringsersättningar

utbetalda försäkringsersättningar 4 -138 176 -128 522 -138 176 -128 522

förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 

livförsäkringsavsättning -359 481 -958 332 -359 481 -958 332

försäkringstekniska avsättning för livförsäk-
ring för vilka försäkringstagaren bär risk -3 758 9 483

driftskostnader 5, 21, 22 -20 580 -20 090 -16 712 -16 388

kapitalavkastning, kostnader 8,10 -48 082 -30 776 -47 927 -30 453

nedskrivning andelar i dotterbolag - - -10 000 -

orealiserade förluster på placeringstillgångar 9 -38 047 -195 628 -38 047 -195 628

Värdeminskning på placeringstillgångar för 
vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk - -10 649 - -

livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 40 464 -594 366 34 183 -590 752

icKe- teKnisK redovisning

livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 40 464 -594 366 34 183 -590 752

kapitalavkastning, intäkter 1 177 2 199 - -

orealiserade vinster på placeringstillgångar 1 323 - - -

kapitalavkastning, kostnader -704 -737 - -

orealiserade förluster på placeringstillgångar -62 -2 441 - -

övriga intäkter 230 208 - -

resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt

42 428 -595 137 34 183 -590 752

avkastningsskatt 11 -21 551 -21 552 -21 321 -21 344

skatt på årets resultat 11 - - - -

Årets resultat 20 877 -616 689 12 862 -612 096

rapport över totalresultatet

rapport över totalresultatet Koncern 2012 Koncern 2011 moderbolag 2012 moderbolag 2011

periodens resultat 20 877 -616 689 12 862 -612 096

övrigt total resultat - - - -

summa totalresultat 20 877 -616 689 12 862 -612 096
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balansräKning

belopp i tkr
not

Koncern  
2012-12-31

Koncern 
2011-12-31

moderbolag 
2012-12-31

moderbolag 
2011-12-31

immateriella tillgÅngar

andra immateriella tillgångar 12 1 471 3 547 - -

placeringar i Koncernföretag och andra intresseföretag

aktier och andelar i koncernföretag 13 40 000 50 000

andra finansiella tillgÅngar 16

aktier och andelar 14 1 438 217 1 294 153 1 433 636 1 284 511

obligationer och andra räntebärande värdepapper 15 4 289 389 4 064 059 4 257 961 4 037 044

summa placeringstillgångar 5 727 606 5 358 212 5 731 597 5 371 555

placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk 14 81 973 59 780 - -

summa placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk 81 973 59 780 - -

fordringar

övriga fordringar 43 18 200 202

summa fordringar 43 18 200 202

andra tillgÅngar

likvida medel 64 212 80 641 61 712 78 879

summa andra tillgångar 64 212 80 641 61 712 78 879

förutbetalda Kostnader och upplupna intäKter

upplupna räntor 31 305 30 485 31 305 30 485

övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   17 3 083 3 094 3 083 3 094

summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 388 33 579 34 388 33 579

summa tillgångar 5 909 693 5 535 777 5 827 897 5 484 215

eget Kapital

konsolideringsfond 738 073 1 377 902 738 073 1 377 902

balanserad vinstmedel inkl årets resultat 12 143 -620 830 - -

Årets resultat 12 862 -612 096

summa eget kapital 750 216 757 072 750 935 765 806

försäKringsteKnisK avsättningar

livförsäkringsavsättning 18 5 069 601 4 710 120 5 069 601 4 710 120

summa livförsäkringsavsättning 5 069 601 4 710 120 5 069 601 4 710 120

försäKringsteKnisK avsättning för vilKa  
försäKringstagare bär risK 81 973 59 780 - -

summa försäkringsteknisk avsättning för vilka försäkringsta-
gare bär risk 18 81 973 59 780 - -

avsättningar och sKulder

övriga skulder 19 6 435 6 156 5 895 5 936

summa avsättningar och skulder 6 435 6 156 5 895 5 936

upplupna Kostnader och förutbetalda intäKter

övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 1 468 2 649 1 466 2 353

summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 468 2 649 1 466 2 353

summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 909 693 5 535 777 5 827 897 5 484 215
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Koncern moderbolag

2012 2011 2012 2011

övriga ställda panter och jämförliga säkerheter inga inga inga inga

registerförda tillgångar för försäkringstagarens räkning 81 973 59 780 - -

säkerhet för ingångna swapavtal 96 690 101 548 96 690 101 548

ansvarsförbindelser inga inga inga inga

Åtaganden inga inga inga inga

redogörelse för förändringar i eget Kapital

belopp i tkr Konsolideringsfond Årets resultat totalt

ingående eget kapital föregående räkenskapsår 1 200 939 202 940 1 403 879

justerat eget kapital föregående räkenskapsår

Vinstdisposition föregående års vinst 202 940 -202 940 -

utbetald återbäring -25 977 -25 977

Årets resultat -612 096 -612 096

utgående eget kapital föregående räkenskapsår 1 377 902 -612 096 765 806

ingående eget kapital räkenskapsåret 1 377 902 -612 096 765 806

justerat eget kapital vid början av räkenskapsåret

Vinstdisposition föregående års vinst -612 096 612 096 -

utbetald återbäring -27 733 -27 733

Årets resultat* 12 862 12 862

utgående eget kapital räkenskapsåret 738 073 12 862 750 935

*Årets resultat sammanfaller med Årets totalresultat

moderbolaget

koncernen

belopp i tkr Konsolideringsfond balanserat resultat Årets resultat totalt

ingående eget kapital föregående räkenskapsår 1 200 939 -2 473 201 272 1 399 738

justerat eget kapital föregående räkenskapsår - - - -

Vinstdisposition föregående års vinst 202 940 -1 668 -201 272 -

utbetald återbäring -25 977 - - -25 977

Årets resultat - - -616 689 -616 689

utgående eget kapital föregående räkenskapsår 1 377 902 -4 141 -616 689 757 072

ingående eget kapital räkenskapsåret 1 377 902 -4 141 -616 689 757 072

justerat eget kapital vid början av räkenskapsåret - - - -

Vinstdisposition föregående års vinst -612 096 -4 593 616 689 -

utbetald återbäring -27 733 - - -27 733

Årets resultat* 20 877 20 877

utgående eget kapital räkenskapsåret 738 073 -8 734 20 877 750 216

*Årets resultat sammanfaller med Årets totalresultat

Poster Inom lInjen
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Koncern  moderbolag

belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

den löpande verKsamheten

resultat före skatt 42 428 -595 137 34 183 -590 752

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Värdeförändringar försäkringstekniska avsättningar 381 674 967 917 359 481 958 332

Värdeförändringar placeringstillgångar -73 785 -61 635 -73 785 -61 635

Justering för övriga poster som inte ingår -8 811 3 205 -887 1 130

299 078 909 487 284 809 897 827

avkastningskatt -21 551 -21 552 -21 321 -2 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
i tillgångar och skulder 319 955 292 798 297 671 285 731

förändring placeringstillgångar, netto -286 256 -246 403 -286 256 -246 403

förändring placeringstillgångar för vilka försäkringstagare bär risk -22 193 -9 585 - -

förändring övriga rörelsefordringar -808 -7 195 -808 -7 254

utbetald återbäring -27 733 -25 978 -27 733 -25 978

skulder -42 -2 485 -41 -2 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten -337 032 -291 646 -314 838 -281 951

investeringsverksamheten

investeringar i finansiella tillgångar 648 32 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 648 32 - -

periodens kassaflöde -16 429 1 184 -17 167 3 780

förändring i likvida medel

likvida medel vid årets början 80 641 79 457 78 879 75 099

Årets kassaflöde -16 429 1 184 -17 167 3 780

likvida medel vid årets slut 64 212 80 641 61 712 78 879

likvida medel vid periodens slut 64 212 80 641 61 712 78 879

Kassaflödesanalys

kassaflödesanalysen visar hur Vff genererar kapital och hur 
detta kapital används. likvida medel erhålls via premieinbetalning-
ar samt försäljning samt utdelningar och räntor från placerings-
tillgångar. utbetalning sker av återbäring, försäkringsersättningar, 
driftskostnader, skatter samt köp av placeringstillgångar. ned-
skrivning av andelar i dotterbolag har i kassaflödet klassificerats 
som förändring av placeringstillgångar.  likvida medel utgörs av 
kassa, bank och kortfristiga placeringar. betald skatt för 2012 är  
23 358 tkr (24 170 tkr) för moderbolaget.

i flödet från den löpande verksamheten för moderbolaget ingår 
ränteinbetalningar med 76 569 tkr (52 768 tkr), ränteutbetal-
ningar med  28 762 tkr (41 tkr) och erhållna utdelningar med 
65 487 tkr (69 426 tkr).
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resultatanalys per försäKringsgren – moderbolaget

livförsäkringsrörelsens tekniska resultat                                 försäkringsgren

tkr
tjänstepensions- 

försäkring med grunder
gruppensions- 

försäkring med grunder totalt

premieinkomst -114 283 642 283 528

kapitalavkastning intäkter 17 382 231 784 249 166

orealiserade vinster på placeringstillgångar 7 932 103 900 111 832

försäkringsersättningar

utbetalda försäkringsersättningar -10 275 -127 901 -138 176

förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

livförsäkringsavsättning -18 566 -340 915 -359 481

driftskostnader -1 431 -15 281 -16 712

kapitalavkastning, kostnader -3 358 -44 569 -47 927

nedskrivning aktier i dotterbolag - -10 000 -10 000

orealiserade förluster på placeringstillgångar -2 708 -35 339 -38 047

     

livförsäkringsrörelsens tekniska resultat -11 138 45 321 34 183

konsolideringsfond -20 719 758 791 738 072

Försäkringsteknisk avsättning 419 154 4 650 447 5 069 601

inga avtal är återförsäkrade.
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allmän InFormatIon

Årsredovisningen avges per 31 december 2012 och avser 
Volvoresultats försäkringsförening (Vff) som är en understöds-
förening/tjänstepensionskassa med säte i göteborg. adressen till 
huvudkontoret är M2:7, 405 08  göteborg med besöksadress 
götaverksgatan 2. organisationsnummer är 816400-4056.

