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ÅRET I SAMMANDRAG

Vi erbjuder pensionsförsäkringar med 
stabil avkastning och låga avgifter. 
Dessutom arbetar vi hårt för att kunna 
erbjuda så god service som möjligt.”
CONNY GRANBOM, CHEF FÖRSÄKRINGSADMINISTRATION

• Totalavkastningen för Volvoresultats Försäkringsförening blev 
14,6 % för 2014. För dotterbolaget blev totalavkastningen, dvs. 
för bolagets egna kapital och för försäkringstagarnas tillgång-
ar 13,8 %. Främsta bidraget till den goda avkastningen är den 
positiva utvecklingen på de flesta aktiemarknader.

• Premieinflödet till koncernen var ca 19 mkr högre under 2014 
jämfört med föregående år. Det är Volvo Företagspension som 
står för ökningen där både ordinarie premieinflöde, avsättning 
från tidbanker samt bonusväxling bidrar.

• Volvoresultats Försäkringsförenings konsolidering förstärks 
kraftigt under året vilket till största delen än en följd av den goda 
avkastningen. Detta har gjort att återbäringsräntan på den tradi-
tionella försäkringen har kunnat höjas vid tre tillfällen under året 
och ligger vid årsskiftet på 9 % för PLUSpension, 5 % för Volvo 
Företagspension samt 4 % för SAF-LO och alternativ ITP T10. 
Solvensgraden har sjunkit ett par procent under året delvis bero-
ende på att diskonteringsräntan har gått ner under året.

• Under året har vidareutveckling skett av riskkontroll och 
compliance och från slutet av året ligger funktionerna utlagda 
hos externa samarbetspartners.

Året i sammandrag

ÅRE T I  SAMMANDR AG
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VD har ordet  

Under 2014 har vi kunnat glädja oss åt en fortsatt 
stark börsutveckling för såväl svensk som glo-
bal aktiemarknad. Däremot bröts något oväntat 
föregående års uppåtgående räntetrend och såväl 

korta som långa räntor föll tillbaka och låg i slutet 2014 på 
historiskt låga nivåer. I oktober sänkte Riksbanken styrräntan 
till 0 % och i början av 2015 har vi för första gången fått 
uppleva negativ styrränta.

Den positiva utvecklingen på de flesta aktiemarknader 
tillsammans med sjunkande räntenivåer bidrog till en god 
utveckling för VFF Pension, dvs. för Volvoresultats Försäk-
ringsförening (VFF) och dotterbolaget VFF Fondförsäkring 
AB (VFO).  Det gångna året blev ett av de bästa i VFFs 
historia avkastningsmässigt.

KAPITALFÖRVALTNING

Totalavkastningen för VFF, som tillhandahåller traditionell 
förvaltning uppgick till 14,6 % och den positiva avkastningen 
har inneburit höjda återbäringsräntor. Premieinflödet uppgick 
till 299 mkr vilket är i nivå med föregående år (291 mkr) 
och positivt nettoinflödet tillsammans med god avkastning 
bidrog till att balansomslutningen ökade till totalt 7 202 mkr 
(6 219 mkr). Den positiva avkastningen har stärkt den kol-
lektiva konsolideringsnivån som slutade på 126 % (114 %). 
Solvensnivån har däremot påverkats negativt av fallande 
räntor och låg på 124 % (127 %) vid årsskiftet.

I dotterbolaget VFO, som tillhandahåller fondförsäkring, har 
samtliga fonder utvecklats väl och totalavkastningen slutade 
på drygt 13 % vilket är i paritet med föregående år. Totalav-
kastning omfattar avkastning på både försäkringstagarnas 
kapital och bolagets egna kapital.

Premieinflödet och den positiva värdeutvecklingen bidrog till 
att VFOs balansomslutning ökade till 188 mkr (151 mkr).

DIGITALA VÄRDEBESKED

Under året har VFF Pension lagt fokus på att vidareutveckla 
den digitala kommunikationen med försäkringstagarna och 
det var premiär för VFF Pensions digitala Nyhetsbrev. I början 
av mars 2015 kommer värdebeskeden för 2014 att finnas till-
gängliga på en personlig sida, som nås via www.vffpension.se.  

Övergången till digital distribution av värdebesked ger stora 
kostnadsbesparingar och vi tror att det uppfattas som en 
ökad service till våra försäkringstagare. Möjligheten att få 
brevutskick för den som så önskar finns dock kvar.

FRAMTID

I januari 2015 infördes nya avdragsregler för privat pensions-
sparande, som innebär att avdragsrätten sänks från tidigare 
12 000 kr till 1 800 kr för 2015 för att sedan helt upphöra 
fr.o.m. 2016. För VFFs del kommer förändringen att ha en 
begränsad påverkan eftersom inflödet till PLUSpension 
enbart utgör en mindre del av det totala premieinflödet. 
Däremot kommer VFO att påverkas i högre grad då premie-
inflödet till PLUSpension fond hittills utgjort drygt hälften av 
bolagets totala premieinflöde. Hur regeländringarna kommer 
att påverka PLUSpension och VFO kommer styrelser och 
ledning i VFF och VFO att ta ställning till under 2015. 

Tjänstepensioner berörs inte av de ändrade avdragsreglerna 
för privat pension och premieinbetalningarna som sker till 
Volvo Företagspension kan fortsätta som tidigare.

Arbetet med att anpassa VFF Pension till framtida regelverk 
har fortsatt under 2014. I dagsläget följer VFF och VFO två 
olika regelverk. VFFs verksamhet regleras av den upphävda 
lagen om Understödsföreningar i väntan på en modernare 
reglering för tjänstepensionskassor och VFO som är ett 
livförsäkringsbolag regleras enligt Försäkringsrörelselagen. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi kan se tillbaka på 
ett positivt och samtidigt intensivt år. Jag vill tacka både 
kollegor och samarbetspartners för bra arbetsinsatser och 
ser med tillförsikt fram emot ett nytt år då vi ska fortsätt att 
erbjuda konkurrenskraftiga pensionsförsäkringar och bra 
service till våra försäkringstagare.

Göteborg 2015-03-25

Marie Hagstedt, VD

Det gångna året blev ett av 
de bästa i VFFs historia...” 

 
MARIE HAGSTEDT,  VD
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VFF Pension erbjuder traditionell försäkring och fondförsäkring till 
medarbetare inom Volvokoncernen och Volvo Car Group samt vissa 
bolag som tidigare har ingått i någon av koncernerna. 

VFF Pension administrerar och förvaltar Volvo Företagspension 
som är en extra tjänstepension för Volvos medarbetare. Dessutom 
erbjuds PLUSpension som är en privat pensionsförsäkring där även 
anhöriga till medarbetare kan teckna en försäkring. 

VFF Pensions affärsidé är att erbjuda konkurrenskraftiga pensionsför-
säkringar genom stabil avkastning, låga avgifter och hög servicegrad. 

FÖRSÄKRINGSGIVARE FÖR TRADITIONELL FÖRSÄKRING

Volvoresultats Försäkringsförening (VFF) hanterar de traditionella 
försäkringarna.

Att spara i en traditionell försäkring är tryggt och enkelt då VFF 
placerar pengarna och lämnar en garanti för försäkringstagarnas 
framtida utbetalda pensioner. All överavkastning tillfaller försäkrings-
tagarna i form av återbäring. 

Traditionell försäkring är default alternativ för Volvo Företagspension.

FÖRSÄKRINGSGIVARE FÖR FONDFÖRSÄKRING

VFF Fondförsäkring AB (VFO) hanterar fondförsäkringarna. 

Att spara i fonder ska vara enkelt och därför erbjuder VFO ett fåtal 
noga utvalda fonder med olika inriktningar och risknivåer. Att spara i 
en fondförsäkring innebär att försäkringstagaren står all placerings-
risk och försäkringen kan öka och minska i värde beroende på hur 
fonderna utvecklas. 

VFF Pension erbjuder

8 VOLVORESULTATS FÖRSÄK RINGSFÖRENING

Annette Åkesson är en av försäkringsad-
ministratörerna som upplyser kunderna om 
VFF Pensions olika erbjudanden.
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FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Volvore-
sultats Försäkringsförening (VFF) avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Det heläg-
da dotterbolaget VFF Fondförsäkring AB (VFO) 

avger egen årsredovisning för 2014. 

VFF Pension är samlingsnamnet för Volvoresultats Försäk-
ringsförening och VFF Fondförsäkring AB och används i 
marknadsföringssyfte.

VFF förvaltar och administrerar traditionella pensionsförsäk-
ringar för anställda inom Volvokoncernen, Volvo Car Group i 
Sverige samt vissa bolag som tidigare ingått i dessa koncer-
ner eller är intressebolag. Föreningen är ömsesidig och den 
juridiska formen är understödsförening/tjänstepensionskassa. 
Kassans ömsesidighet gör att det inte finns vinstintressen 
utan överskott tillfaller medlemmarna i form av återbäring. 

Verksamheten startades 1988 med att anställda kunde välja 
att föra över sina vinstandelar till privat pensionssparande i 
PLUSpension. Volvo Företagspension startades 2000 som en 
del av lokala förhandlingar. 

Under 2008 startades VFF Fondförsäkring AB som är ett 
helägt dotterbolag, som förvaltar och administrerar fondför-
säkringar inom samma medlemskrets som moderbolaget.

Sätet är i Göteborg, Sverige för båda bolagen.

PRODUKTER

Verksamheten består av fyra produkter/avdelningar varav 
fondförsäkring erbjuds för PLUSpension och Volvo Företags- 
pension. 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. 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. PLUSpension erbjuds 
både som traditionell försäkring och fondförsäkring.

• AVTALSPENSION SAF-LO är en tjänstepension som 
grundar sig på kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv, 
tidigare 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 för-
säkringar. Produkten finns bara som traditionell försäkring. 

• VOLVO FÖRETAGSPENSION är en tjänstepensions-
försäkring i enlighet med lokala kollektivavtal inom de 
båda koncernerna. Premien är ett fast månadsbelopp 
som erläggs en gång per år och det finns möjlighet till 
tidbanksväxling. Medarbetare inom Volvo Car Group får 
också sin tjänsteårsgratifikation inbetald som premie till 
Volvo Företagspension. Under 2014 har även Volvo Cars 
medarbetare haft möjlighet att växla bonusutbetalning till 
Volvo Företagspension. Volvo Företagspension erbjuds 
både som traditionell försäkring och fondförsäkring.

• ALTERNATIV ITP T10 är en tjänstepensionslösning för 
tjänstemän med lön som överstiger 10 basbelopp. Här 
är föreningen inte längre ett valbart alternativ och inga 
ytterligare premier betalas in. Produkten finns bara som 
traditionell försäkring.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

REGLERINGARS PÅVERKAN

VFF fortsätter att leva i ett regulatoriskt vakuum där den 
gamla upphävda lagen om understödsföreningar fortfarande 
gäller och det är ännu oklart när det kommer en ny lag som 
reglerar tjänstepensionskassor. 

Tjänstepensionsföretagsutredningen
I augusti 2014 presenterade Tord Gransbo sin utredning 
och förslag kring en ny reglering för tjänstepensionsföretag. 
Utredningens förslag är att tjänstepensionsverksamhet under 
EUs tjänstepensionsdirektiv (IORP) ska kunna bedrivas av 
fler associationsformer, såsom aktiebolag, ömsesidiga bolag 
och föreningar. I dagsläget är endast pensionsstiftelser och 
tjänstepensionskassor s.k. tjänstepensionsinstitut. Utredning-
en har gjort bedömning av vissa krav, framförallt kapitalkra-
vet, bör vara strängare än de minimiregleringen som gäller i 
EU-direktivet.

Förslaget gick ut på remiss från regeringen och där var bl.a. 
Tjänstepensionsförbundet en av remissinstanserna. Remiss-
tiden gick ut i december och i dagsläget håller Finansde-
partementet på att behandla utredningens förslag samt de 
inkomna remissvaren. 

Det är fortfarande oklart när lagrådsbehandling av en ny 
tjänstepensionsrörelselag kan ske och när en proposition kan 
förväntas. Förslaget är att den nya tjänstepensionsrörelsela-
gen träder i kraft den 1 januari 2016 och befintliga under-
stödsföreningar, där ingår VFF, har fram till den 31 december 
2017 på sig att söka omvandling i ny reglering.  

Solvens 2
Under året har det varit febril aktivitet inom EU gällande Sol-
vens 2. Förhandlingarna om Omnibus 2 gick i mål och direk-
tivet antogs i slutet av april. Genom Omnibus 2 blev det även 
klart att Solvens 2 kommer börja tillämpas fr.o.m. 1 januari 
2016. I Sverige publicerades ett utkast på en lagrådsremiss 
i september som redogör för Sveriges förslag till implemen-
tering av Solvens 2 regelverket. Denna remisstid gick ut i 
november. Finansinspektionen har skickat ur sina nya förslag 
till nya och ändrade föreskrifter på remiss och detta remiss-
svar går ut i mars 2015.

Försäkringsföretag som uppfyller vissa villkor när det bl.a. 
gäller storlek är undantagna från Solvens 2-direktivets till-

lämpningsområden. Finansinspektionen har därför möjlighet 
att ge dessa företag undantag från hela eller delar av försäk-
ringsrörelselagen, FRL. Dock anser inspektionen att dessa 
bolag ska omfattas av andra regleringar i stället. Av denna 
anledning har Finansinspektionen upprättat förslag till före-
skrifter som skickats på remiss till företag som inspektionen 
förmodar kan komma att undantas från Sovlens2, däribland 
är VFO. Så förhoppningsvis innebär detta att VFO kan få 
en lättare reglering när det gäller rapportering, kapitalkrav, 
garantibelopp, ORSA och företagsstyrning.

VFF kommer inte att omfattas av Solvens 2 direktivet i dags-
läget utan av kommande förändringar inom IORP direktivet.

Slopat avdragsutrymme
I slutet av 2014 kom regeringens beslut att sänka av-
dragsutrymmet för privat pensionssparande till 1800 kr för 
2015 för att sedan helt slopas 2016. För VFFs del kommer 
förändringen att ha en begränsad påverkan eftersom inflödet 
till PLUSpension enbart utgör en mindre del av det totala 
premieinflödet. Däremot kommer VFO att påverkas i högre 
grad då premieinflödet till PLUSpension fond hittills utgjort 
drygt hälften av bolagets totala premieinflöde.

Styrelse och ledning kommer att under 2015 titta på hur 
påverkan blir för VFF Pension.

VFF och VFO beslutade att stänga möjligheten till att spara 
via autogiroinbetalning fr.o.m. 1 januari 2015 som en följd av 
det slopade avdragsutrymmet. Information gick ut till samtliga 
berörda försäkringstagare under december månad. Möjlighe-
ten att göra bankgiroinsättningar kvarstår. 

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE

Madlen Ekman, ekonomichef på VFF Pension.
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FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSEFÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE

FINANSIELL INFORMATION

GARANTERAD RÄNTA TRADITIONELL FÖRSÄKRING 

Den garanterade räntan är den räntesats som försäkrings- 
kapitalet räknas upp med och som fastställs när premien 
betalas in.

Räntenivåer för garanterad ränta på insatta premier är följande:

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 %

Den genomsnittliga garanterade räntan för samtliga avdel-
ningar uppgår till 2,93 % (3,03 %). 

ÅTERBÄRINGSRÄNTA TRADITIONELL FÖRSÄKRING

Återbäringsräntan styrs dels av avkastning på förvaltat kapital 
och dels av konsolideringsnivån där målnivån är 105 %. Åter-
bäringsräntan är differentierad mellan avdelningarna som en 
följd av variationer i avdelningarnas konsolideringsnivå. 

Sedan 2010 är den genomsnittliga återbäringen per år 4,7 % 
för PLUSpension, 2,8 % för Volvo Företagspension, 2,2 % för 
Avtalspension SAF-LO och Alternativ ITP T10.

VFF har som en följd av god avkastning kunnat höja återbä-
ringen successivt under 2014 och under året har återbärings-
räntan varit följande:

% PLUS FPEN SAF-LO T10

201401 – 201405 5,0 2,0 1,0 1,0

201406 – 201408 6,0 3,0 2,0 2,0

201409 – 201411 7,0 4,0 3,0 3,0

201412 – 9,0 5,0 4,0 4,0

Genomsnitt u. året 6,0 2,8 1,8 1,8

Av 2014 års utbetalda pensioner i VFF om 204 167 tkr 
(180 634 tkr) var 30 266 tkr (27 247 tkr) utbetald återbä-
ring. Återbäringen tas direkt ur konsolideringsfonden och 
redovisas över balansräkningen medan utbetald garanterad 
pension redovisas i resultaträkningen. 

I fondförsäkringarna tilldelas ingen återbäring.

KONSOLIDERING

Konsolideringen har förstärkts kraftigt under året till stor del 
beroende på god avkastning. Den kollektiva konsolideringen 
låg på 126 % (114 %) i VFF. 

SOLVENSLÄGET

VFFs solvens påverkas i hög grad av rådande ränteläge då 
de försäkringstekniska avsättningarna marknadsvärderas. 
Åtagandena har långa löptider med pensionsutbetalningar 
som ligger långt fram i tiden. När dessa ska marknadsvär-
deras till lägre ränteläge innebär det ett ökat solvenskrav. 
Solvens visar förhållandet mellan tillgångar och försäkrings-
tekniska avsättningar. VFFs solvens vid årsskiftet uppgick till 
124 % (127 %). 

Lagregler kräver att bolaget har kapital för att täcka de ga-
ranterade åtagandena gentemot försäkringstagarna samt 
en extra buffert. Detta mäts i den så kallade solvenskvoten. 
Solvenskvoten definieras som VFFs kapitalbas i relation 
till den kapitalbas VFF minst måste ha d.v.s. erforderlig 
solvensmarginal. VFFs solvenskvot innebär att bolaget har mer 
kapital än lagkravet. VFFs solvenskvot låg på 6 per 2014-12-31.

För VFO innebär solvenskravet att kapitalbasen, d.v.s. eget 
kapital exklusive immateriella tillgångar, ska uppgå till minst 
garantibeloppet/solvensmarginalen. Garantibeloppet upp-
gick under 2014 till 3,7 miljoner Euro, vilket motsvarade ett 
garantibelopp på 34 miljoner SEK med en eurokurs på 9,24. 
VFO uppfyllde kraven på garantibeloppet.

RESULTATET

Koncernens resultat uppgick till 125 020 tkr efter skatt  
(547 944 tkr). VFF uppvisar ett positivt resultat på 
123 194 tkr efter skatt (548 793 tkr) och även VFO uppvisar 
ett positivt resultat på 1 826 tkr (-849 tkr). 

I VFF redovisas premieinbetalningar, utbetalning av garante-
rad 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 redovisningen visas resultatet 
av VFOs förvaltning av bolagets tillgångar.  

VFF visar ett positivt resultat dock är resultatet lägre än före-
gående år vilket förklaras av en väsentlig ökning av de försäk-
ringstekniska avsättningarna till följd av sjunkande räntor.

PREMIER

Totalt ökar premieinflödet i koncernen under året med  
ca 19 mkr jämfört med föregående år. 

Premieinflödet för koncernen var under året följande, exklusive interna flyttar mellan bolagen.

tkr PLUSpension Företagspension SAF-LO Totalt 2014 Totalt 2013

Ordinarie premie - 240 974 5 240 979 234 062

Tjänsteårsgratifikation - 7 300 - 7 300 6 678

Tidbanker - 26 554 - 26 554 18 799

Pbil - 118 - 118 59

Bonusväxling - 12 304 - 12 304 -

Autogiro 12 826 - - 12 826 12 470

Engångsinbetalning 10 473 - - 10 473 8 176

Från vinstandelar - - - - 11 034

Flytt in från annan försäkringsgivare 77 -  77 365

Totalt 23 377 287 250 5 310 632 291 642

I VFF var premieinflödet följande under 2014 inklusive interna flyttar:

tkr PLUSpension Företagspension SAF-LO Totalt 2014 Totalt 2013

Ordinarie premier - 233 245 5 233 249 227 807

Tjänsteårsgratifikation - 7 225 - 7 225 6 600

Tidbanker - 24 819 - 24 819 18 114

Pbil - 118 - 118 59

Bonusväxling - 11 750 - 11 750 -

Autogiro 11 369 - - 11 369 11 226

Engångsinbetalning 9 252 - - 9 252 7 433

Från vinstandelar - - - - 18 402

Flytt in från annan försäkringsgivare - - - - 224

Flytt fr. VFO 665 148 - 812 672

Flytt pga. dödsfall 170 - - 170 98

Flytt vid utbetalning 223 87 - 311 1 234

Totalt 21 680 277 392 5 299 077 291 869

I VFO var premieinflödet följande inklusive interna flyttar:

tkr PLUSpension Företagspension Totalt 2014 Totalt 2013

Autogiro 1 457 - 1 457 1 244

Från vinstandelar - - - 5 516

Engångsinbetalning 1 209 - 1 209 732

Flytt externt till VFO 77 - 77 141

Flytt VFF till VFO 2 501 5 837 8 338 4 033

Ordinarie premier - 7 729 7 729 6 255

Tjänsteårsgratifikation - 75 75 78

Bonusväxling - 553 553 -

Tidbanker - 1 736 1 736 685

Totalt 5 244 15 930 21 174 18 684

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnaderna för koncernen landade på 19 520 tkr (18 463 tkr).

Förvaltningskostnadsprocenten för VFF uppgick till 0,26 % för 2014 
vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. Kostnadsök-
ningarna är framförallt hänförliga till personal och konsulttjänster. 
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Ekonomi

ICKE FINANSIELL INFORMATION

PERSONAL

Under året har medelantalet anställda varit 11 (10) perso-
ner.  Alla anställda har en tillikaanställning i VFF och VFO. 
Lönekostnaderna har fördelats med 90 % för VFF och 10 % 
för VFO och fördelas som samkostnad. 

ERSÄTTNINGSPOLICY, ERSÄTTNINGAR OCH 
FÖRMÅNER TILL NYCKELPERSONER

Styrelsen fastställer årligen i december en ersättningspolicy 
för påföljande år i enlighet med FFFS 2011:2. Ersättnings-
policyns syfte är att begränsa risken för att det ska uppstå 
intressekonflikter för den enskilde medarbetaren mellan eget 
vinstintresse och försäkringstagarnas. Policyn ska främja en 
effektiv riskhantering och motverka kortsiktiga vinster och 
överdrivet risktagande. 

Samtliga VFFs anställda erhåller en fast ersättning som ska 
vara marknadsmässig och baseras på den enskilde medar-
betarens ansvar och prestation. I övrigt finns inga bonuspro-
gram eller rörliga ersättningar. 

Aktuell ersättningspolicy finns att hämta på www.vffpension.se.

Pension till VFFs anställda tecknas i enlighet med kollektiv-
avtal. Aktuella pensionsförmåner är ITP1 och ITP2 bero-
ende 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 VFFs sida så äger VD rätt att under nio 
månader, från det att uppsägningen verkställts, uppbära lön. 

Styrelsen har ett fast arvode samt ett rörligt mötesarvode. 
Inga pensionskostnader eller icke-monetära förmåner utgår 

för styrelsemedlemmar. Styrelsens arvode fastställs årligen 
av fullmäktige med prisbasbeloppet som grund. Det fasta 
arvodet fördelas mellan VFF och VFO såsom samkostnad.

För övriga icke-monetära förmåner såsom friskvård, företags-
hälsovård etc. följer VFF, av AB Volvo, uppsatta bestämmel-
ser och belopp.

Samtliga anställda har premier till Volvo Företagspension där 
en årlig premie fastställs.

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.

Övriga funktioner:
Aktuarie ansvarar för alla aktuariella beräkningar och analy-
ser. Funktionen är utlagd på Tao X Actuary Advisory AB.

Compliance funktionen ansvarar för regelefterlevnad i den 
tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen är utlagd på 
Apriori Advokatbyrå.

Riskkontroll ansvarar för att övervaka, kontrollera och rappor-
tera iakttagelser kring föreningens riskhantering. Funktionen 
är utlagd på CaFo Actuarial Management AB.

Intern revisionen övervakar, kontrollerar och rapporterar 
iakttagelser av föreningens kontrollfunktioner. Funktionen för 
internkontroll är utlagd på EY.