Volvoresultats försäkringsförening förvaltar och administrerar 
tjänstepensionsförsäkringar och en privat pensionsförsäkring för 
Volvo car group och Volvokoncernen. 

Vff är moderbolag till Vff fondförsäkring ab, organisationsnum-
mer 546406-0518, med säte på samma adress. 

koncernredovisningen omfattad dessa två bolag.

de finansiella rapporterna i denna årsredovisning avser moder-
bolaget och koncernen. Vissa rapporter markerar vilka uppgifter 
som avser moderbolaget och vilka som avser koncernen.

balansdag är den 31 december 2012 och årsredovisningen avser 
hela kalenderåret. 

de nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats kon-
sekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella 
rapporterna, om inte annat framgår nedan.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den  
16 april  2013 och blir föremål för fastställande av fullmäktige 
den 2 maj 2013.

grUnder För raPPortens UPPrättande

föreningens årsredovisning/koncernredovisning är upprättad 
enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (Årfl) samt 
finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredo-
visning i försäkringsföretag (fffs 2008:26) inkl ändringsförfatt-
ningar och rfr 2 som gäller moderbolaget. föreningen upprättar 
koncernredovisningen enligt international reporting standard, 
ifrs, som har antagits av eu. Vidare har rådet för finansiell rap-
porterings rekommendation rfr 1 kompletterade redovisnings-
regler koncerner tillämpats.

koncernen följer (ifrs) och därför kommer redovisningsprinciper-
na och uppställningsformen att skilja sig något mellan föreningen 
och koncernen. den enda väsentliga skillnaden är att fondförsäk-
ringsåtagande presenteras som finansiell skuld.

ändrade redoVIsnIngsPrIncIPer 

inga nya ifrs har identifierats som påverkar denna årsredovis-
ning. ej heller några nya ifrs som påverkar befintliga redovis-
ningsprinciper. Vff håller sig löpande uppdaterad med nyheter 
inom ifrs området.

FörUtsättnIngar VId UPPrättande aV Försäk-
rIngsFöretagets FInansIella raPPorter

Vff:s funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rap-
porterna presenteras i svenska kronor. samtliga belopp, om inte 
annat anges, är avrundade till närmaste tusental. 

bedömnIngar/ UPPskattnIngar ocH Föränd-
rIngar I de FInansIella raPPorterna

att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med ifrs kräver 
att Vff:s ledning gör bedömningar och uppskattningar samt 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinci-
perna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. uppskattningarna och antagandena är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under 
rådande förhållanden synes vara rimliga. uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet. ändringar av uppskattningar-
na redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkar denna period, eller i den period ändringen görs och fram-
tida perioder om ändringen påverkar aktuell period och framtida 
perioder. företagsledningen har gjort bedömningar och inte funnit 
några ändringar i ifrs som medför några väsentliga justeringar i 
de finansiella rapporterna. 

de är främst de antaganden som sker vid bedömning av försäk-
ringstekniska avsättningar som kan innebära en betydande risk 
samt marknadsvärderingen av tillgångarna. i not 18 visas antagan-
den som har skett för försäkringstekniska avsättningar och i not 
16 visas olika värderingsmetoder för finansiella instrument som 
värderas till verkligt värde.

konsolIderIngsPrIncIPer

dotterföretag

Vff har ett dotterbolag i Vff fondförsäkring ab. dotterföretagets 
finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen. bolaget konso-
lideras enligt förvärvsmetoden.

Vff fondförsäkring ab är ett vinstutdelande bolag som ägs av 
det ömsesidiga Vff. Vff har rätt till skälig avkastning i form av 
utdelning. bolagsordningen för Vff fondförsäkring ab fastslår att 
finns det utdelningsbara medel får efter reservsättningar utdel-
ning ske med max belopp motsvarande det högre av:

• summan av stibor 12 månader fastställt per den första bank-
dagen i det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför 
sig och en marginal om tre procentenheter beräknat på det 
genomsnittliga aktiekapitalet under nämnda räkenskapsår.

• den årliga ökningen (i procentenheter) av index (oMX 
stockholm 30 (oMXs30)-p1) på nordiska börsen under det 
räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig multiplice-
rat med det genomsnittliga aktiekapitalet för bolaget under 
nämnda räkenskapsår.

not 1  redovisningsprinciper
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transaktIoner som elImIneras VId konsolIderIng

koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i 
sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. samt även 
aktiekapital och aktier i dotterbolag.

transaktIoner I Utländsk ValUta

transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Vff:s funktionella valuta är svenska kronor och vid värdering av 
tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens 
stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i resultaträk-
ningen netto på raden kapitalavkastning, intäkter eller kapitalav-
kastning, kostnader. Vff har tidigare haft en möjlighet att betala 
ut pensioner i utländsk valuta men sedan slutet av 2012 används 
endast euro som ett alternativ vid utbetalning av pension. inför  
en pensionsutbetalning köps motsvarande valuta i euro  in och 
ingen valuta köps i spekulationssyfte.

FörsäkrIngsaVtal 

Försäkringsavtal och investeringsavtal 

försäkringsavtal redovisas i Vff (traditionell försäkring) efter 
sin ekonomiska innebörd. såsom försäkringsavtal redovisas de 
kontrakt som överför betydande försäkringsrisk. Vff har gjort en 
genomgång av samtliga avtal och slutsatsen är att fondförsäk-
ringsavtalen i Vfo inte överför någon betydande försäkringsrisk 
och dessa redovisas därför i Vfo som investeringsavtal. 

Vff:s försäkringsavtal redovisas i enlighet med irfs 4 och 
samtliga har klassificerats som försäkringskontrakt som  redovisas 
och värderas i resultat- och balansräkning. såsom försäkringsavtal 
redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk från 
försäkringstagaren till företaget och där företaget går med på att 
kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om 
en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Vff har gått 
igenom samtliga produkter och slutsatsen är att försäkringsrisken 
är betydande. den största risken ligger i dödsfallsrisker och att 
försäkringen blir underlag för en efterlevandepension samt att alla 
försäkringarna är berättigade till återbäring. investeringsavtalen i 
Vfo  är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk 
från innehavaren till företaget och dessa redovisas i stället i 
enlighet med ias39. 

redovisning av försäkringsavtal

• intäktsredovisning/premieinkomst

som premieinkomst redovisas inbetalda belopp under räkenskaps- 
året enligt försäkringsavtal oavsett om dessa helt eller delvis avser 
ett senare räkenskapsår. alla försäkringsavtal är premiebestämda 
och engångspremier dvs inte löpande inbetalningar.

• intäkter från investeringsavtal
posten intäkter från investeringsavtal avser de avgifter som tas 
ur försäkringarna i Vfo. dessa intäkter intäktsföres i takt med att 
administrationen av försäkringen utförs  dvs månadsvis. adminis-
trationen genomförs jämt fördelade över avtalets löptid.

Försäkringstekniska avsättningar

• livförsäkringsavsättning – traditionell försäkring

de försäkringstekniska avsättningarna utgör kapitalvärdet av 
Vff:s garanterade åtaganden.

storlek på reserven är lika med nuvärdet på föreningens framtida 
pensions- eller försäkringsutbetalningar. beräkningsgrunderna 
för reservberäkningen är aktsamma och diskonteringsräntan som 
används för räntekurvan tas fram enligt finansinspektions före-
skrifter. avsättningarna innehåller antaganden om ränta, dödlighet 
och kostnader.

• räntekurvans bas och justering

räntekurvan visar de räntor som per ett visst datum erhålls för 
obligationer/swapräntan med löptider som svarar mot de framtida 
utbetalningarna. den räntekurva som valts för perioden finns i 
denna årsredovisnings förvaltningsberättelse.

för att svara mot vad föreningen netto måste tjäna med hänsyn 
till kostnader och skatt, reduceras räntekurvan med procentuella 
antaganden för kostnader resp skatt. därvid sker reduktionen 
med den belastning som försäkringarna har såsom procentuell 
belastning per år för driftkostnader samt avdrag för avkastnings-
skatt. denna skatt ska därvid reducera räntan med den för tillfället 
gällande effektiva skattesatsen, inte med den som gäller i den 
försäkringstekniska modulen, som inte återspeglar dagsläget.

i resultaträkningen redovisas periodens förändring såsom livför-
säkringsavsättning. 

durationen som visar räntekänsligheten på försäkringsavtalen var 
per 2012-12-31 följande:

plus fpen saf-lo t10 totalt

10,9 18,7 22,3 18,4 15,2

durationen är i stort samma som föregående år  hos samtliga 
avdelningar. totalt var durationen 15,2 (15,4) år. 

• försäkrings tekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka 
försäkringstagaren bär risk

skulderna värderas till verkligt värde på de fonder som är kopp-
lade till fondförsäkringarna. Värdeförändringar redovisas över 
resultaträkningen och i skulden. 