UPPLYSNINGAR OM HELÄGDA BOLAG

VFFs dotterbolag VFO tillhandahåller fondförsäkringar. Fon-
derna är uppsatta i samarbete med DNB och marknadsförs 
under namnet KOMBI-fonder.

Försäkringstagarna kan välja mellan följande KOMBI-fon-
der: KOMBI Aktiefond Sverige, KOMBI Aktiefond Utland, 
KOMBI Fjärran Östern, KOMBI Blandfond, KOMBI Obli-
gationsfond, KOMBI Penningmarknadsfond och KOMBI 
Företagsobligationsfond. 

DOTTERBOLAGETS RESULTAT

VFOs resultat efter skatt uppgick till 1 826 tkr (-849 tkr) 
för räkenskapsåret 2014. Resultatet är fritt från poster som 
berör försäkringsrörelsen. Alla premier och utbetalningar av 
försäkringar går direkt över den försäkringstekniska skulden 
för vilka livförsäkringstagarna bär risken. 

Kapitalavkastningen i Handelslagret bidrog positivt med  
3 569 tkr (1 921 tkr) till resultatet. 

Kapitalbasen, eget kapital minus immateriella tillgångar, var 
per siste december 40 257 tkr (38 382 tkr). Årets kassa-
flöde var 502 tkr (-1 502 tkr) och solvenskvoten uppgick till 
1,8 % (1,8 %) per siste december.

VFOs förvaltade eget kapital uppgick per siste december till 
39 364 tkr (37 883 tkr) och den del som försäkringstagarna 
bär placeringsrisk för uppgick till 147 035 tkr (112 466 tkr). 
Totalt betalades 21 174 tkr (18 684 tkr) in i premier under 
året. Utbetalning av pensioner hamnade för året på 713 tkr 
(463 tkr).

VFO är ett vinstutdelande bolag där överskott tillfaller 
moderbolaget. Dock finns en klausul att om oskäliga vinster 
uppstår ska dessa tillfalla försäkringstagarna i VFO i form  
av återbäring.

TRANSAKTIONER MELLAN MODER OCH 
DOTTERBOLAGET:

Samkostnader
VFO har tagit del av samkostnader för lokaler, IT-utrustning 
och drift med totalt 171 tkr (75 tkr) för 2014. Kostnaderna 
fördelas enligt en kapitalvägd nyckel.

Lönekostnader
Alla anställda har en tillikaanställning i bolagen där VFO 
har tagit 10 % lönekostnad. Totalt har VFO belastats med 
836 tkr som är kostnader hänförd till personals löner, sociala 
avgifter, pension, utbildning etc. Av dessa är 704 tkr (656 tkr) 
löner inkl. arbetsgivaravgifter och 99 tkr (89 tkr) avser pen-
sionskostnader.

Flyttar av försäkringskapital mellan bolagen.
Det råder avgiftsfri flytträtt mellan VFF och VFO för 
PLUSpension och Volvo Företagspension. Till VFF flyttas 
även fondförsäkringar där försäkringstagaren avlidit eller 
om försäkringstagaren väljer att få sin utbetalning från en 
traditionell försäkring.

Fullmäktige

Volvoresultats  
Försäkringsförening

(VFF)

ITFörsäkrings- 
administration

Styrelse

Extern revisor

Intern revisor

AktuarieCompliancefunktion Riskkontroll

VD

Chef försäkrings- 
administration

Ekonomichef Chef IT

Organisation Volvoresultats Försäkringsförening.
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FÖRSÄKRINGSVERKSAMHETEN

Totalt i koncernen är det 85 254 st (85 044 st) försäkrings-
tagare som antingen har en traditionell försäkring, fondför-
säkring eller både och.

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN TRADITIONELL 
FÖRSÄKRING

Medlemsantal traditionell försäkring i VFF per 2014-12-31:

Medl. 2014 Förs. 2014 Medl. 2013 Förs. 2013

PLUS 38 779 38 848 39 820 39 897

SAF-LO 3 017 3 019 3 118 3 120

FPEN 74 607 75 407 74 322 75 149

T10 218 218 221 221

Totalt 83 679 117 492 83 748 118 387

Att summan medlemmar i föreningen är lägre än antalet för-
säkringar beror på att samma personer kan vara medlemmar 
i flera avdelningar. 

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN FONDFÖRSÄKRING

I en fondförsäkring bär försäkringstagaren hela placeringsris-
ken d.v.s. försäkringens kapital motsvaras av det sammanlag-
da fondvärdet av innehaven.

Antal medlemmar och försäkringar i VFO per 2014-12-31:

PLUS FPEN TOTALT 2013

Medl. aktiva 2 427 1 843 4 270 4 000

Under utbet. 80 21 101 62

Totalt medl. 2 507 1 864 4 371 4 062

Försäkringar 2 529 1 868 4 397 4 199

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR  
TRADITIONELL FÖRSÄKRING, FTA

De försäkringstekniska avsättningarna beräknas för att kunna 
fastställa kapitalvärdet av VFFs framtida utgifter för försäkring-
arna. Diskontering av kassaflöden följer Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:23) om försäkrings-
företags val av räntesats för att beräkna försäkringsteknisk 
avsättning. Föreskriften fastställer att diskonteringskurvan ska 
utgå från gällande marknadsnoteringar för ränteswappar som 
är justerade för kreditrisk, den längsta löptiden, den långsikti-
ga terminsräntan och tidpunkten för konvergens.

Sedan januari 2014 publicerar Finansinspektionen räntekur-
vor på sin hemsida, www.fi.se. Dessa kurvor har VFF använt 
vid beräkning av FTA. VFF har fått söka dispens för att 
omfattas av FFFS 2013:23 och har erhållit detta. 

De försäkringstekniska avsättningarna ökar mer än tillgång-
arna vid en räntesänkning pga. längre löptid. I de försäkrings-
tekniska antagandena finns även antaganden om omkostna-
der, dödlighet och avkastningsskatt. Även premieinflöde och 
utbetalningar av pensioner påverkar avsättningarna.

De försäkringstekniska avsättningarna är följande:

Belopp i tkr 2014 2013

PLUSpension 2 030 170 1 868 281

SAF-LO 248 079 217 793

Volvo Företagspension 3 240 645 2 577 432

T10 171 460 148 539

Totalt 5 690 354 4 812 045
 

Räntekurvans utveckling över tid har varit följande:
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Principen för att ta fram räntekurvan är ändrad fr. dec 2013.

FONDFÖRSÄKRINGSÅTAGANDEN

I fondverksamheten motsvaras de försäkringstekniska avsätt-
ningarna för vilka försäkringstagarna bär risk för av de till-
gångar som utgör försäkringskapitalet. Inga antagande eller 
beräkningar görs utan avsättningen ska i stort vara samma 
som tillgångarna där försäkringstagarna bär placeringsrisk.

KAPITALFÖRVALTNING 

KAPITALMARKNADEN UNDER 2014

2014 präglades av en fortsatt stark börsutveckling på de 
flesta marknader. Framförallt visade USA fortsatt bra tillväxt 
och även stora delar av Emerging Markets återhämtade sig. 
Ryssland påverkades dock negativt både av fallande oljepri-
ser och av politisk oro, vilket bidrog till att den ryska börsen 
föll kraftigt. USD stärktes med drygt 20 %, vilket påverkade 
avkastningen i globala aktie- och fastighetsfonderna positivt.

När det gäller räntemarknaden bröts något överraskande 
föregående års stigande trend och såväl korta som långa 
räntor föll tillbaka och låg vid utgången av 2014 på historiskt 
låga nivåer. I oktober sänkte Riksbanken styrräntan till 0 %, 
även räntebanan sänktes och en första räntehöjning förvän-
tas först i slutet av 2016.

De ledande utländska centralbankerna fortsatte med eko-
nomiska stimulanser med undantag för den amerikanska 
centralbanken FED, som börjat strama åt genom att avslutat 
sina stödköp av statsobligationer under sista kvartalet

KAPITALFÖRVALTNING TRAD. FÖRSÄKRING

Placeringsriktlinjer traditionell försäkring 
Placeringsriktlinjerna utgör ett styrdokument för hur VFFs 
tillgångar ska förvaltas och följer det regelverk som framgår 
av den gamla försäkringsrörelselagen (1982:713). Riktlinjer-
na ses över och fastställs av styrelsen årligen och skickas 
tillsammans med en konsekvensanalys in till Finansinspek-
tionen.

En ALM (Asset Liability Management) studie genomförs årli-
gen och den ligger till grund för placeringsriktlinjerna och de 
strategiska beslut som styr den långsiktiga förvaltningsinrikt-
ningen. Placeringsriktlinjerna fastställer de mål som ligger till 
grund för förvaltningen och vilka tillgångsslag som ska ingå i 
portföljen och limiter för respektive tillgångsslag. 

I placeringsriktlinjerna framgår också 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 förvaltningens resultat.

Styrelsen delegerar till ett arbetsutskott (AU) att ansvara för 
löpande beslut om förändringar inom uppsatta ramar. AU 
ansvarar även för att föreslå förändringar av placeringsriktlin-
jerna som sedan beslutas av styrelsen. VD ansvarar för vissa 
placeringsbeslut samt för löpande uppföljning och rappor-
tering av förvaltningens resultat till styrelse och AU inom 
uppsatta ramar.

Avkastning traditionell försäkring

Den traditionella förvaltningen utvecklades mycket starkt un-
der det gångna året och samtliga tillgångsslag bidrog positivt 
till resultatet. Den totala avkastningen på tillgångsportföljen 
uppgick till 14,6 % (2,9 %). och styrelsens mål, att långsiktigt 
generera minst 4 % uppfylldes med marginal. Under den 
senaste tvåårsperioden har avkastningen varit 7 % per år. 
Värt att notera är den mycket goda utvecklingen i fastighets-
fonderna, som trots att de endast utgör en mindre andel av 
totalportföljen, bidrog starkt till avkastningen.

Totalavkastningstabell traditionell försäkring.

Marknadsvärde (mkr) Fördelning (%) Avkastning (%)

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Räntebärande placeringar 4 255 4 143 61 % 68 % 6,6 % 0,2 %

Aktier 1 925 1 374 27 % 23 % 25,3 % 23,2 %

  – varav svenska 709 669 10 % 11 % 19,3 % 26,5 %

  – varav globala 1 216 705 17 % 12 % 29,5 % 20,3 %

Alternativa placeringar 399 263 6 % 4 % 4,7 % 10,2 %

Fastigheter 441 327 6 % 5 % 35,0 % 6,8 %

Likvida medel 32 61 0 % 1 % 0,7 % 1,1 %

Säkringsinstrument* –32 – 119 0 % – 2 % 2,1 % – 2,4 %

Total 7 020 6 050 100 % 100 % 14,6 % 2,9 %

* Avkastning på säkringsinstrument anger deras bidrag till totalavkastningen.
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Räntor
Den svenska ränteportföljen var vid utgången av året något 
underviktade mot normalportföljen och marknadsvärdet upp-
gick till 4 255 mkr. Merparten av ränteportföljen fördelades 
mellan två förvaltare och ca 16 % av portföljens andel ut-
gjordes av företagsobligationer. Ränteportföljen bidrog med 
6,6 % (0,2 %) vilket understeg portföljens jämförelseindex på 
12,7 %. Avvikelsen beror framförallt på en kortare duration i 
den faktiska portföljen. Den kortare durationen kompensera-
des delvis av avkastningen i hedgeportföljen.

Aktier
Såväl den svenska som den globala aktieportföljen visade 
mycket god avkastning under det gångna året och i stort sett 
samtliga fonder har slagit sina respektive jämförelseindex. 
Under året ökades andelen aktier i normalportföljen och vid 
utgången av året var den globala aktieportföljen överviktad 
jämfört med normalportföljen.

Innehavet i den svenska aktieportföljen uppgick vid årets slut 
till 709 mkr (669 mkr) och avkastningen slutade på 19,3 % 
(26,5 %), vilket var drygt tre procent över portföljens jämfö-
relseindex SIX PRX. Den svenska portföljen kompletterades 
med ytterligare en småbolagsfond under året.

Den globala aktieportföljen uppgick vid årets slut till 1 216 mkr 
(705 mkr) och avkastningen slutade på 29,5 % (20,3 %) vilket 
var drygt två procent över jämförelseindexet MSCI World NDR. 
Under året byttes ett par av fonderna i den globala portföljen.

Alternativa investeringar
Den alternativa investeringsportföljen som var något överviktad 
mot normalportföljen och uppgick till 399 mkr (263 mkr) vid 
årsskiftet. Avkastningen slutade på 4,7 % (10,2 %). Portföljen 
som under större delen av året bestod av två hedgefonder 
kompletterades i december med ytterligare en hedgefond.

Fastigheter
Fastighetsfonderna är det tillgångsslag som avkastat bäst 
under det gångna året och slutade på 35 % (6,8 %) för året. 
Portföljen uppgick till 441 mkr (327 mkr) och var även den 
något överviktad mot normalportföljen. 

Valutor
Kronan har under det gångna året försvagats mot både USD 
och EUR. Inga valutasäkringar av portföljen görs idag. En av 
globala aktiefonderna exponeras mot EUR och en fastighets-
fond exponeras mot USD.

Normalportfölj
I nedanstående tabell framgår normalportföljen för 2014. Mi-
nimum och maximum utgör limiter för respektive tillgångsslag. 

Normalportfölj Min Max 2014-12-31

Räntor 65 % 55 % 90 % 60,6 %

Aktier, noterade 25 % 10 % 35 % 27,4 %

– varav svenska 10 % 5 % 20 % 10,1 %

– varav globala 15 % 5 % 25 % 17,3 %

Altern. investeringar 5 % 0 % 10 % 5,7 %

Fastigheter 5 % 0 % 10 % 6,3 %

Derivatinstrument
I syfte att skydda portföljen och minimera den finansiella 
risken samt anpassa durationen i ränteportföljen får derivat-
instrument användas i VFFs interna förvaltning.

Under året har VFF tecknat durationsindex och swaptioner för 
få ett skydd mot fallande räntor och uppnå en bättre skuld-
matchning. Vid årsskiftet uppgick hedgekvoten till ca 50 %.

Förändringar under året
Ränteportföljens andel av totalen har dragits ner under året 
och det har skett en succesiv omallokering till framförallt 
globala aktier. Även andelen alternativa investeringar och 
fastighetsfonder har ökat. Den del av ränteportföljen som 
hittills förvaltats diskretionärt flyttades i början av året till 
fondförvaltning och därmed förvaltas allt kapital i fonder.

KAPITALFÖRVALTNING FONDFÖRSÄKRING

Placeringsriktlinjer fondförsäkring
VFOs placeringsriktlinjer reglerar hur det egna kapitalet får 
placeras. Riktlinjerna ses över och fastställs av styrelsen årli-
gen vartefter de anmäls till Finansinspektionen. Här framgår 
målet med förvaltningen av bolagets egna kapital samt roller 
och ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD i kapital-
förvaltningsfrågor och hur riskkontrollen ska fungera inom 
bolaget.

Uppföljning och utvärdering av fonder samt allokering av det 
egna kapitalet sker i ett placeringsråd.

Avkastning fondförsäkring
I VFO förvaltas både bolagets egna kapital och försäkrings-
tagarnas kapital i de sex KOMBI-fonderna. Samtliga fonder 
utvecklades väl under det gångna året och avkastningen på 
de totala tillgångarna uppgick till 13,8 %, (13,3 %).

Bäst utveckling visade Fjärran Östern som slutade på 24,1 % 
medan Aktiefond Utland avkastade 22,8 %, båda fonderna av-
kastade strax under sina respektive jämförelseindex. Aktiefond 
Sverige, som under första kvartalet förändrades från att vara en 
aktivt förvaltad fond-i-fond lösning till en indexnära fond, sluta-
de på 16,6 % vilket var något över fondens jämförelseindex. 

Blandfonden avkastade 10,3 %, fonden saknar jämförelseindex. 

Samtliga räntefonder bidrog positivt och slog sina respektive 
jämförelseindex. Företagsobligationsfond slutade på 6,4 %, 

Obligationsfond på 7,3 % och Penningmarknadsfond på 0,9 %.

SKULDTÄCKNING

TRADITIONELL FÖRSÄKRING

Under 2014 har VFF och VFO rapporterat skuldtäckningen 
en gång, kvartal ett, till Finansinspektionen. Föreningen för 
register över samtliga innehav och de tillgångar som avser att 
täcka VFFs åtagande gentemot försäkringstagarna. Skuld-
täckningsgilla tillgångarna ställs mot den försäkringstekniska 
avsättningen och dessa ska minst uppgå till 100 %. 

VFF eftersträvar enligt gällande Skuldtäckningspolicy en 
skuldtäckningsgrad mellan 100 % och 120 %. Per 2014-
12-31 har VFF tillgångar i sitt skuldtäckningsregister med 
en skuldtäckningsgrad på 123 % (126 %) d.v.s. de tillgångar 
som finns i registret täcker väl skulden. 

Vissa tillgångar får inte användas för skuldtäckning såsom 
aktier i dotterbolaget och de tillgångar som har ställts som 
säkerhet för ingångna swapavtal. Dessa tillgångar ingår 
därför inte i skuldtäckningsregistret.

FONDFÖRSÄKRING

I fondförsäkringen motsvaras den försäkringstekniska avsätt-
ningen av fondförsäkrings tillgångar för vilka försäkringstaga-
ren bär risk. Det innebär att tillgångarna alltid täcker skulden 
med 100 %. Utöver dessa tillgångar finns bolagets egna 
tillgångar d.v.s. det som finns i handelslagret med i skuldtäck-
ningsregistret.

Kaffepaus på VFF Pension.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Den goda avkastningen under 2014 har gett ett ökat riskut-
rymme vilket innebär att andelen aktier och fastighetsfonder 
kan öka. Anpassning till en ny normalportfölj kommer att 
göras successivt under första kvartalet 2015. Detta ökar 
förutsättningarna för att på sikt generera en god avkastning 
för våra försäkringstagare. Avkastning och ett fortsatt positivt 
nettoinflöde gör att VFFs kapitalbas ökar och ger bolaget 
möjlighet att fortsätta växa. 

VFF Pension lever i en reglerad bransch och i dagsläget är 
det fortfarande oklart hur framtida reglering av tjänstepen-
sionskassor kommer att se ut. Det är inte heller klarlagt i 
vilken omfattning VFO kan få dispens från delar av Solvens 2 
direktivet. Det rådande läget innebär att det är svårt för 
bolagen att fatta strategiska beslut innan alla kort ligger på 
bordet.

Om det historiskt låga ränteläget i Sverige fortsätter kommer 
det på sikt att påverkar möjligheten till avkastning i ränteport-
följen. VFF har relativt lång duration på sina åtagande och 
höga garantier i produkterna. Utbudet på svenska obligationer 
med långa löptider är tämligen begränsat vilket gör det svårt 
att matcha skuldsidans långa duration. Att VFF har lyckats 
med avkastningen under 2014 beror delvis på att utveckling-
en på aktier har varit gynnsam. En god solvens och kapitalbas 
har också bidragit till att VFF får ett ökat riskutrymme. 

Det slopade avdragsutrymmet för privat pensionsförsäkring 
innebär för VFF att fokus i framtiden kan ligga på Volvo 
Företagspension för att synliggöra och utveckla produkten. 
Däremot minskar VFOs lönsamhet när privat pensionsspa-
rande upphör.

INFORMATION OM RISKER  
OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För information om risker och osäkerhetsfaktorer se not 2.

 
 

LEDNING/STYRELSE
Marie Hagstedt är VD i Volvoresultats Försäkringsförening 
och i VFF Fondförsäkring AB. 

Under 2014 har VFFs styrelse haft 7 st (7) ordinarie styrelse-
möten. VFFs fullmäktige har haft ett ordinarie årsmöte i maj. 
VFOs styrelse har haft 7 st (7) 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 föreningen eller fondbolaget. Styrelsen väljs på ordinarie 
fullmäktigemöten och mandattiden är ett år. Ledamöter-
na 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

Bengt Adolfsson  vice ordförande, Unionen

Dan Lidesköld  sekreterare, Ledarna

Christina Munk-Hemberg  Volvo Car Group

Magnus Jarlén  AB Volvo

Mikael Sällström  IF Metall

Bo Binnberg  IF Metall

Gert Andersson  Akademikerna

Utöver styrelsen finns i VFF ett fullmäktige med ytterligare 
sex fackliga företrädare samt ett arbetsutskott. Arbetsutskot-
tet har haft 7 st (7) möten under året samt ett per capsulam.

Kenneth Wigrund avgick ur styrelsen på egen begäran och 
ersattes av Gert Andersson i samband med fullmäktigemötet 
i maj. Samtidigt valdes Dan Lidesköld till sekreterare.

REVISORER

Revisorer har varit auktoriserade revisorerna Gunilla Werne-
lind och Johan Blume vilka företräder KPMG.

Glenn Bergström, ordförande

STYRELSE

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE
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LEDNING

Bengt Adolfsson, vice ordförande

Marie Hagstedt, vd

Bo Binnberg, ledamot

Magnus Jarlén, ledamot

Dan Lidesköld, sekreterare Christina Munk-Hemberg, ledamot

Mikael Sällström, ledamot

Gert Andersson, ledamot
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FEMÅRSÖVERSIKT – VOLVORESULTATS FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Belopp i tkr 2014 2013 2012 2011 2010

RESULTAT

Premieinkomster 299 077 291 869 283 528 314 367 270 462

Kapitalavkastning, netto 912 049 180 955 265 024 198 123 273 758

Försäkringsersättningar -173 901 -153 290 -138 176 -128 522 -126 287

Livförsäkringsavsättningar -878 309 257 556 -359 481 -958 332 -175 107

Driftskostnader -17 377 -15 221 -16 712 -16 389 -16 162

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 141 539 561 869 34 183 -590 752 226 664

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar till marknadsvärde 7 159 584 6 054 687 5 787 663 5 431 122 5 114 704

Försäkringstekniska avsättningar 5 690 354 4 812 045 5 069 601 4 710 120 3 751 788

Konsolideringskapital 1 365 409 1 272 481 760 935 765 806 1 403 879

Kollektivt konsolideringskapital 1 458 735 755 847 722 132 533 575 527 537

Kapitalbas 1 365 409 1 272 481 760 935 765 806 1 403 879

Solvensmarginal 228 518 193 502 203 984 189 605 150 071

Kapitalbas för försäkringsgrupp 1 365 666 1 270 863 748 745 753 525 1 394 116

Solvensmarginal för försäkringsgrupp 262 706 226 062 234 154 221 175 182 971

 NYCKELTAL

Förvaltningskostnadsprocent 0,26 % 0,25 % 0,29 % 0,30 % 0,32 %

Totalavkastning 14,6 % 2,9 % 5,2 % 3,80 % 6,20 %

Kollektiv konsolideringsgrad, premiebestämd försäkring 126 % 114 % 114 % 111 % 111 %

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE

23ÅRSREDOV ISN ING 2014

Camilla Persson,  
försäkringsadministratör.
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Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING 1 JANUARI – 31 DECEMBER

Belopp i tkr not Koncern 2014 Koncern 2013 Moderbolag 2014 Moderbolag 2013

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄK-
RINGSRÖRELSEN

Premieinkomst 3 299 077 291 869 299 077 291 869

Intäkter från investeringsavtal 400 251 - -

Kapitalavkastning, intäkter 4,10 364 742 314 512 352 532 313 819

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 619 386 208 953 619 386 208 953

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risk 5 949 14 811 - -

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar 6 -173 901 -153 290 -173 901 -153 290

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar 

Livförsäkringsavsättning -878 309 257 556 -878 309 257 556

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för 
vilka försäkringstagaren bär risk -18 058 -14 696 - -

Driftskostnader 7,23,24 -19 520 -18 463 -17 377 -15 221

Kapitalavkastning, kostnader 8,10 -59 970 -58 960 -59 869 -58 152

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9 - -283 665 - -283 665

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 139 796 558 878 141 539 561 869

ICKE- TEKNISK REDOVISNING

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 139 796 558 878 141 539 561 869

Kapitalavkastning, intäkter 2 426 1 679 - -

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 1 208 358 - -

Kapitalavkastning, kostnader -65 -116 - -

Övriga intäkter 339 187 - -

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 143 704 560 986 141 539 561 869