• diskretionära delar i försäkringsavtal

Vff har gjort bedömningen att den möjlighet som ges till kun-
derna att erhålla ytterligare försäkringsförmåner, såsom framtida 
återbäring, utöver de garanterade, utgör diskretionära delar i enlig-
het med definitionen i ifrs 4. Vff förfogar över beslutanderätten 
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till återbäringen när det gäller såväl timing som belopp genom att 
Vff:s styrelse beslutar över konsolideringspolicyn. de diskretionä-
ra delarna redovisas som en del av konsolideringsfonden till dess 
att de tilldelats försäkringstagarna eller annan förmånsberättigad. 
en tilldelning av återbäring redovisas som minskning av eget kapital. 

• Återbäringsränta

försäkringskapitalet ökar med den s k återbäringsräntan som 
bolaget vid varje tidpunkt tillämpar. Återbäringsräntan bestäms 
utifrån den faktiska avkastningen på försäkringstillgångarna med 
hänsyn till föreningens konsolideringspolicy.

resUltaträknIngens Poster

teknisk respektive icke teknisk redovisning

i den tekniska redovisningen i resultaträkningen för koncernen 
återfinns den del av kapitalavkastningen som är hänförda till för-
säkringstagarnas tillgångar. dessa har dock ingen resultat påver-
kan då kapitalavkastningen inklusive orealiserat blir förändringen av 
försäkringsteknisk avsättning för vilka försäkringstagaren bär risk.

i icke-teknisk redovisning i koncernen återfinns kapitalavkastning 
inklusive orealiserat för Vfo:s tillgångar dvs förvaltningen av 
bolagets medel.

kapitalavkastning, intäkter

posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placerings-
tillgångar, utdelning på aktier och andelar (inklusive utdelningar på 
aktier i koncern- och intresseföretag för moderbolaget), räntein-
täkter, valutakursvinster, återförda nedskrivningar och realisations-
vinster.

kapitalavkastning, kostnader

under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för place-
ringstillgångar, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, valu-
takursförluster av- och nedskrivningar samt realisationsförluster.

realiserade och orealiserade värdeförändringar

för placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisa-
tionsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och 
anskaffningsvärde. för räntebärande värdepapper är anskaffnings-
värdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placerings-
tillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av pla-
ceringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som 
justeringspost under posterna orealiserade vinster på placerings-
tillgångar respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 
realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar 
redovisas som övriga intäkter. Vid försäljning av räntebärande 
värdepapper används fifo metoden dvs det äldsta pappret säljs 
av först. för aktievärdepapper används genomsnittsmetoden för 
beräkning av anskaffningspris. orealiserade vinster och förluster 
redovisas netto per tillgångsslag.

i utländska placeringar blir valutakurspåverkan en del av mark-
nadsvärdet på placeringen.

skatter 

avkastningsskatt

avkastningsskatt är inte en skatt på försäkringsföretagets resultat, 
utan betalas av bolaget för försäkringstagarnas räkning. Värdet på 
de nettotillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning 
belastas med avkastningsskatt som beräknas och betalas varje 
år. kostnaden redovisas som skattekostnad. avkastningsskatt 
uppstår i Vff men även på de fondföräkringsåtaganden som  
Vff fondförsäkring ab har.

Inkomstskatt

inkomstskatter utgörs av aktuell skatt. inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i 
övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. inkomstskatt 
är endast aktuell i dotterbolaget. aktuell skatt är skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av 
de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder.

balansräknIngens Poster

Immateriella tillgångar

övriga immateriella tillgångar som förvärvas av försäkringsfö-
retaget redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar. i både moder- och 
dotterbolaget avser eventuella immateriella tillgångarna system-
utvecklingskostnader av internt utvecklade system. inga övriga 
immateriella tillgångar finns.

avskrivningsprinciper

avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den imma-
teriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. nyttjandeperio-
derna omprövas årligen. avskrivningsbara immateriella tillgångar 
skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. de 
beräknade nyttjandeperioderna är: 

• andra immateriella tillgångar 5 år

Finansiella instrument

finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklude-
rar på tillgångssidan övriga fordringar, aktier och räntebärande 
värdepapper samt likvida medel. bland skulder och eget kapital 
återfinns övriga skulder  och derivat. förvärv och avyttring av finan-
siella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då 
företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. 

klassificering och värdering av finansiella instrument

finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till 
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument 
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förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas 
till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. ett finansiellt 
instruments klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket 
syfte instrumentet förvärvades. klassificeringen avgör hur det 
finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället 
såsom beskrivs nedan. 

derivatinstrument redovisas både initialt och löpande till verkligt 
värde. förändringar i verkligt värde redovisas på sätt som be-
skrivs nedan. 

finansiella instrument värderade till verkliga värde klassificeras i 
en hierarki, vilken visar betydelsen av den indata som används vid 
värderingen. i nivå 1 finns finansiella instrument med ett noterat 
pris på en aktiv marknad. nivå 2 inkluderar finansiella instrument 
med information baserad på observerbar marknadsdata förutom 
ett noterat pris på en aktiv marknad. nivå 3 inkluderar finansiella 
instrument där informationen inte baserats på observerbar mark-
nadsdata. Verkligt värde hierarkin framgår av not 16.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen

denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar 
som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som 
företaget initialt valt att placera i denna kategori (enligt den s k 
fair Value option). finansiella instrument i denna kategori värde-
ras löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 
resultaträkningen.

Vff har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar 
som är finansiella instrument, och som inte är aktier i dotter- el-
ler intresseföretag, till kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen dels därför att företaget 
löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av 
verkliga värden och dels därför att när det gäller räntebärande 
tillgångar så reducerar detta en del av den redovisningsmässiga 
inkonsekvens och volatilitet som annars uppstår när livförsäkrings-
tekniska avsättningar löpande omvärderas genom en diskontering 
med en aktuell ränta. 

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär place-
ringsrisk.

dessa fondförsäkringstillgångar tillhör kategorin finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde och de består av försäkringsta-
garnas investeringar i fondförsäkringar. dessa redovisas till verkligt 
värde och eventuella vinster och förluster redovisas i den tekniska 
delen av resultaträkningen.

Finansiell skuld

fondförsäkringsskulden till försäkringstagarna är att anse som en 
finansiell skuld och den värderas till verkligt värde. skulden mot-
svaras av de placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär 
placeringsrisk. dessa tillgångar ska även de marknadsvärderas.

beräkning av verkligt värde

Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad 

för finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad 
bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens note-
rade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskost-
nader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället. sådana instrument 
återfinns på balansposterna aktier och andelar och obligationer 
och andra räntebärande värdepapper. 

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv 
marknad 

för ett finansiellt instrument som  inte är aktivt bestäms verkligt 
värde genom att använda  värderingstekniker. de använda värde-
ringsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på mark-
nadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg 
grad som möjligt. sådana instrument är exempelvis hedgefonder 
och derivat som återfinns på balansposterna aktier och andelar 
och obligationer och andra räntebärande värdepapper. 

dotterföretag

andelar i dotterföretaget redovisas i moderbolaget enligt för-
värvsvärdesmetoden. som intäkt redovisas endast erhållna utdel-
ningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som 
intjänats efter förvärvet. 

lånefordringar och kundfordringar

sådana instrument återfinns under balansposterna övriga ford-
ringar, likvida medel samt upplupna intäkter.  dessa tillgångar 
värderas till verkligt värde.

andra finansiella skulder

här ingår bara övriga finansiella skulder och de värderas till upplu-
pet anskaffningsvärde. 

konsolIderIngsFond

Årets resultat förs till konsolideringsfonden samt minskning sker 
i takt med utbetald återbäring/överskott sker. fonden utgörs av 
ackumulerade överskottsmedlen och används  till största del som 
en kapital buffert. 

andra aVsättnIngar

Pensioner och liknande förpliktelser

företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner 
är tryggade genom försäkringsavtal. pensionsplanen för företa-
gets anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som 
omfattar flera arbetsgivare. Vff saknar tillräcklig information för 
att möjliggöra en redovisning i enlighet med ias 19, och redovisar 
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därför i enlighet med ufr 6 dessa pensionsplaner som avgifts-
bestämda. företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbe-
stämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den 
takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. 

IntäktsredoVIsnIng

de avgifter som debiteras kunderna för förvaltning av investerings-
avtal intäktsföres i takt med att tjänsten tillhandaförs, dvs månads-
vis. tjänsterna tillhandahålls jämt fördelade över avtalens löptid.

eget kaPItal

konsolideringsfonden består av upparbetad konsolidering för 
traditionella försäkringar. Motsvarande fond finns inte i fondförsäk-
ringsbolaget där vinsten balanseras.

Poster Inom lInjer

avser posten övriga ställda panter och jämförliga säkerheter som 
visar de tillgångar där försäkringstagaren bär risk.

ansVarsFörbIndelser/eVentUalFörPlIktelser

en eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtag-
ande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller 
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller 
avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas.

kassaFlödesanalys

kassaflödesanalysen visar hur föreningen genererar kapital och hur 
detta kapital används. den är upprättad enligt indirekt metod dvs 
den utgår från resultatet före skatt och justerar för icke likvidpåver-
kade poster samt förändringar i balansräkningen som har påverkan 
på kassaflödet. likvida medel erhålls via premieinbetalningar samt 
försäljning samt utdelningar och räntor från placeringstillgångar. 

utbetalning sker av återbäring, försäkringsersättningar, driftskost-
nader, skatter samt köp av placeringstillgångar. investeringar och 
lån till dotterbolag har i kassaflödet klassificerats som förändring av 
placeringstillgångar då syftet är att skapa avkastning till försäkrings-
tagarna i Vff. likvida medel utgörs av banktillgångar och kortfristi-
ga placeringar. betald skatt för 2012 är 23 358 tkr.
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not 2  upplysningar om risKer

rIskHanterIng 

ansvarig för verksamhetens risker är alltid styrelsen som årligen 
fastställer de styrdokument som ska gälla i verksamheten såsom 
placeringsriktlinjer och riktlinjer för riskkontroll och compliance 
(regelefterlevnad). styrelsen i sin tur ger intern revisionen i upp-
drag att säkerställa kontroll av verksamheten. styrelsen fastställer 
även arbetsordning för styrelse och Vd. ovan framgår den risk-
funktion som styrelsen beslutat som gällde för 2012. 

Vff och  Vfos verksamheter innefattar ett flertal risker och 
olika typer av risker. det finns risker kopplade till försäkringarna, 
marknadsrisker inom kapitalförvaltningen och operativa risker i 
verksamheten.

Vff och Vfo har relativt enkla produkter uppdelat på privat och 
tjäntepension med olika riskprofiler. i fondförsäkringarna, Vfo, är 
försäkringsriskerna begränsade då försäkringstagaren står för ris-
ken. de operativa riskerna återfinns i båda bolagen och är i stort 
ganska lika. i slutet av noten står mer att läsa om riskerna i Vfo.

Vff ochVfos riskkontroll ska säkerställa en fungerande styrning 
och kontroll av bolagets risker. funktionen ska vara insatt i de 
riskexponeringar som verksamheten utsätts för och kontrollera 
verksamhetens förmåga att kontrollera dem. funktionen rapporte-
rar till Vd och styrelse vid varje styrelsemöte. complianceansvarig 
ska fortlöpande identifiera, bedöma och övervaka samt informera 
om de risker som kan uppkomma till följd av bristande regelef-
terlevnad såsom lagar, interna policys och riktlinjer etc. bristande 
regelefterlevnad kan ge upphov till operativa risker, sanktioner från 
tillsynsmyndighet och kund och varumärkesförluster. här under 
faller även frågor såsom penningtvätt, intressekonflikter och efter-
levnad av personuppgiftslagen.

FörsäkrIngsrIsker 

dödsfallsrisker

dödsfallsriskerna består i att dödligheten bland försäkringsta-
garna i företaget blir högre än de antaganden som använts vid 
reservavsättning. dödfallssriskerna i försäkringen följs löpande 
upp av Vff:s aktuarie. Vff har endast premier av engångskaraktär 
vilket gör att det inte finns premiebefrielse eller liknade och därför 
finns ingen sjukfallsrisk i försäkringarna. i produkten pluspension 
finns dock en hälsoprövning vid inträde i föreningen då det finns 
ett efterlevandeskydd i försäkringen. Vid tveksamma fall använ-
der sig Vff av en till föreningen knuten förtroendeläkare som 
bedömer om inträde kan beviljas. dödsfallsriskerna studeras och 
följs upp i samband med att de rapporteras in till finansinspektio-
nen i trafikljuset. aktuarien tar då fram olika scenarier för vad som 
händer om dödlighetsantaganden stiger eller minskar och vad 
resultatet får för påverkan på föreningens kapitalbuffert.

i trafikljuset som inrapporterades per 31 december 2012 så var 
kapitalkravet för en ökad dödligheten 26 742  (25 449) tkr dvs 
vid en ökad dödlighet om 20 % skulle försäkringsteknisk avsätt-
ning öka med detta belopp. 

i fondförsäkring omvandlas försäkringen till traditionell vid dödsfall 
med efterlevande/återbetalningsskydd. Medan de försäkringar 
utan efterlevande/återbetalningsskydd blir arvsvinster till medlem-
mar inom samma kollektiv. 

inga antagande om dödlighet används vid beräkningar.

livsfallsrisker

livsfallsrisker består i att försäkringstagarna lever längre än de 
antaganden som använts vid reservavsättning. det kan finnas en 
risk att företagets försäkringstekniska avsättningar inte räcker till 
för att infria företagets garanterade åtaganden. avsättningarna 
i företaget görs enligt det regelverk som syftar till att åtagande 
alltid ska kunna infrias. i pluspension ligger default 5 års 
utbetalningstid men försäkringen kan dock tas ut livsvarigt om 
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efterlevandeskydd saknas. har försäkringen ett efterlevandeskydd 
är längsta möjliga uttagstid 20 år. Volvo företagspension har 
också den 5-årig utbetalningstid, med en möjligheten att ta ut 
försäkringen livsvarigt. övriga produkter kan tas ut livsvarigt och 
där finns en risk i att försäkringstagaren lever längre än vad som 
fastställs i de försäkringstekniska beräkningarna. det är viktigt 
att titta på historiska data om hur livslängderna ter sig generellt i 
sverige och i föreningen. 

i fondförsäkringen finns inte dessa antaganden. de har default  
5-åriga utbetalningstider men med möjlighet för försäkringsta-
garen att välja upp till  20 år. det utbetalda beloppet motsvarar 
försäkringens kapital. 

könsbetingad risk

sedan  december 2012 tillämpas inte längre könsdifferentierade 
tariffer. dock fortsätter antaganden vid beräkning av försäkrings-
tekniska avsättningar.

annullationsrisker

annullationsrisker är risken att kunden återköper, överför, betalar i 
förtid eller upphör att betala premier för avtal på ett sätt som före-
taget inte förutsett. dessa risker bedöms som låg då försäkringar-
na endast har engångspremier. Vff har inte haft några annul-
lationer av försäkringar p g a av att någon försäkringstagare har 
åberopat ångerrätt eller liknande. det är endast i pluspension 
som det kan finnas en möjlighet att återköpa sin försäkring. det är 
dock få som väljer eller kan återköpa försäkringen, endast 12 (9) 
stycken traditionella försäkringar och 1 (2) styck fondförsäkring 
under 2012. tjänstepensioner går inte att återköpa.

antalet nya medlemmar påverkas av personalsvängningarna 
inom de båda koncernerna. antalet nyanställda eller varslade om 
uppsägning hänger oftast ihop med konjunkturen. det finns också 
en risk i att Volvoföretag säljs och försvinner ut ur Volvosfären. 
det finns en öppning i stadgarna att bolag som försvinner ur 
Volvokoncernerna kan ligga kvar med premier till Volvo företags-
pension.  

under 2012 var alla försäkringar traditionella livförsäkringar med 
en garanterad ränta som ger upphov till helt andra försäkringsris-
ker än vad en fondförsäkring har. Vff har inte återförsäkrat några 
av sina försäkringsrisker.

Flytträtt

för pluspension är det tillåtet med både extern och intern 
flytträtt till motsvarande fondprodukt i Vff fondförsäkring ab 
(Vfo). under 2012 valde 47 (29) personer att flytta sin traditio-
nella försäkring externt och 13 (69) valde att flytta internt till Vfo. 
i Vfo valde 1 (1) person att flytta sin fondförsäkring externt och  
1 (4) flyttade internt till Vff.

för Volvo företagspension är det endast tillåtet med intern 
flytträtt. i Vff valde 33 (87) personer att flytta sin försäkring 
internt till en fondförsäkring.  i Vfo valde 1 (2) person att flytta sin 
försäkring till en traditionell försäkring. 

för  saf-lo tillåts flytt externt och här är Volvoresultats försäk-
ringsförening inte längre ett valbart alternativ. 33 (32) personer 

valde att flytta sin saf-lo försäkring till annat försäkringsbolag. 

flyttavgift debiteras för alla produkter vid externflytt. ingen flyttav-
gift utgår på intern flytt mellan bolagen. 

Vff:s stadgar fastställer att vid flytt och återköp ska en mark-
nadsjustering av beloppet göras. det innebär att vid flytt från en 
underkonsoliderad avdelning görs ett avdrag på det kapital som 
flyttas ut motsvarande den procentuella underkonsolideringen. 

oPeratIVa rIsker

Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administra-
tiva rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemäs-
siga förluster. dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern 
kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. även risken för 
oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken. 
de operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. upp-
rätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående 
process i  Vff, som bl a omfattar

• krav på att det ska finnas ändamålsenliga rutiner och instruk-
tioner

• klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna

• it-stöd med inbyggda maskinella avstämningar och kontroller

• behörighetssystem

• interna informations- och rapporteringssystem för att bl a 
tillgodose ledningens krav på information om exempelvis 
riskexponering, samt

• informationssäkerhet

Vff har ett uppdrag utlagt på revisionsbyrån ernst & young att 
utföra intern revisionen. det pågår ett kontinuerligt arbete med 
översyn av de löpande rutinerna att det finns användarmanualer 
m m. it-säkerheten är högt prioriterad och ett driftsavtal är slutet 
med Volvo it för drift och backup av systemet. en väl inarbetad 
och flexibel driftsorganisation finns på plats. för utveckling och 
support av Vff:s försäkringssystem har avtal skrivits med brüg-
gemann system ab (bsab) och earthbound technologies. den 
största risken ligger i den relativt lilla organisationen vilket gör den 
sårbar vid sjukdom, semester etc. 

under 2012 fortsatte arbetet med verksamhetssystemet, 2c8, och 
alla processer och rutiner beräknas vara klara i mitten av 2013. 
Verktyget hanterar samtliga dokument, policys och rutiner som 
finns inom föreningen och ska vara till hjälp för såväl nyanställda 
som befintlig personal. 

under 2012 har en rutin för incidentrapportering utvecklats och 
numer används samma verktyg som hanterar it relaterade ären-
den. detta ger en tydlig uppföljning och statistik kring incidenter. 
totalt rapporterades 165 incidenter under 2012 från ekonomi, it 
och handläggningsavdelningarna. denna rapportering används för 
att bl a upptäcka områden där det uppstår fel så att insatser kan 
sättas in. it-avdelningen har infört ett verktyg för att rapportera 
fel och störningar i Vera. Verktyget ger en enkel överblick över 
de fel som rapporteras, underlag för systemutvecklare samt visar 
testresultat.
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koncentratIoner aV FörsäkrIngsrIsk

inga geografiska exponeringsrisker finns då alla försäkringar är 
tecknade i sverige i sek.