Avkastningsskatt 11 -18 684 -13 263 -18 345 -13 076

Tidigare års skattekostnad 11 - 221 - -

ÅRETS RESULTAT 125 020 547 944 123 194 548 793

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Periodens resultat 124 020 547 944 123 194 548 793

Övrigt total resultat - - - -

SUMMA TOTALRESULTAT 125 020 547 944 123 194 548 793

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr not
Koncern  

2014-12-31
Koncern 

2013-12-31
Moderbolag 
2014-12-31

Moderbolag 
2013-12-31

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Andra immateriella tillgångar 12 - 50 - -

PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG OCH ANDRA  
INTRESSEFÖRETAG

Aktier och andelar i koncernföretag 13 - - 40 000 40 000

ANDRA FINANSIELLA TILLGÅNGAR 18

Aktier och andelar 14 2 380 613 1 751 414 2 365 831 1 738 721

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15 4 275 394 4 138 906 4 250 812 4 113 716

Övriga finansiella placeringstillgångar 16 398 501 225 454 398 501 225 454

Derivat 17 104 440 5 656 104 440 5 656 

Summa placeringstillgångar 7 158 948 6 121 430 7 159 584 6 123 547

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk 147 035 112 466 - -

Summa placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren 
bär risk 147 035 112 466 - -

FORDRINGAR

Övriga fordringar 2 147 256 2 373 326

Summa fordringar 2 147 256 2 373 326

ANDRA TILLGÅNGAR

Likvida medel 33 828 62 568 32 328 61 570

Summa andra tillgångar 33 828 62 568 32 328 61 570

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna räntor 3 910 30 326 3 910 30 326

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  19 3 561 3 083 3 561 3 083

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 471 34 388 7 471 34 388

Summa tillgångar 7 349 429 6 330 108 7 201 756 6 218 909

EGET KAPITAL

Konsolideringsfond 1 242 215 723 688 1 242 215 723 688 

Balanserad vinstmedel inkl. årets resultat -1 569 -719 - -

Årets resultat 125 020 547 944 123 194 548 793

Summa eget kapital 1 365 666 1 270 913 1 365 409 1 272 481

FÖRSÄKRINGSTEKNISK AVSÄTTNINGAR

Livförsäkringsavsättning 20 5 690 354 4 812 045 5 690 354 4 812 045

Summa livförsäkringsavsättning 5 690 354 4 812 045 5 690 354 4 812 045

Försäkringsteknisk avsättning för vilka  
försäkringstagare bär risk 147 047 112 466 - -

Summa försäkringsteknisk avsättning för vilka försäkrings- 
tagare bär risk 20 147 047 112 466 - -

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Derivat 17 130 689 121 082 130 689 121 082

Övriga skulder 21 8 352 7 365 8 098 7 277

Summa avsättningar och skulder 139 041 128 447 138 787 128 359

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 7 321 6 237 7 206 6 024

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 321 6 237 7 206 6 024

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 349 429 6 330 108 7 201 756 6 218 909
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KONCERN MODERBOLAG

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

Registerförda tillgångar för försäkringstagarens räkning 147 047 112 466 - -

Säkerhet för ingångna swapavtal 138 715 130 236 138 715 130 236

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 738 073 12 862 750 935

Justerat eget kapital föregående räkenskapsår - - -

Vinstdisposition föregående års vinst 12 862 -12 862 -

Utbetald återbäring -27 247 - -27 247

Årets resultat - 548 793 548 793

Utgående eget kapital föregående räkenskapsår 723 688 548 793 1 272 481

Ingående eget kapital räkenskapsåret 723 688 548 793 1 272 481

Justerat eget kapital vid början av räkenskapsåret - - -

Vinstdisposition föregående års vinst 548 793 -548 793 -

Utbetald återbäring -30 267 - -30 267

Årets resultat* - 123 194 123 194

Utgående eget kapital räkenskapsåret 1 242 214 123 194 1 365 408

*Årets resultat sammanfaller med Årets totalresultat

MODERBOLAGET

KONCERNEN

Belopp i tkr Konsolideringsfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital föregående räkenskapsår 738 073 -8 734 20 877 750 216

Justerat eget kapital föregående räkenskapsår - - - -

Vinstdisposition föregående års vinst 22 862 -1 985 -20 877 -

Utbetald återbäring -27 247 - - -27 247

Årets resultat - - 547 944 547 944

Utgående eget kapital föregående räkenskapsår 733 688 -10 719 547 944 1 270 913

Ingående eget kapital räkenskapsåret 733 688 -10 719 547 944 1 270 913

Justerat eget kapital vid början av räkenskapsåret - - - -

Vinstdisposition föregående års vinst 548 793 -849 -547 944 -

Utbetald återbäring -30 266 - - -30 266

Årets resultat* - - 125 020 125 020

Utgående eget kapital räkenskapsåret 1 252 215 -11 568 125 020 1 365 666

*Årets resultat sammanfaller med Årets totalresultat.

Balanserat resultat är exkl. 10 mkr som avser nedskrivning av aktier i dotterbolaget som gjordes under 2012.

POSTER INOM LINJEN KONCERN  MODERBOLAG

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt 143 704 560 986 141 539 561 870

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Värdeförändringar försäkringstekniska avsättningar 912 890 -227 063 878 309 -257 556

Värdeförändringar placeringstillgångar -619 386 74 712 -619 386 74 712

Justering för övriga poster som inte ingår 1 134 5 978 1 182 4 557

294 638 -146 373 260 105 -178 287

Betald skatt -20 593 -13 541 -20 361 -13 332

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
tillgångar och skulder 417 749 401 072 381 283 370 251

Förvärv placeringstillgångar -3 155 039 -1 518 057 -3 155 039 -1 518 057

Avyttring placeringstillgångar 2 747 995 1 172 477 2 747 995 1 172 477

Förändring placeringstillgångar för vilka försäkringstagare bär risk -34 569 -30 493 - -

Förändring övriga rörelsefordringar 25 844 546 26 040 796

Utbetald återbäring -30 266 -27 248 -30 266 -27 248

Skulder 1 027 1 933 745 1 639

Kassaflöde från den löpande verksamheten -445 008 -400 842 -410 525 -370 393

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella tillgångar -1 481 -1 874 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 481 -1 874 - -

Årets kassaflöde -28 740 -1 644 -29 242 -142

Förändring i likvida medel

Likvida medel vid årets början 62 568 64 212 61 570 61 712

Årets kassaflöde -28 740 -1 644 -29 242 -142

Likvida medel vid årets slut 33 828 62 568 32 328 61 570

Tilläggsupplysningar

Erhållen ränta 10 207 91 033 10 200 91 015

Erlagd ränta 14 394 30 651 14 394 30 651

Erhållna utdelningar 49 802 82 666 49 802 82 666

KASSAFLÖDESANALYS

RESULTATANALYS PER FÖRSÄKRINGSGREN

VOLVORESULTATS FÖRSÄKRINGSFÖRENING – MODERBOLAGET

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringsgren

Belopp i tkr Tjänstepensionsförsäkring m. grunder Gruppensionsförsäkring m. grunder Totalt

Premieinkomst 299 072 5 299 077

Kapitalavkastning intäkter 330 023 22 509 352 532

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 579 837 39 549 619 386

Utbetalda försäkringsersättningar -159 840 -14 062 -173 901

Förändring i livförsäkringsavsättning -825 101 -53 207 -878 309

Driftskostnader -16 568 -809 -17 377

Kapitalavkastning, kostnader -55 475 -4 394 -59 869

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 151 948 -10 409 141 539

Konsolideringsfond 1 222 843 19 371 1 242 215

Försäkringsteknisk avsättning 5 270 815 419 539 5 690 354

Inga avtal är återförsäkrade. Tjänstepension med grunder avser PLUSpension och Volvo Företagspension medan gruppensionsförsäkring 
med grunder avser SAF-LO och alt ITP T10.
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NOTER T ILL DE F INANSIELL A R APPORTERNA

NOT 1    REDOVISNINGSPRINCIPER 

ALLMÄN INFORMATION
Årsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser 
Volvoresultats Försäkringsförening (VFF) som är en under-
stödsförening/tjänstepensionskassa med säte i Göteborg. 
Adressen till huvudkontoret är M2:7, 405 08  GÖTEBORG 
med besöksadress Götaverksgatan 2. Organisationsnum-
mer är 816400-4056.

Volvoresultats Försäkringsförening förvaltar och adminis-
trerar tjänstepensionsförsäkringar och en privat pensions-
försäkring för Volvo Car Group och Volvokoncernen. 

VFF är moderbolag till VFF Fondförsäkring AB, organisa-
tionsnummer 546406-0518, med säte på samma adress. 
Koncernredovisningen omfattar dessa två bolag.

De finansiella rapporterna i denna årsredovisning avser 
moderbolaget och koncernen. Vissa rapporter markerar 
vilka uppgifter som avser moderbolaget och vilka som 
avser koncernen.

Balansdag är den 31 december 2014 och årsredovisning-
en avser hela kalenderåret. 

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

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 
den 25 mars 2015 och blir föremål för fastställande av 
fullmäktige den 13 maj 2015.

GRUNDER FÖR RAPPORTENS 
UPPRÄTTANDE
Föreningens årsredovisning/koncernredovisning är upp-
rättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag 
(ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och all-
männa råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 
2008:26) inkl. ändringsförfattningar och RFR 2 som gäller 
moderbolaget. Föreningen upprättar koncernredovisningen 
enligt International Financial Reporting Standard, IFRS, 
som har antagits av EU. Vidare har rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterade 
redovisningsregler koncerner tillämpats.

Koncernen följer IFRS och därför kommer redovisnings-
principerna och uppställningsformen att skilja sig något 
mellan föreningen och koncernen. Den enda väsentliga 
skillnaden är att fondförsäkringsåtagande presenteras 
som finansiell skuld.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER 

Bokföringsnämnden (BFN) har gett ut ett nytt regelverk 
om bokföring (BFNAR 2013:2). Regelverket hanterar bok-
föringslagens regelverk kring löpande bokföring, verifikatio-

ner, arkivering, systemdokumentation etc.  Under året har 
översyn och anpassning av bokföringssystemet för att möta 
kraven genomförts.

Ett antal nya standarder inom IFRS har trätt i kraft under 
året men dessa bedöms inte ha någon inverkan på de 
finansiella rapporterna. 

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra 
företag
Standarden ska tillämpas för företag som innehar andelar 
i dotterbolag, ”joint arrangements”, intresseföretag eller 
”structured entities”. IFRS 12 fastställer mål för upplysning-
ar och specificerar de upplysningar som ett företag måste 
lämna för att uppfylla dessa mål. Företag ska lämna infor-
mation som hjälper användare av dess finansiella rapporter 
att bedöma karaktären av och risker hänförliga till innehav 
i andra enheter samt den påverkan som dessa innehav har 
på företagets finansiella rapporter. Ledningen gör bedöm-
ningen att denna förändring inte har någon påverkan på de 
redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.

Det kommer ett antal ändring av andra standarder bl.a. 
IFRS 9 och 15. Hur dessa kommer att påverka rapporte-
ringen har ännu inte gjorts någon bedömning av.

FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV 
FÖRSÄKRINGSFÖRETAGETS FINANSIELLA 
RAPPORTER

VFF:s funktionella valuta är svenska kronor och de finan-
siella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
tusental. 

BEDÖMNINGAR/ UPPSKATTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR I DE FINANSIELLA 
RAPPORTERNA

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att VFFs ledning gör bedömningar och 
uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämp-
ningen av redovisningsprinciperna 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. Uppskatt-
ningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningarna redovisas i den period ändringen 
görs om ändringen endast påverkar denna period, eller 
i den period ändringen görs och framtida 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. 

Noter till de finansiella rapporterna Väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts vid:

• Marknadsvärderingar av onoterade tillgångar

• Marknadsvärdering av derivat

• Bedömningen av traditionella försäkringsavtal har 
gjorts för att fastställa om de har betydande försäk-
ringsrisk och redovisas enligt IFRS 4. Diskretionära 
delar dvs. överskotts medel redovisas inom eget 
kapital.

• Fondförsäkringsavtal inte medföra någon betydande 
försäkringsrisk.