FInansIella rIsker tradItIonell FörsäkrIng

i Vff finns ett långsiktigt mål med lägst 4% avkastning på 
placeringstillgångar med en acceptabel risknivå samt att säkra 
att åtaganden gentemot försäkringstagaren kan infrias. för att 
infria detta mål fastställer placeringsriktlinjerna en väldiversifierad 
portfölj för att inte enskilda tillgångsslag ska ha för stor påverkan 
på avkastning och risk.

finansiella risker utgörs av marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk 
och matchningsrisk. 

Marknadsrisk är risken att nettovärdet av tillgångar och skulder 
minskar till följd av förändringar i marknadspriser.  Marknadsrisk ut-
görs av ränterisk, aktiekursrisk, fastighetsprisrisk och valutakursrisk.  

ränterisk

Vff är exponerat för ränterisk genom risken för att marknadsvär-
det på Vff:s räntebärande tillgångar sjunker då marknadsräntan 
stiger. graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med tillgångens 
löptid. Vff är också exponerat för ränterisk i livförsäkringsverk-
samheten, genom att försäkringstagarna enligt pensionsför-
säkringsavtal är berättigade till en garanterad ränta samt att de 
livförsäkringstekniska avsättningarna diskonteras med en aktuell 
räntekurva. detta innebär att såväl företagets räntebärande 
tillgångar som försäkringstekniska avsättningarna påverkas av 
förändringar i marknadsräntan. då både tillgångar och skuld är ex-
ponerade för ränterisk uppstår ett matchningsproblematiken som 

ligger mellan skulden och tillgångarna. denna risk hanteras genom 
att matcha löptiderna/durationen mellan tillgångar och skuld.

Vff:s placeringsriktlinjer fastställer att normaldurationen för 
räntebärande tillgångar exklusive derivatinstrument ska vara 6 
år, min 4 år och max 8 år. styrelsen beslutade under 2012 att 
ingå i swapavtal för att minska räntekänsligheten på skulden 
och begränsa solvensrisken. durationen på Vff:s räntebärande 
tillgångar var 9,2 år inklusive swapar och 4,3 år exklusive swapar 
per 31 december 2012. durationen på försäkringsåtaganden var 
vid samma tidpunkt 15,2 år.   

nedan tabell visar durationen per avdelning per 2012-12-31: 

plus fpen saf-lo t10 totalt

10,9 18,7 22,3 18,4 15,2

aktIekUrsrIsk

Med aktiekursrisk avses risken för att marknadsvärdet på en 
aktieplacering förändras på ett ofördelaktigt sätt  till följd av 
förändringar i aktiekurspriser. aktiekursrisker motverkas främst 
genom diversifiering av Vff:s aktieportfölj. för att minska risker 
och få en diversifiering i aktieportföljen är alla Vff:s aktieinnehav 
placerade i fonder. aktiekursrisken mäts varje kvartal i samband 
med trafikljusrapporteringen till finansinspektionen. 

i tabell nedan redovisas effekten på Vff traditionell försäkrings 
kapitalbuffert och solvens vid förändring av räntorna med +/-
0,46 % och vid ett aktiekursfall på cirka 40 %. riskparametrarna 
i känslighetsanalysen är samma riskparametrar som används i 
trafikljuset.     
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känslIgHetsanalys tradItIonell FörsäkrIng

tkr 2012-12-31

riskparameter ränteföränd-
ring + 0,46 %

ränteföränd-
ring - 0,46 %

aktiekursfall 
ca. - 40 % 

Värdeförändring 
av tillgångar -151 267 151 319 -518 230

Värdeförändring 
av fta -292 983 320 310 -

effekt på kapi-
tal buffert 141 746 -168 961 -518 200

solvens 119 % 111 % 105 %

Valutarisker

föreningens samtliga åtaganden/skulder är idag noterade i sek. 
i föreningens placeringspolicy liksom i de legala ramarna regleras 
möjligheten att placera i tillgångar noterade i annan valuta. Valuta-
dimensionen är en risk/chans-dimension som ingår i placerings- 
övervägandena såsom en variabel i riskhanteringen.

Valutarisken uppstår då värdet av placeringstillgången sjunker p g a 
att placeringsvalutan sjunker i förhållande till sek. Valutarisken blir 
en del av det orealiserade/realiserade värdet som uppstår i place-
ringen. inga placeringar i aktier valutasäkras i dagsläget. följande 
exponering finns i Vff per siste december 2012.

nettoexponering mot utländsk valuta

tkr marknadsvärde seK andel av portfölj

eur 102 346 1,8 %

usd 85 766 1,5 %

totalt 188 112 3,30 %
 

kreditrisk

kreditrisk delas in i spreadrisk och motpartsrisk. spreadrisk är 
risken att värdet av räntebärande placeringar minskar till följd av 
förändring av spreaden mot riskfria placeringar. Med motpartsrisk 
avses risken att motparten  inte kan uppfylla sitt betalningsansvar 
vilket kan leda till att kreditförluster uppstår.  den kreditrisk som 
ligger i föreningens placeringstillgångar blir fortlöpande beaktad 
i trafikljusrapporteringen. det är främst den långsiktiga effekten 
av svängningar och osäkerhet och dennas inverkan på solvens 
som utgör egentlig risk. placeringsriktlinjerna fastställer limiter för 
kreditvärdighet på ränteinnehav.

den sammanlagda kreditrisken i trafikljusrapporteringen var per 
siste december 158 274 mkr.

kreditriskexponering per 2012-12-31:

tkr marknadsvärde andel av total ränteportfölj

aaa 2 004 549 49 %

aa- 738 420 18 %

a+ 796 336 19 %

a 338 086 8 %

a- 138 913 3 %

bbb+ 23 392 1 %

bbb 50 387 1 %

bbb- 4 177 0 %

bb+ 6 918 0 %

bb 6 083 0 %

totalt 4 107 262 100 %
  

likviditetsrisker

likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument eller annan 
tillgång ej kan avyttras eller förvärvas vid avsedd tidpunkt utan 
större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. 
risken finns då att Vff inte kan frigöra likvider för att fullgöra 
finansiella förpliktelser. därför sker all placering i likvida tillgång-
ar och fonder som är noterade, det vill säga ska var föremål för 
handel på börs eller reglerbara marknader.

nettoflödet av premier är positivt pga stora årliga inflöden i Volvo 
företagspension. Men i pluspension är flödet negativt pga stora 
utbetalningar av pensioner. inbetalningar av premier sker i stötvis 
under året och för att undvika att likviditetsbrist uppstår så har 
styrelsen beslutat om en likviditetsportfölj. likviditetsportföljen 
ska innehålla likvider så att utbetalningar av pensioner etc täcks 
innan nästa inflöde av premier sker. allt överskott i likviditetsport-
följen förs till kapitalförvaltningen. en likviditets prognos görs för 
hela året och följs upp löpande. likviderna i likviditetsportföljen 
kan placeras kortsiktigt på t ex konto med högre ränta eller korta 
depositioner. 

derIVat 

det är enligt riktlinjerna fullt möjligt att utnyttja derivat för att säkra 
skuld och tillgångar. 

under 2012 tecknades csa och isda avtal med 2 nya motparter. 
ytterligare två nya swapavtal inleddes i juni månad. totalt har Vff 
tecknat swapavtal om 2 miljarder. för att minska ränterisken vid 
en eventuell ränteuppgång tecknades swaptionsavtal. swaparna 
har bidragit med en ökad duration i ränteportföljen och på så sätt 
motverkat matchningsproblematiken.

metoder För rIskHanterIng

i syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten 
arbetar Vff aktivt på att inarbeta rutiner för att följa upp dessa 
risker. arbetet med riskfunktionen intensifierades under hösten 
då en avkastnings- och riskanalytiker anställdes. 



34 VolVoresultats försäkringsförening

noter till de finansiella rapporterna

Vff har tagit fram en riskpolicy som reglerar bl a uppföljning av 
risker samt rapportering. Månadsvis gös en uppföljning av det 
skuldtäckningsregister som avser tillgångar som ska täcka de 
åtaganden som Vff och Vfo har. trafikljuset rapporteras även 
det kvartalsvis.

till hjälp för att kunna göra riskutvärderingar finns diverse 
statistiska data att få ur försäkringssystemet och kapitalförvalt-
ningssystemet. all data sammanställs och gås igenom av aktuarie 
och ekonomifunktion tillsammans med Vd. styrelsen får en 
månadsrapport avseende förvaltningsresultatet med uppföljning 
av kapitalförvaltningen. utöver denna rapport tas även fram en 
kvartalsrapport innehållande, totalavkastningstabell, uppföljning av 
konsolidering och solvens, allokering samt resultat från rapporte-
ring av trafikljus till finansinspektionen.

per 2012-12-31 redovisade Vff följande uppgifter i trafikljus-
rapporteringen till finansinspektionen. detta är ett sätt att mäta 
de risker som Vff utsätts för. Vff och Vfo lämnar kvartalsvis in 
trafikljusrapportering till finansinspektionen. inget av bolagen har 
rapporterat rött ljus under 2012.

trafikljusmodell 2012-12-31 2011-12-31

ränterisk 168 991 372 374

aktierisk 518 230 435 837

kreditrisk 158 274 50 087

driftskostnad 1 639 1 616

dödlighet 26 742 25 449

annullation 7 674 -

bruttosumma kapitalkrav 881 550 893 363

reduktionsfaktor 64,5 % 64,7 %

totalt risk/kapitalkrav netto 568 622 578 033

kapitalbuffert 758 156 765 973

över/underskott 189 534 187 940

rött ljus nej nej

förutsättningarna i rapporteringen är:

ränterisk 

ränterisken är risken att Vff:s finansiella ställning påverkas 
negativt vid förändrade marknadsräntor. här stresstestas både 
tillgångar och skuld. alla förändringar av räntor görs genom att 
alla räntor oavsett löptid förändras med lika många baspunkter. 
Vad gäller stresstest av räntetillgångar och skuld så antas räntan 
förändras motsvarande 30 % av marknadsräntan för den10-åriga 
benchmarkobligationen på balansdagen.

aktierisken

aktierisken är risken att marknadsvärdet på aktieplaceringar 
minskar. i stresstesten mäts risken genom att aktiekursfallet är  
40 % på svenska aktier och 37 % för utländska aktier.

kreditrisken

kreditrisken är risken för att priset på räntebärande tillgångar med 
kredit- eller motpartsrisk förändras. detta mäts genom att den 
genomsnittliga kreditspreaden ökar enligt ett visst scenario. Med 
kreditspreaden menas skillnaden i räntan och den riskfria räntan 
(motsvarande värde på statsskuldsväxlar eller statsobligationer). 
kapitalkravet för kreditrisken mäts enligt 2 scenarior: en fördubb-
ling av spreaden och en ökning av spreaden med 25 baspunkter. 
därefter väljs den som ger störst kapitalkrav.

driftskostnad

driftskostnadsrisken är risken att de fasta kostnaderna ökar under 
kommande 12-månadsperiod. kapitalkravet är 10 % av de fasta 
kostnaderna föregående år.

dödlighet och annullationsrisk

dessa är försäkringsrisker och antaganden är att dödligheten ökar 
med 20 % eftersom det ger den högsta avsättningen för Vff. an-
nullationsrisken är risken att återköp och flyttar ökar och beräknas 
som 20 % av 0,75 % av försäkringskapitalet för återköps/flyttbara 
försäkringar.

rIskHanterIng I FondFörsäkrIng

riskfunktionen i Vfo speglar i stort den som finns i Vff vad 
gäller samma personkrets. dock ser riskerna lite olika ut mellan 
de två verksamheterna. i Vff är fokus på finansiella risker på 
tillgångssidan och skuldsidan, försäkringsrisker som är hänförda 
till traditionella produkter samt operativa risker. i Vfo är inte de fi-
nansiella riskerna exponerade på samma sätt när det inte finns en 
motsvarande skuldsida. all placeringsrisk ligger till största delen 
hos försäkringstagaren. försäkringsriskerna är i stort obefintliga 
såsom en liten möjlighet till arvsvinst. dock föreligger i stort sam-
ma operativa risker som i Vff. även Vfo rapporterar sina finan-
siella risker i trafikljusrapporteringen till finansinspektionen vad 
gäller bolaget tillgångar. de tillgångar/avsättning som försäkrings-
tagaren bär risk för stresstestas inte. Vfo har ingen skuldsida så 
därför blir det endast tillgångssidan som stresstestas.
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not 3  premieinKomst

samtliga avtal avser direkt livförsäkring i sverige och alla premier är engångspremier.

premier avseende fondförsäkring går inte över resultaträkningen.

 

not 4  försäKringsersättningar

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

utbetalda försäkringsersättningar -138 033 -128 315 -138 033 -128 315

annullationer och återköp -143 -207 -143 -207

summa -138 176 -128 522 -138 176 -128 522

utbetalda ersättningar är endast den garanterade delen. Återbäringen redovisas över konsolideringsfonden i det egna kapitalet.  
i Vfo tas utbetalningar direkt mot eget kapital.

not 5  driftsKostnader

specifikation av resultatposten driftskostnader

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

administrationskostnader -20 580 -20 090 -16 712 -16 388

summa -20 580 -20 090 -16 712 -16 388

Vff har inga anskaffningskostnader för sina försäkringar; dvs kostnader som uppstår i samband med tecknandet av avtal. det utbetalas 
inte några provisioner. administrationskostnader avser driftskostnader för administration och handläggning av avtal, personalkostnader, 
lokaler, planenliga avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar samt alla verksamhetsrelaterade kostnader. i driftskostnader  
ingår inte kostnader för kapitalförvaltning.  

specifikation av övriga driftskostnader

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

kostnader för kapitalförvaltning ingår i kapi-
talavkastning, kostnader -1 567 -2 864 -1 567 -2 864

övriga driftskostnader -20 580 -20 090 -16 712 -16 388

summa -22 147 -22 954 18 279 -19 252

    
driftskostnader uppdelade på kostnadsslag

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

direkta och indirekta personalkostnader -7 331 -6 863 -6 680 -6 303

lokalkostnader -604 -631 -594 -620

avskrivningar - 2 075 -2 075 - -

andra verksamhetsrelaterade kostnader  -10 570 -10 521  -9 429 -9 465

summa  -20 580 -20 090 -16 712 -16 388

direkta och indirekta personalkostnader består av löner och andra ersättningar, pensionskostnader, semesterlöneskuld, utbildningar,  
företagshälsovård mm.
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Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

utdelningar aktier och andelar 65 487 69 426 65 487 69 426

ränteintäkter 1 244 1 178 1 244 1 178

obligationer och andra räntebärande värdepapper 74 199 52 768 74 199 52 768

övriga ränteintäkter 1 126 1 416 1 126 1 416

Valutakursvinster (netto) 332 5 332 5

realisationsvinster (netto)

svenska aktier och andelar 22 000 17 488 21 814 15 999

utländska aktier och andelar 2 497 58 2 497 58

räntebärande värdepapper 63 772 16 959 63 772 16 959

övriga finansiella intäkter 18 694 9 132  18 695 9 132

summa 249 351 168 430 249 166 166 941

not 6  KapitalavKastning, intäKter

not 7  orealiserade vinster pÅ placeringstillgÅngar 

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

svenska aktier och andelar 32 404 7 629 32 404 7 629

utländska aktier och andelar 69 854 - 69 854 -

obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 574 249 634 9 574 249 634

summa 111 832 257 263 111 832 257 263

not 8  KapitalavKastning, Kostnader

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

från driftskostnader omförda förvaltningskostnader -1 567 -2 864 -1 567 -2 864

räntekostnader -1 -41 -1 -41

räntekostnad, swap -28 761 -28 761

Valutakursförlust (netto) -116 -1 -116 -1

realisationsförluster

svenska aktier och andelar -3 973 -3 087 -3 818 -2 764

utländska aktier och andelar -612 -3 125 -612 -3 125

obligationer och andra räntebärande värdepapper -13 052 -21 658 -13 051 -21 658

summa -48 082 -30 776 -47 927 -30 453
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not 9  orealiserade förluster pÅ placeringstillgÅngar 

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

svenska aktier och andelar - -149 392 - -149 392

utländska aktier och andelar - -46 236 - -46 236

obligationer och andra räntebärande värdepapper -38 047 - -38 047 -

summa  -38 047 -195 628  38 047 -195 628

not 10 nettovinst eller nettoförlust per Kategori av finansiella tillgÅngar

Finansiella tillgångar 2012-12-31:

tkr finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 
värde över resultaträkningen

innehav för han-
delsändamål

lånefordringar finansiella in-
strument som 
kan säljas

summa

aktier och andelar 122 140 - - - 122 140

obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper 36 210 - - - 36 210

summa 158 350 - - - 158 350

Finansiella tillgångar 2011-12-31:

tkr finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 
värde över resultaträkningen

innehav för han-
delsändamål

lånefordringar finansiella in-
strument som 
kan säljas

summa

aktier och andelar -177 823 - - - -177 823

obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper 244 935 - - - 244 935

summa 67 112 - - - 67 112

beloppen i tabellerna ovan utgör specifikationer av de belopp avseende finansiella instrument som redovisas i resultaträkningen som 
kapitalavkastning intäkter, orealiserade vinster på placeringstillgångar, kapitalavkastning, kostnader och orealiserade förluster på place-
ringstillgångar med undantag för kapitalförvaltningskostnader. 

not 11 sKatter

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

avkastningsskatt -21 551 -21 552 -21 321 -21 344

inkomstskatt  - -  - -

summa   -21 551 -21 552 -21 321 -21 344
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 not 12 immateriella tillgÅngar

 2012 2011

 tkr
Koncern, immateri-
ella tillgångar

moderbolag, immateri-
ella tillgångar

Koncern, immateri-
ella tillgångar

moderbolag, immateri-
ella tillgångar

ingående balans 21 903 11 526 21 903 11 526

internt utvecklade tillgångar - - - -

utgående balans 21 903 11 526 21 903 11 526

ackumulerade avskrivningar

ingående balans 18 356 11 526 16 281 11 526

internt utvecklade tillgångar 2 075 - 2 075 -

utgående balans 20 431 11 526 18 356 11 526

redovisade värden koncern

per 2011-01-01 5 622

per 2011-12-31 3 547

per 2012-01-01 3 547

per 201212-31 1 471
 

Vff, moderbolaget, har utvecklat ett försäkringssystem som redovisas som immateriella tillgångar, internt utvecklade, se ovan. dessa 
följer en planmässig avskrivningsplan på 5 år. inget behov av nedskrivningar föreligger. i koncernen ingår även Vff fondförsäkring ab 
där det också finns systemutvecklingskostnader som immateriella tillgångar. för mer information om avskrivningsreglerna se redovis-
ningsprinciperna. samtliga immateriella tillgångar är avskrivna i Vff. ingen del av de immateriella tillgångarna utgörs av lånekostnader.

not 13 aKtier i Koncernföretag

ägarandel i %

dotterföretagets säte, land 2012 2011

Vff fondförsäkring ab, 546406-0518         göteborg, sverige 100 100

Vff äger 100 % i dotterbolaget Vff fondförsäkring ab. dotterbolaget startade under hösten 2007 med ett aktiekapital på 50 mkr. 
aktiekapitalet består av 50 000 aktier till en kvotvärde av 1 000 kr styck.