I not 20 visas antaganden som har skett för försäkrings-
tekniska avsättningar och i not 18 visas olika värde-
ringsmetoder för finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde.

KONSOLIDERINGSPRINCIPER

Dotterbolag
VFF har ett dotterbolag i VFF Fondförsäkring AB. Dotter-
bolagets finansiella rapporter tas in i koncernredovisning-
en. Bolaget konsolideras 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 dessa reservsättningar utdelas med max belopp 
motsvarande det högre av:

• Summan av Stibor 12 månader fastställt per den för-
sta bankdagen i det räkenskapsår till vilket vinstutdel-
ningen hänför sig och en marginal om tre procenten-
heter 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 multiplicerat med det genomsnittliga aktie-
kapitalet för bolaget under nämnda räkenskapsår.

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 funktio-
nella valutan till den valutakurs som föreligger på trans-
aktionsdagen. VFFs funktionella valuta är svenska kronor 
och vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta 
används balansdagens stängningskurser. Valutakursför-
ändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Ka-
pitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. 

VFF erbjuder en möjlighet att få sin pension utbetald i 
EURO och inför en pensionsutbetalning köps motsvarande 
valuta i EURO och ingen valuta köps i spekulationssyfte.

FÖRSÄKRINGSAVTAL 

Försäkringsavtal och investeringsavtal 
Försäkringsavtal redovisas i VFF efter sin ekonomiska 
innebörd. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt 
som överför betydande försäkringsrisk. VFF och VFO har 
gjort en genomgång av samtliga avtal och slutsatsen är att 
fondförsäkringsavtalen i VFO inte överför någon betydan-
de försäkringsrisk och dessa redovisas därför i VFO som 
investeringsavtal. 

VFFs försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4 
och samtliga har klassificerats som försäkringskontrakt 
som redovisas och värderas i resultat- och balansräk-
ning. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som 
överför betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren 
till företaget och där företaget går med på att kompen-
sera 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 IAS 39.

Redovisning av försäkringsavtal

• Intäktsredovisning/Premieinkomst

Som premieinkomst redovisas inbetalda belopp under rä-
kenskapsåret enligt försäkringsavtal oavsett om dessa helt 
eller delvis avser ett senare räkenskapsår. Alla försäkrings-
avtal är premiebestämda och engångspremier d.v.s. inte 
löpande inbetalningar.

• Intäkter från investeringsavtal

Posten Intäkter från investeringsavtal avser de avgifter 
som tas ur försäkringarna i VFO. Dessa intäkter intäkts-
förs i takt med att administrationen av försäkringen utförs 
d.v.s. månadsvis medan andelar för att reglera avgiften tas 
ur försäkringen löpande. Administrationen av försäkringar-
na genomförs jämnt fördelad över avtalets löptid.

Försäkringstekniska avsättningar

• Livförsäkringsavsättning – traditionell försäkring

De försäkringstekniska avsättningarna utgör kapitalvärdet 
av VFFs garanterade åtaganden.

Storlek på reserven är lika med nuvärdet på föreningens 
framtida pensions- eller försäkringsutbetalningar. Diskon-
teringsräntan som används för räntekurvan tas fram enligt 
Finansinspektions föreskrifter FFFS 2013:23 och den av FI 
publicerade räntekurvan har använts. Avsättningarna innehåll-
er även antaganden om ränta, dödlighet och kostnader.
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• Räntekurvans bas och justering

Den räntekurva som valts för perioden finns i denna årsre-
dovisnings 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 avkastningsskatt. Denna skatt ska därvid 
reducera räntan med den för tillfället gällande effektiva 
skattesatsen, inte med den som gäller i den försäkringstek-
niska modulen, som inte återspeglar dagsläget.

I resultaträkningen redovisas periodens förändring såsom 
livförsäkringsavsättning.

• Försäkringstekniska avsättningar för livförsäk-
ringar för vilka försäkringstagaren bär risk

Skulderna värderas till verkligt värde på de fonder som är 
kopplade till fondförsäkringarna. Värdeförändringar redovisas 
över resultaträkningen och i skulden över balansräkningen.

• Diskretionära delar i försäkringsavtal

VFF har gjort bedömningen att den möjlighet som ges 
till kunderna att erhålla ytterligare försäkringsförmåner, 
såsom framtida återbäring, utöver de garanterade, utgör 
diskretionära delar i enlighet med definitionen i IFRS 4. 
VFF förfogar över beslutanderätten till återbäringen när 
det gäller såväl timing som belopp genom att VFFs styrel-
se beslutar över konsolideringspolicyn. De diskretionära 
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 försäkrings-
tillgångarna med hänsyn till föreningens konsoliderings-
policy. Aktuella återbäringsräntor redovisas i förvaltnings-
berättelsen.

RESULTATRÄKNINGENS POSTER

Teknisk respektive icke teknisk redovisning
I den tekniska redovisningen i resultaträkningen för 
koncernen återfinns den del av kapitalavkastningen som 
är hänförda till försäkringstagarnas tillgångar. Dessa 
har dock ingen resultatpåverkan då kapitalavkastningen 
inklusive orealiserat blir förändringen av försäkringsteknisk 
avsättning för vilka försäkringstagaren bär risk.

I icke-teknisk redovisning i koncernen återfinns kapital- 
avkastning inklusive orealiserat för VFOs tillgångar d.v.s. 
förvaltningen av bolagets medel.

Kapitalavkastning, intäkter
Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på 
placeringstillgångar, utdelning på aktier och andelar 
(inklusive utdelningar på aktier i koncern- och intresse-
företag för moderbolaget), ränteintäkter, valutakursvinster, 
återförda nedskrivningar och realisationsvinster.

Kapitalavkastning, kostnader
Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader 
för placeringstillgångar, kapitalförvaltningskostnader, 
räntekostnader, valutakursförluster av- och nedskrivningar 
samt realisationsförluster.

Realiserade och orealiserade värdeförändringar
För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde 
är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan 
försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebä-
rande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna 
anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det 
historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av place-
ringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar 
som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på 
placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Realisationsvinster på andra tillgångar 
än placeringstillgångar redovisas som Övriga intäkter. Vid 
försäljning av Räntebärande värdepapper används FIFO 
metoden d.v.s. det äldsta pappret säljs av först. För aktie-
värdepapper används genomsnittsmetoden för beräkning 
av anskaffningspris. Orealiserade vinster och förluster 
redovisas netto per tillgångsslag.

I utländska placeringar blir valutakurspåverkan en del av 
marknadsvärdet 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 för-
säkringstagarnas räkning belastas med avkastningsskatt 
som beräknas och betalas varje år. Kostnaden redovisas 
som skattekostnad. Avkastningsskatt uppstår i VFF men 
även på de fondförsäkringsåtanganden som VFF Fond-
försäkring AB har.

• Inkomstskatt

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt. Inkomstskatter re-
dovisas i resultaträkningen utom då underliggande trans-

aktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalt 
resultat eller i eget kapital. Inkomstskatt är endast aktu-
ell 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 försäk-
ringsföretaget redovisas till anskaffningsvärde minus ack-
umulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar. 
I både moder- och dotterbolaget avser eventuella immate-
riella tillgångar systemutvecklingskostnader av internt 
utvecklade system. Inga övriga immateriella tillgångar 

finns. I moderbolaget är dessa helt avskrivna.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över 
den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioderna 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 
inkluderar 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 finansiella tillgångar re-
dovisas 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 förutom avseende de som till-
hör 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. 

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. Nivå2 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 marknadsdata. Verkligt värde 
hierarkin framgår av not 16.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkning när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller VFF inte 
längre har kontroll över dem. Detsamma gäller för del 
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphört. 
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. En finan-
siell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
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 värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade i resultaträk-
ningen.

VFF har som princip att hänföra samtliga placeringstill-
gångar som är finansiella instrument, och som inte är 
aktier i dotter- eller intresseföretag, till kategorin Finan-
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resulta-
träkningen 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 redovisnings-
mässiga inkonsekvens och volatilitet som annars uppstår 
när livförsäkringstekniska avsättningar löpande omvärde-
ras genom en diskontering med en aktuell ränta. 

Derivat
VFF använder sig av derivatinstrument för att sänka den 
finansiella ränterisken. Derivatinstrument redovisas både 
initialt och löpande till verkligt värde. Förändringar i verk-
ligt värde redovisas på sätt som beskrivs nedan.

Derivat tas upp i redovisningen på affärsdagen till verkligt 
värde, vilket också utgör anskaffningsvärdet. Samtliga 
derivat omvärderas sedan löpande till verkligt värde och 
värdeförändringen redovisas netto som orealiserat re-
sultat på placeringstillgångar. Samtliga derivat redovisas 
brutto i balansräkningen. Derivat med positiva verkliga 
värden redovisas som placeringstillgångar medan derivat 
med negativa verkliga värden redovisas som skulder.
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Placeringstillgångar för vilka försäkringstaga-
ren bär placeringsrisk
Dessa tillgångar består av försäkringstagarnas placeringar 
i fondförsäkringar och redovisas på egen rad i balansräk-
ningen såsom fondförsäkringstillgångar. Investeringar till 
förmån för försäkringstagare som själva bär placerings-
risken för investeringen redovisas till verkligt värde med 
eventuell vinst eller förlust i resultaträkningen. Fondförsäk-
ringstillgångarna värderas till marknadsvärde.

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR 
FÖR LIVFÖRSÄKRINGAR FÖR VILKA 
FÖRSÄKRINGSTAGARNA BÄR RISK

Försäkringstekniska avsättningar består av verkligt värde 
av de fondandelar som är hänförda till försäkringen samt 
de likvida medel som har betalats in men ännu inte har 
placerats i fondandelar. Värdeförändringen redovisas över 
resultaträkningen och det verkliga värdet fastställs utifrån 
den aktuella NAV kursen på respektive fond multiplicerat 
med antal andelar på bokslutsdagen.

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 noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg 
för transaktionskostnader (t.ex. courtage) vid anskaffnings-
tillfället. Sådana instrument återfinns på balansposterna 
Aktier och andelar och Obligationer och andra ränte- 
bärande 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 värderingsteknikerna bygger i så hög utsträck-
ning som möjligt på marknadsuppgifter och företagsspe-
cifika uppgifter används i så låg grad som möjligt. Sådana 
instrument är exempelvis hedgefonder och derivat som 
återfinns på balansposterna Aktier och andelar och Obli-
gationer och andra räntebärande värdepapper. 

Dotterbolag
Andelar i dotterbolaget redovisas i moderbolaget enligt 
förvärvsvärdesmetoden. Som intäkt redovisas endast 
erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör 
från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 

Lånefordringar och kundfordringar
Sådana instrument återfinns under balansposterna  
Övriga fordringar, Likvida medel samt upplupna intäkter. 
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Andra finansiella skulder
Här ingår bara övriga finansiella skulder och de värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. 

KONSOLIDERINGSFOND – TRADITIONELL 
FÖRSÄKRING

Årets resultat förs till konsolideringsfonden samt minsk-
ning sker i takt med utbetald återbäring/överskott sker. 
Fonden utgörs av ackumulerade överskottsmedel och 
används till största del som en kapitalbuffert. 

ANDRA AVSÄTTNINGAR

Pensioner och liknande förpliktelser
Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal. Pen-
sionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. VFF 
saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovis-
ning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför i enlighet 
med UFR 6 dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. 
Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgifts- 
bestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträk-
ningen 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 
investeringsavtal i VFO intäktsförs i takt med att tjänsten 
tillhandaförs, d.v.s. månadsvis. Tjänsterna tillhandahålls 
jämnt fördelade över avtalens löptid.

EGET KAPITAL
Konsolideringsfonden består av upparbetad konsolidering 
för traditionella försäkringar. Motsvarande fond finns inte i 

fondförsäkringsbolaget där vinsten balanseras.

POSTER INOM LINJER
Avser posten Övriga ställda panter och jämförliga säkerhe-
ter som visar de tillgångar där försäkringstagaren bär risk.