2012 gjordes en nedskrivning av aktiekapitalet med 10 mkr till substansvärdet. Vfo:s egna kapital per siste december 2012 var 
39 281 tkr (41 266 tkr).

andelarnas verkliga värde och anskaffningsvärde:

tkr 2012 2011

anskaffningsvärde 50 000 50 000

redovisat värde 40 000 50 000
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not 14 aKtier och andelar

verkligt värde anskaffningsvärde

tkr 2012 2011 2012 2011

aktier och andelar, moderbolaget 1 433 635 1 284 511 1 265 163 1 217 487

Koncern verkligt värde anskaffningsvärde

tkr 2012 2011 2012 2011

fondförsäkringstillgångar för vilka 81 973 59 780 82 410 63 945

försäkringstagaren bär risk

tkr 2012 2011 2012 2011

fondförsäkringstillgångar, dotterbolaget 36 009 36 657 35 123 37 032

placeringstillgångar där försäkringstagaren bär risk

tkr 2012 2011 2012 2011

fondförsäkringstillgångar, dotterbolaget 36 009 36 657 35 123 37 032

not 15 obligationer och andra räntebärande värdepapper

verkligt värde upplupet anskaffningsvärde

tkr 2012 2011 2012 2011

moderbolaget

realräntefonder 1 118 366 1 455 412 1 052 374 1 339 983

svenska staten, obligationer 453 781 443 140 469 219 440 464

svenska bostadsinstitut, obligationer 806 597 699 592 795 507 690 172

obligationsfond, stat och bostad 1 376 070 1 103 567 1 316 343 1 069 702

företagsobligationsfonder 412 044 317 029 362 333 301 318

derivat 15 293 29 255

räntehedge 75 810 75 000

summa  4 257 961 4 018 740  4 100 031 3 841 639

Varav noterade värdepapper 4 242 668 4 018 740 4 070 776 3 841 639

positiv skillnad till följd av att bokfört 
värde överstiger nominella värden 157 930 177 101

negativ skillnad till följd av att bokfört 
värde understiger nominella värden 54 229

inkluderat i det verkliga värdet är inte den upplupna räntan på  31 305 tkr (30 484 tkr). det mesta av de räntebärande tillgångarna 
ligger i räntefonder som redovisas efter respektive fond. realränteobligationerna består av realräntefonder. derivat består av swapavtal 
och swaptioner.

verkligt värde anskaffningsvärde

tkr 2012 2011 2012 2011

fondförsäkringstillgångar, dotterbolaget 36 009 36 657 35 122 37 032
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not 16 Kategorier av finansiella tillgÅngar och deras verKliga värde

moderbolaget 2012

tkr finansiella tillgångar värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen

lånefodringar summa redovisat värde verkligt värde

tillgångar som bestämts 
tillhöra kategorin

innehav för  
handelsändamål

finansiella tillgångar

aktier och andelar 1 433 636 - 1 433 636 1 433 636

obligationer och 
andra räntebärande 
värdepapper 4 257 961 - 4 257 961 4 257 961

fordringar - - 200 200 200

upplupna intäkter - - 34 388 34 388 34 388

likvida medel - - 61 712 61 712 61 712

summa 5 691 597 - 96 300 5 787 897 5 787 897

moderbolaget 2011

tkr finansiella tillgångar värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen

lånefodringar summa redovisat värde verkligt värde

tillgångar som bestämts 
tillhöra kategorin

innehav för  
handelsändamål

finansiella tillgångar

aktier och andelar 1 284 511 - 1 284 511 1 284 511

obligationer och 
andra räntebärande 
värdepapper 4 037 044 - 4 037 044 4 037 044

fordringar - - 202 202 202

upplupna intäkter - - 33 579 33 579 33 579

likvida medel - - 78 879 78 879 78 879

summa 5 321 555 - 112 660 5 434 215 5 434 215

 

koncern 2012

tkr finansiella tillgångar värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen

lånefodringar summa redovisat värde verkligt värde

tillgångar som bestämts 
tillhöra kategorin

innehav för  
handelsändamål

finansiella tillgångar

aktier och andelar 1 438 217 - 1 438 217 1 438 217

obligationer och 
andra räntebärande 
värdepapper 4 289 389 - 4 289 389 4 289 389

fordringar - - 43 43 43

upplupna intäkter - - 34 388 34 388 34 388

likvida medel - - 64 212 64 212 64 212

summa 5 727 606 - 98 643 5 826 249 5 826 249
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tkr finansiella tillgångar värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen

lånefodringar summa redovisat värde verkligt värde

tillgångar som bestämts 
tillhöra kategorin

innehav för  
handelsändamål

finansiella tillgångar

aktier och andelar 1 294 153 - 1 294 153 1 294 153

obligationer och 
andra räntebärande 
värdepapper 4 064 059 - 4 064 059 4 064 059

fordringar - -       18       18       18

upplupna intäkter - - 33 579 33 579 33 579

likvida medel - - 80 641 80 641 80 641

summa 5 358 212 - 114 238 5 472 450 5 472 450

koncern 2011

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen – moderbolaget       

tkr nivå 1 nivå 2 nivå 3 totalt 2012 nivå 1 nivå 2 nivå 3 totalt 2011

finansiella tillgångar

aktier och andelar 1 345 562 88 074 - 1 433 636 1 200 251 84 260 - 1 284 511

obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 4 166 858 91 103 - 4 257 961 4 018 740 18 304 - 4 037 044

summa 5 512 420 179 177 - 5 691 597 5 218 991 102 564 - 5 321 555

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen – koncern       

tkr nivå 1 nivå 2 nivå 3 totalt 2012 nivå 1 nivå 2 nivå 3 totalt 2011

finansiella tillgångar

aktier och andelar 1 350 143 88 074 - 1 438 217 1 209 893 84 260 - 1 294 153

obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 4 198 286 91 103 - 4 289 389 4 045 755 18 304 - 4 064 059

summa 5 548 429 179 177 - 5 727 606 5 255 648 102 564 - 5 358 212
        

ovanstående tabell är specificerad utifrån hierarkin som visar relevansen av den indata som används vid beräkning av verkligt värde. 
nivå 1 inkluderar finansiella tillgångar med ett känt marknadsvärde. nivå 2 inkluderar finansiella tillgångar med indata baserade på 
observerbar data annan än kända marknadsvärden. nivå 3 inkluderar indata som varken är baserad på marknadsvärden eller andra 
observerbara data. Värden för aktier i dotterbolag 40 mkr är inte med i specifikationen.

not 17 övriga förutbetalda Kostnader och upplupna intäKter

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 3 083 3 094 3 083 3 094

summa 3 083 3 094 3 083 3 094
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not 18 livförsäKringsavsättning 

moderbolaget

tkr 2012 2011

ingående balans moderbolaget 4 710 120 3 751 788

inbetalda premier 283 642 314 367

utbetalningar av pensioner -138 221 -128 522

uppräkning med diskonteringsränta 124 693 109 628

effekt av ändrad diskonteringsränta 174 833 720 051

tilldelad återbäring - -

avgiftsbelastning -19 512 -18 242

avkastningsskatt -23 551 -22 511

övrigt -42 403 -16 440

utgående balans moderbolaget 5 069 601 4 710 120

Fondbolaget

2012 2011

tkr pluspension företagspension pluspension företagspension

ingående balans fondförsäkringåtagande 41 727 18 053 36 582 13 613

inbetalningar 11 475 6 420 12 569 7 519

utdelningar 981 456 589 308

utbetalningar -193 -49 -137 -39

flyttar -340 -68 -1 247 -235

Värdeförändring 2 571 1 187 -6 451 -3 032

övriga förändringar -160 -87 -178 -81

utgående balans fondförsäkringsåtagande 56 061 25 912 41 727 18 053

not 19 övriga sKulder

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

skatteskulder 2 524 2 144 2 421 2 079

leverantörsskulder 1 514 1 411 1 099 1 266

övriga skulder  2 397 2 601 2 375 2 591

summa 6 435  6 156 5 895 5 936
 

not 20 övriga förutbetalda intäKter och upplupna Kostnader

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

upplupna semesterlöner och arbetsgivaravgifter 1 131 1 093 1 131 1 093

övriga upplupna kostnader  337 1 556  335 1 260

summa  1 468 2 649  1 466 2 353
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not 21 medeltal anställda samt löner och andra ersättningar

medelantal anställda, sverige

2012 2011

män Kvinnor totalt män Kvinnor totalt

sverige 2 9 11 2 9 11

totalt 2 9 11 2 9 11

Vd, 2 handläggare och 2 på ekonomi delar sin anställning till viss procent mellan moder och dotterbolag. 

könsfördelning i företagsledningen

2012 2011

män Kvinnor totalt män Kvinnor totalt

styrelsen 7 1 8 7 1 8

övriga ledande befattningshavare, Vd 1 1 1 1

totalt 7 2 9 7 2 9

personkretsen är den samma i moder- och dotterbolaget. styrelsen är den samma och båda bolagen har gemensam Vd.

kostnader för ersättningar till anställda

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

löner och ersättningar mm 4 652 4 333 4 217 3 949

pensionskostnader 695 699 630 647

sociala avgifter  1 528 1 500 1 390  1 327

summa 6 875  6 532 6 237  5 923
    

för direktanställda har premier för pensionskostnader betalats 
till alecta och collectum. för anställda via ab Volvo betalas 
26,66 % av bruttolönen till bolaget för att täcka utlägg för pen-
sionkostnader. Vfo har tagit personalkostnader genom fördelning 
av samkostnader. Vds ersättning och pensionskostnad ingår i 
ovanstående tabell.

förutom ersättning till Vd finns förmån för tjänstebil och en 
sjukförsäkring. inga övriga förmåner finns. pensionskostnader 
är betalade till collectum för itp och itpk samt premie till Volvo 
företagspension. för styrelseordförande betalas inga pensions-
kostnader och inga förmåner utgår. 10 % av Vds lön och pen-
sionskostnad har belastat dotterbolaget Vfo som samkostnad. i 
uppställningen ovan visas koncernens totala kostnad för Vd och 
styrelseledamöter.

lön ocH arVoden

till styrelsen utgår arvode enligt fullmäktiges beslut. styrelsearvode 
utgår inte till företagsrepresentanterna (från Volvo car group och 
Volvokoncernen) personligen. det finns inga särskilda pensions-
planer för styrelsemedlemmar. ersättningen till verkställande 
direktören består av fast lön, rörlig ersättning samt pension och 
beslutas av styrelsen. några provisioner utbetalas inte. den bonus 
som eventuellt utbetalas ligger inom de för Volvokoncernen utsatta 

ramarna. för 2012 utgick en medarbetarbonus på 6 % till Volvoan-
ställdas som baserades på 2011 års anställning och resultat.

ersättningar och förmåner till högsta ledningen och styrelse 

tkr 2012 2011

Verkställande direktör/koncernchef 1 332 911

– varav pensionsavsättning 336 307

styrelsens ordförande glenn bergström 32 30

styrelsens vice ordförande bengt adolfsson 33 35

styrelseledamot dan lidesköld 25 26

styrelseledamot kenneth Wigrund 36 37

styrelseledamot christina Munk-hemberg 27 26

styrelseledamot Magnus Jarlén 33 33

styrelseledamot Mikael sällström 25 25

styrelseledamot bo binnberg  
(from april 2012)

18 -

styrelseledamot Miroslav Milurovic  
(tom april 2012)

5 26
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styrelsearvoden för företagsrepresentanter tillfaller bolaget och 
inte styrelseledamot personligen. arvoden belastas även med 
arbetsgivaravgifter. av styrelsearvoden har 10 % belastats Vfo 
och 90 % belastats Vff. utöver styrelsearvoden betalas 700 kr 
per möte till fullmäktiges representanter.

PensIoner

inga särskilda pensionsplaner finns för Vd eller styrelse. anställda 
i ab Volvo har sina pensioner betalda via bolaget. dessa vida-
refaktureras dock Vff. direktanställda har sina försäkringar via 
alecta/collectum. 

aVgångsVederlag

Vds anställningsavtal kan sägas upp med sex månaders upp-
sägningstid från vardera sidan. sker uppsägningen från Vff:s 
sida äger Vd rätt att under 9 månader från anställningen upphört 
uppbära lön.

berednIngs- ocH beslUtsProcess

ersättning till Vd beslutas av styrelsen. ersättning till andra ledan-
de befattningshavare beslutas av Vd i vissa fall efter samråd med 
ordförande.

not 22 arvode och Kostnadsersättning till revisorer

Koncernen moderbolaget

tkr 2012 2011 2012 2011

kpMg

revisionsuppdrag 633 458 528 246

skatterådgivning 137 7 43 -

övriga tjänster utöver revisionsuppdrag 99 34 1 29
    

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagel-
ser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga uppgifter. allt annat är övriga tjänster.

not 23  information om närstÅende

transaktioner sker mellan Vff och Vfo, som tillsammans utgör 
en koncern, vad gäller samkostnader och löner. den procentuella 
fördelningsnyckeln fastställs i samband med budgetarbetet. Vissa 
anställda har ett tillikaanställningsavtal mellan bolagen och de 
har samma ledning och styrelse. detta innebär att Vff har ett 
bestämmande inflytande över dotterbolaget.  alla personer i le-
dande ställning har kortfristiga ersättningar och inga ersättningar 
vid uppsägningar eller aktierelaterade ersättningar finns. 

bolagen delar it-system och därmed personuppgifter. dock han-
teras bolagens respektive försäkringstagare i separata moduler i 
it-systemet. i koncernredovisningen elimineras mellanhavanden 
mellan bolagen.

för försäkringstagaren gäller avgiftsfri flytträtt mellan bolagen.

bolagen betraktas som närstående.

belopps som har förts mellan bolagen:

samkostnader 97 tkr

lönekostnader inkl arbetsgivaravgift 572 tkr

Flytt av försäkringskapital mellan bolagen:

tkr vff till vfo vfo till vff

antal belopp antal belopp

intern flytt 46 2 145 2 82

flytt pga dödsfall 3 41

flytt pga utbetalning     2 110

summa 46 2145 7 233
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styrelsens undertecknande

 göteborg den 16 april 2013

  glenn bergström
  ordförande

 bengt adolfsson Mikael sällström Magnus Jarlén 

 dan lidesköld bo binnberg christina Munk-hemberg   
 

 kenneth Wigrund  Marie hagstedt
 sekreterare  Vd

  

  Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 april 2013

 gunilla Wernelind  Johan blume
 auktoriserad revisor  auktoriserad revisor   
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ordlista och definitioner

direktavkastning

är avkastningen av räntor och utdelningar i förhållande till place-
ringstillgångarna.

duration

duration är ett mått avseende ränterisk och anger vad som hän-
der när alla marknadsräntor förändras lika mycket. duration visar 
hur känsligt värdet på ett eller flera räntebärande värdepapper är 
för förändringar i räntenivån. Ju högre duration, desto känsligare 
är värdet. duration uttrycks normalt i år.

för en nollkupongare, dvs en obligation som inte ger någon utdel-
ning under dess löptid, är durationen lika som den totala löptiden 
på nollkupongaren.

Fondförsäkring

pensionsförsäkring där försäkringstagaren avgör hur inbetalda 
medel ska förvaltas. Värdet av försäkringen kan öka och minska 
beroende på fondens andelskursutveckling.

Förvaltningskostnadsprocent

förhållandet mellan driftskostnader och placeringstillgångarnas 
genomsnittliga värde multiplicerat med 100.

kapitalbas/solvensmarginal

beräknas enligt gällande föreskrifter från finansinspektionen och 
utgör bolagets egna kapital.

solvensmarginalen är den lägsta tillåtna kapitalbasen. kapitalbas 
är det egna kapitalet (reducerat med immateriella tillgångar). 
solvensmarginal är 4 % av livförsäkringsavsättningen.

kollektivt konsolideringskapital

skillnaden mellan försäkringsföreningens tillgångar värderade till 
verkligt värde minskade med finansiella skulder och föreningens 
totala åtagande multiplicerat med 100.

kollektiv konsolideringsgrad

pensionskassans tillgångar till verkligt värde i förhållande till 
föreningens totala åtaganden dvs det som både är garanterat 
och ej garanterat.

kollektiv konsolideringsgrad %

förhållandet mellan försäkringsföreningens tillgångar till verkligt 
värde minskade med finansiella skulder och föreningens totala 
åtaganden multiplicerat med 100.

konsolideringskapital 

eget kapital och återbäringsmedel inklusive övervärden.

livförsäkringsavsättning

föreningen beräknar sina avsättningar utifrån de aktsamhets-
principer som eu:s tjänstepensionsdirektiv fastslår. skulden ska 
beräknas utifrån en marknadsränta som är genomsnittet av stats-
obligationsräntan och swapräntan. 

ränteswap

swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassa-
flöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. 
ett swapavtal kan innebära att en part med ett fast kassaflöde vill 
byta till ett rörligt kassaflöde med en annan part som har ett rörligt 
kassaflöde och vill byta till ett fast kassaflöde.

solvenskvot

förhållandet mellan kapitalbas och solvensmarginal och måste 
vara lägst ett.

solvensgrad

försäkringsföreningens tillgångar till verkligt värde i förhållande till 
föreningens livförsäkringsavsättningar.

totalavkastning

direktavkastningen inklusive värdeförändring och realiserat resul-
tat vid försäljning av placeringstillgångar i förhållande till verkligt 
värde på placeringstillgångarna.

traditionell försäkring

pensionsförsäkringen garanterar en viss ränta f n 1,5 %.
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