ANSVARSFÖRBINDELSER/
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra fram-
tida 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 upprät-
tad enligt indirekt metod d.v.s. den utgår från resultatet 
före skatt och justerar för icke likvidpåverkade poster 
samt förändringar i balansräkningen som har påverkan 
på kassaflödet. Likvida medel erhålls via premieinbe-
talningar samt försäljning, utdelningar och räntor från 
placeringstillgångar. Utbetalning sker av återbäring, 
försäkringsersättningar, driftskostnader, skatter samt köp 
av placeringstillgångar. Investeringar och lån till dotter-
bolag har i kassaflödet klassificerats som förändring av 
placeringstillgångar då syftet är att skapa avkastning till 
försäkringstagarna i VFF. Likvida medel utgörs av bank-
tillgångar och kortfristiga placeringar.

Arbetsmöte i lilla konferensrummet.
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NOT 2   UPPLYSNINGAR OM RISKER 

RISKHANTERING 

VFF Pensions verksamhet bygger på ett aktivt risk-
tagande i administrationen av försäkringarna och i 
förvaltningen av kapitalet. Detta innebär att verksam-
heten exponeras dagligen mot olika typer av risker och 
risknivåer i form av försäkringsrisker, finansiella risker, 
operativa risker, strategiska risker, affärsrisker och 
compliancerisker. Genom att identifiera, mäta, hantera, 
övervaka, kontrollera och rapportera dessa risker ska-
par styrelsen tillsammans med verksamheten trygghet 
för försäkringstagarna att verksamheten bedriver ett 
kontrollerat risktagande. Ytterst styrs verksamheten av 
solvenskrav, skuldtäckningsregler och kapitalkrav

För att förbättra och utveckla verksamhetens riskhante-
ringsprocess har under 2014 ett projekt bedrivits, med 
mål att få ett effektivt riskhanteringssystem på plats 
för att ge styrelse och ledning ett bra verktyg för att 
övergripande kunna kontrollera och rapportera risker i 
verksamheten. 

Riskhanteringssystemet är uppbyggt enligt figuren 
längst ned på sidan.

Riskramverk
Riskramverket omfattas av de strategier som styrelsen 
fastställer samt de styrdokument som är aktuella inom 
området t.ex. Riskpolicy och Placeringsriktlinjer. Dessa 

styrdokument ger ledning och verksamhet vägledning för 
beslutsfattande och uppföljning av risker. Strategierna 
är utformade så att VFF Pension når sina uppsatta mål 
på bästa sätt utan att exponeras för ett överdrivet riskta-
gande. Styrelsen sätter ramar för hur mycket risk som får 
tas t.ex. i Placeringsriktlinjerna som reglerar risknivåerna 
inom kapitalförvaltningen.

Riskägare
Riskägare är de medarbetare inom VFF Pension 
som har ett delegerat ansvar för att identifiera, mäta, 
hantera, övervaka, kontrollera och rapportera risker till 
riskkommittén. Riskägare sitter i första försvarslinjen i 
verksamheten och är de som sitter närmst risken och 
de som därmed har mest insikt och kunskap om risken. 
Riskägare ansvarar också för att visualisera bolagens 
riskexponering på en riskkarta.

Riskkommitté
Riskkommittén består av samtliga riskägare som f n 
är VD, avdelningschefer, aktuarie och risk och avkast-
ningsanalytiker. Riskkommittén har möten kvartalsvis där 
bolagens exponering för identifierade risker gås igenom 
och kommenteras av riskägarna. Kommittén gör sedan 
en samlad riskbedömning för hela verksamheten som 
även blir underlag för rapporteringen till styrelsen. Sty-
relsen erhåller kvartalsvis en riskrapport som innehåller 
de identifierade högst skattade riskerna tillsammans 
med kommentar och synpunkt från VD. Riskkommitténs 
arbete styrs av en instruktion fastställd av VD. 

Riskkontroll
Riskkontroll utgör en andra oberoende ansvarslinje. Risk-
kontrolls ansvar är att:

• kontrollera de väsentliga risker som bolagen expone-
ras för och att de är identifierade och hanterade av 
riskägare

• identifiera risker som uppstår pga. risker i bolagens 
riskhanteringsprocess

• kontrollera att riskägare övervakar risker på ett effektivt 
sätt

Riskkontroll är direkt underställd VD och rapporterar kvar-
talsvis sin samlade bedömning över väsentliga brister och 
risker som bolagen är exponerade för till styrelsen och VD.

Riskkategorier
Identifierade risker som verksamheten är exponerad för är 
uppdelade i följande riskkategorier:

• Försäkringsrisker

• Finansiella risker

• Verksamhetsrisker

Förklaring av riskkategorier framgår av tabellen nedan. 

FÖRSÄKRINGSRISKER 

Dödsfallsrisker
VFF tillhandahåller endast sparprodukter och erbjuder 
ingen riskförsäkring som dödsfallsförsäkring. Dödsfalls-
riskerna för pensionsprodukterna med efterlevandeskydd 
består i att dödligheten bland försäkringstagarna i 
föreningen blir högre än de antaganden som använts vid 
reservavsättning. Dödlighetsresultaten följs löpande upp 
av VFFs aktuarie och dödlighetsantaganden kan uppda-
teras vid behov.

I fondförsäkring omvandlas fondförsäkringen till traditionell 
försäkring vid dödsfall med återbetalningsskydd. Fond-
försäkring utan återbetalningsskydd tilldelas försäkrings-
kapitalet till övriga medlemmar inom samma kollektiv vid 

dödsfall i form av arvsvinst.

Livsfallsrisker
Livsfallsrisker består i att den faktiska dödligheten bland 
försäkringstagarna är lägre än den förväntade dödligheten 
enligt de antaganden som används vid reservavsättningen. 
I PLUSpension ligger default 5 års utbetalningstid men 
försäkringen kan dock tas ut livsvarigt om efterlevan-
deskydd saknas. Har försäkringen ett efterlevandeskydd 
är längsta möjliga uttagstid 20 år. Volvo Företagspension 
har också 5-årig utbetalningstid med en möjlighet att ta ut 
försäkringen livsvarigt. Övriga produkter kan tas ut livsva-
rigt och där är exponeringen mot livfallsrisk något högre. 

Fondförsäkringsprodukter har default 5-åriga utbetal-
ningstider men med möjlighet för försäkringstagaren att 
välja upp till 20 år. Ingen negativ riskpremie tillförs fondför-
säkringskapital och arvsvinst tilldelas endast vid dödsfall. 
Fondförsäkringsverksamhet saknar därmed livfallsrisk. 

I trafikljuset som inrapporterades per 31 december 2014 
var kapitalkravet för dödlighetsrisk 25 533 tkr (16 854 tkr). 
Enligt gällande regelverk definieras dödlighetsrisk för VFF 
som ökning i FTA om dödfallsrisk minskar med 20 %. 
Värdet påverkas givetvis av förändringen av beståndets 
åldersstruktur och innehav av riskprodukter. 

Annullationsrisker
Annullationsrisker är risken att kunden återköper, överför, 
betalar i förtid eller upphör att betala premier för avtal på 
ett sätt som företaget inte förutsett. Dessa risker bedöms 
som låga då försäkringarna endast har engångspremier. 
VFF har inte haft några annullationer av försäkringar p.g.a. 
att någon försäkringstagare har åberopat ångerrätt eller 
liknande. Det är endast i PLUSpension som det kan finnas 
en möjlighet att återköpa sin försäkring under förutsätt-

Riskkategori Definition och förklaring Principer för riskhantering

Försäkringsrisker Risken att verkligt utfall avviker från prognoser 
gällande dödlighetsantaganden, flyttrisk, annul-
lationsrisk, driftskostnadsrisk.

Principerna för hantering av försäkringsris-
ker regleras huvudsakligen för VFF i För-
säkringstekniska riktlinjer och stadgar och 
för VFO i Försäkringstekniska riktlinjer och 
Försäkringstekniska beräkningsunderlag.

Finansiella risker Risker förknippade med placering av bolagets 
tillgångar och marknadsvärderingen av försäk-
ringstekniska avsättningar.

Principerna för hantering av finansiella 
risker regleras huvudsakligen av bolagens 
respektive placeringsriktlinjer.

Verksamhetsrisker Risken att oförutsedda händelser påverkar bo-
lagens uppsatta mål och strategier på ett oön-
skat sätt som i sin tur kan leda till att bolaget 
inte kan infria sina åtaganden. Verksamhets-
risken innehåller operativa risker, affärsrisker, 
strategiska risker och compliance risker.

Principer för hantering av verksamhetsris-
ker regleras huvudsakligen av riskpolicy 
och organisationsriktlinjer.

Förklaring av riskkategorier.

Riskhanteringssystemets uppbyggnad.

Styrelse

Riskkommité

Riskägare

Medarbetare i  
VFF och VFO

Rapportering

Riskåtgärder

Riskutvärdering

Riskanalys

Riskidentifiering

VFF/VFO 
Riskramverk 

– Affärsstrategier 

– Styrdokument

R
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kk
om

m
un

ik
at

io
n

R
is

kö
ve

rv
ak

ni
ng

Riskkontroll 



36 37ÅRSREDOV ISN ING 2014VOLVORESULTATS FÖRSÄK RINGSFÖRENING

NOTER T ILL DE F INANSIELL A R APPORTERNANOTER T ILL DE F INANSIELL A R APPORTERNA

FINANSIELLA RISKER 
I VFF finns ett långsiktigt mål med lägst 4 % avkastning 
på placeringstillgångar med en acceptabel risknivå för att 
säkra att åtaganden gentemot försäkringstagaren kan 
infrias. För att infria detta mål fastställer placeringsrikt-
linjerna en väldiversifierad portfölj så att inte enskilda till-
gångsslag ska få för stor påverkan på avkastning och risk.

Finansiella risker utgörs av: 

• Ränterisk 

• Aktiekursrisk

• Valutarisk

• Kredit och motpartsrisk

• Likviditetsrisk

• ALM risk

• Skuldtäckningsrisk

• Solvensrisk

Ränterisk
Ränterisk i VFF avser risken för att marknadsvärdet på 
bolagets räntebärande tillgångar och skulder förändras på 
ett ofördelaktigt sätt till följd av förändringar i marknads-
räntor. Ränterisken förknippat med marknadsvärdering av 
bolagets FTA utgörs av att värdet på FTA ökar till följd av 
sjunkande marknadsräntor. Ränterisken förknippat med 
marknadsvärdering av bolagets tillgångar utgörs av att 
värdet på räntebärande placeringar sjunker till följd av 
stigande marknadsräntor.

Ränterisk i VFO avser risken för att marknadsvärdet på 
bolagets räntebärande tillgångar och skulder förändras på 
ett ofördelaktigt sätt till följd av förändringar i marknads-
räntor. Ränterisken förknippat med marknadsvärdering av 
bolagets tillgångar utgörs av att värdet på räntebärande 
placeringar sjunker till följd av stigande marknadsräntor.

Då både tillgångar och skuld är exponerade för finansiel-
la risker uppstår en ALM risk. ALM risk är risken för att 

avkastning från tillgångar inte uppfyller avkastningskravet 
på bolagets åtaganden (FTA) på lång sikt. Denna risk 
hanteras genom att minst en gång om året genomföra en 
ALM analys där resultat av studien ger riktlinjer om vilka 
långsiktiga strategier som ska vidtas. 

VFFs placeringsriktlinjer fastställer att normaldurationen 
för räntebärande tillgångar inklusive derivatinstrument ska 
normalt vara 5 år, min 3,5 år och max 10 år.

VFFs duration av FTA d.v.s. skuldsidan kan variera pga. 
den förändrade diskonteringsräntan och de förväntade 
framtida utbetalningar, men variationerna är mycket små 
från kvartal till kvartal. Duration per 2014-12-31 är 15,3 år. 

Durationen per avdelning.

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 VFFs ak-
tieportfölj. För att minska risker och få en diversifiering 
i aktieportföljen är alla VFFs aktieinnehav placerade i 
fonder. Aktiekursrisken mäts varje kvartal i samband med 
trafikljusrapporteringen till Finansinspektionen. I VFO 
innebär aktiekursrisken att marknadsvärdet på de fonder 
som är exponerade mot aktier förändras.

I tabellen nedan redovisas effekten på VFF traditionell 
försäkrings Kapitalbuffert och Solvens vid förändring av 
räntorna med +/-1,00 % och vid ett aktiekursfall med cirka 
10 %. Parametrarna bedöms som rimliga att ske under en 
12 månaders period

Känslighetsanalys traditionell försäkring
Se tabell nedan.

ning att regelverket tillåter detta. Det är dock få som väljer 
eller kan återköpa försäkringen, endast 7 (5) stycken tra-
ditionella försäkringar och 5 (3) stycken fondförsäkringar 
under 2014. Tjänstepensioner går inte att återköpa.

Flytträtt
Fri flytträtt råder för PLUSpension externt, till annan 
försäkringsgivare, och internt, till fondbolaget VFO. För 
Volvo Företagspension råder flytträtt endast mellan VFF 
och VFO. SAF-LO och T10 finns endast som traditionell 
försäkring i VFF och i dessa råder full flytträtt till annan 
försäkringsgivare.

Flyttavgift debiteras för alla produkter vid externflytt. Ingen 
flyttavgift utgår vid intern flytt mellan bolagen. 

VFFs stadgar fastställer att vid flytt och återköp ska en 
marknadsjustering 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. Det finns även en ettårsregel d.v.s. 
det måste ha förflutit ett år efter det att första premien 

betalades in innan försäkringen får flytta.

Koncentrationer av försäkringsrisk
Inga geografiska exponeringsrisker finns då alla försäk-
ringar är tecknade i Sverige i SEK.

Försäkringsteknisk avsättning
Försäkringstekniska avsättning FTA är ett nuvärde 
på förväntade framtida utbetalningar i samband med 
försäkringsfall. Diskonteringsräntan tas fram med hjälp 
av marknadsräntor i enlighet med Finansinspektionens 
gällande regelverk.

FTA-förändringar beror främst på förändringar i under-
liggande marknadsräntor (diskonteringsräntekurva), 
premieinbetalningar och pensionsutbetalningar. Premie-
inbetalning kan ha en positiv effekt på solvensgraden då 
garantiräntan för närvarande är lägre än diskonteringsrän-
tan. Denna effekt varierar från individ till individ beroende 
av diskonteringsräntan i förhållande till garantiränta och 
individens ålder/utbetalningstid.

2014-12-31 2013-12-31

FTA (mkr) 5 690 4 812

Tillgångar (mkr) 7 071 6 095

Solvensgrad 124 % 127 %

FTA är mindre känslig mot förändringar i marknadsräntor.

Känslighetsanalys Solvens 
Analysen nedan indikerar hur Solvensgraden förändras 
pga. ränteförändring under gällande regelverk. Här förut-
sätts oförändrade tillgångsvärdet och konstant utbetal-
ningsflöde, men marknadsräntor förändras med +/- 1,0 %, 
inklusive en kreditjustering på 0,35 %.

 Solvensgrad

Marknadsränta + 1,0 % 136,5 %

Marknadsränta - 1,0 % 113,9 %

Datum PLUS FPEN SAFLO T10 VFF Totalt

2013-12-31 10,8 18,4 22,1 17,8 15,5

2014-12-31 10,5 17,8 21,3 16,8 15,3

Belopp i tkr 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31

Riskparameter
Ränteförändring  

+ 1,00 %
Ränteförändring  

- 1,00 %
Aktiekursfall  

ca - 10 % 
Ränteförändring  

+ 1,00 %
Ränteförändring 

 - 1,00 %
Aktiekursfall  

ca - 10 % 

Värdeförändring 
av tillgångar -240 234 289 455 -263 182 -200 504 261 451 -189 974

Värdeförändring 
av FTA 391 242 513 383 - -654 079 448 128 -

Effekt på Kapi-
talbuffert -17 877 -488 637 -527 892 199 246 -183 450 -186 746

Solvens 131 % 119 % 120 % 133 % 121 % 123 %

Känslighetsanalys traditionell försäkring.

Danela Bajric, ekonom, och Stefan Andersson, tekniskt IT-ansvarig.
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Valutarisker
Valutakursrisken avser risken för marknadsvärdet på bolagets tillgångar förändras på ett oför-
delaktigt sätt till följd av förändringar i valutakurser. Valutakursrisken är främst koncentrerad till 
VFFs placeringar i utländsk valuta och i VFO till fonder exponerat mot utländska marknader. 

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. 
Valutadimensionen är en risk/chans-dimension som ingår i placeringsövervägandena såsom en 
variabel i riskhanteringen.

Valutarisken uppstår då värdet av placeringstillgången sjunker p.g.a. att placeringsvalutan sjunker 
i värde i förhållande till SEK. Inga placeringar i aktier valutasäkras i dagsläget. Följande expone-
ring finns i VFF per siste december 2014.

Valutakursriskexponering.

Belopp i tkr Marknadsvärde SEK Andel av portfölj Marknadsvärde SEK Andel av portfölj

2014-12-31 2013-12-31

EUR 232 311 3,3 % 105 990 1,7 %

USD 262 744 3,7 % 195 319 3,2 %

SEK 495 054 7,1 % 301 309 4,9 %

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 kredit-
förluster 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 fast-
ställer limiter för kreditvärdighet på ränteinnehav.

Den sammanlagda kreditrisken i trafikljusrapporteringen var per siste dec 105 mkr (83 mkr).

Kreditriskexponering.

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 och VFO inte kan frigöra likvider för att fullgöra finansiella 
förpliktelser. Därför sker all placering i likvida tillgångar och fonder som är noterade, det vill 
säga ska vara föremål för handel på börs eller reglerbara marknader. För att följa upp behovet 
av likviditeter i verksamheten jobbar VFF med likviditetsprognoser och en likviditetsportfölj 
som innehåller likvider så att utbetalningar av pensioner etc. täcks innan nästa inflöde av 
premier sker. Allt överskott i likviditetsportföljen förs till kapitalförvaltningen. 

Löptidsanalys skulder koncern.

Belopp i tkr Inom 1 år 1-5 år 5-10 år över 10 år Totalt

Försäkringsteknisk avsättning, diskonterad 165 534 992 981 991 197 3 540 642 5 690 354

Fondförsäkringstillgångar 1 350 13 721 21 924 110 053 147 047

Derivat, swap negativt värde 129 249 129 249

Derivat, aktieoption 1 440 1 440

Övriga skulder 8 352    8 352

Summa 176 676 1 006 702 1 013 121 3 779 944 5 976 442

Belopp i tkr Marknadsvärde SEK Andel av portfölj Marknadsvärde SEK Andel av portfölj

2014 2013

AAA 3 412 960 79,9 % 3 565 177 84,0 %

AA+ 37 125 0,87 % 2 047 0,0 %

AA 223 504 5,24 % - -

AA- 4 005 0,09 % 9 212 0,2 %

A+ 33 562 0,79 % 5 118 0,1 %

A 284 603 6,67 % 7 165 0,2 %

A- 39 696 0,93 % 422 397 9,9 %

BBB+ 2 003 0,05 % 220 834 5,2 %

BBB 203 847 4,77 % - 0,0 %

BBB- - 0,00 % 1 024 0,0 %

Ingen rating 28 035 0,66 % 13 306 0,3 %

Total 4 269 340 100 % 4 246 278 100,0 %

 

Helena Niklasson, ekonom, samt Lennart Sääf, försäkringsadministratör. 
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Derivatinstrument 
Det är enligt riktlinjerna fullt möjligt att använda derivat i syfte att minimera den finansiella risken, 
anpassa durationen i ränteportföljen och/eller vid rebalansering av totalportföljen. VFF får för 
närvarande ingå i räntederivat och aktiederivat och har gjort så.

Följande innehav fanns per siste december inklusive stängda swapar:

2014-12-31 2013-12-31

Marknadsvärde 
(mkr)

Vikt 
(%)

Duration ** 
(år)

Marknadsvärde 
(mkr)

Vikt 
(%)

Duration** 
(år)

Swapar* -135 441 -0,21 -126,00 105 -0,23

Swaptioner 25 -82 1,1 8,00 -6 1,65

Durationsindex 77 -251 1,5 -1,00 1 1,00

Aktieoptioner 1,5 -9 - - - -

Summa -31,5 100 2,39 -119 100 2,42

* Avser stängda swapar

Durationsbidraget vid -50 bp ned av marknadsräntor.

Det har stängts swapar vars orealiserade värde ligger kvar i redovisningen med -135 mkr.

Per 2014-12-31 fanns följande befintliga räntesäkringar:

Instrument
Nominellt 

(mkr) Start Förfall
Ränta/

kurs
Marknadsvärde 

(mkr) Duration
Delta 

(tkr)

5Y Durationsindex -500 2014-02-06 2015-05-11 215,83 -39,0 -0,54 -263

10Y Swaption 250 2014-10-09 2016-04-11 2,00 13,4 0,51 215

12Y Durationsindex 235 2014-02-06 2015-05-11 226,93 37,2 0,60 286

15Y Durationsindex 325 2014-02-06 2015-05-11 231,69 58,4 1,03 485

15Y Swaption 225 2014-10-09 2016-04-11 2,00 11,6 0,60 239

20Y Durationsindex 100 2014-02-06 2015-05-11 214,27 19,9 0,41 193

9M Put option 
OMXS30 100 2014-12-22 2015-09-22 1 270,95 2,6 - -

3M Call option 
OMXS30 100 2014-12-22 2015-03-23 1 526,57 -1,5 - -

Summa 102,6 2,61 1 155

Delta anger räntekänsligheten i kr bp per vid 1 bp parallellskifte nedåt av marknadsräntor.

Stresstest enligt Finansinspektionens  
Trafikljusmodell

Ytterligare en riskanalys som genomförs minst kvartals-
vis på VFF och VFO är ett stresstest som mäter hur väl 
VFF och VFO klarar av exponeringen mot olika finansiella 
risker och försäkringsrisker. Metoden som tillämpas i detta 
stresstest bygger på Finansinspektionens tillsynsverktyg 
som heter Trafikljusmodell. 

Per 2014-12-31 redovisade VFF uppgifter enligt tabellen 
medan i trafikljusrapporteringen till Finansinspektionen. 
Detta är ett sätt att mäta de risker som VFF utsätts för.

Trafikljusrapportering till Finansinspektionen.

Trafikljusmodell 2014-12-31 2013-12-31

Ränterisk 223 927 186 677

Aktierisk 899 073 679 500

Kreditrisk 105 482 83 301

Driftskostnad 1 522 1 671

Dödlighet 25 533 16 854

Annullation 8 418 8 008

Bruttosumma kapitalkrav 1 263 956 976 011

Reduktionsfaktor 73,83 % 72,78 %

Total risk/kapitalkrav 
netto 933 168 710 329

Kapitalbuffert 1 080 891 1 031 879

Över/underskott 147 724 321 550

Rött ljus NEJ NEJ

VFF och VFO lämnar kvartalsvis in trafikljusrapportering 
till Finansinspektionen. Inget av bolagen har rapporterat 
rött ljus under 2014.

För mer information om Trafikljusmodellen se www.fi.se.

Skuldtäckning
VFF och VFO upprättar skuldtäckningsregister månadsvis 
för att säkerställa att bolagen har tillgångar motsvarande 
de försäkringstekniska avsättningarna. Per 2014-12-31 
hade respektive bolag en skuldtäckningsgrad om 123 % 
respektive 128 %.

VERKSAMHETSRISKER
Med verksamhetsrisker avses de operativa riskerna som 
kan uppstå när fel eller brister i administrativa rutiner leder 
till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. 
Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, 
bristfälliga system eller teknisk utrustning. 

VFF och VFO har identifierat följande riskområden som 
ingår i verksamhetsrisker och det är följande:

• Operativa risker 
 – Processrisk
 – IT risker
 – Outsorcingrisk

• Affärsrisker 
 – Nyckelpersonsberoende
 – Mål och belöningsmodeller
 – Lönsamhet

• Strategiska risker
 – Politiska (omvärlds) risker
 – Strategisk affärsplannering 

• Compliancerisker
 – Regelverksefterlevnad
 – Intern styrning och kontroll
 – Intressekonflikt

Det pågår ett kontinuerligt arbete med översyn av de 
löpande rutinerna och att det finns rutinbeskrivningar 
och för att göra verksamheten övergripbar används 2c8s 
verksamhetssystem där nyckelprocesser finns illustrerade 
och relevanta rutinbeskrivningar och andra dokument är 
tillkopplade. 

För att följa upp incidenter används ett system för 
störningsrapportering i vilket samtliga medarbetare är 
ansvariga för att lägga upp ärenden som uppstår både 
intern och externt som leder till störningar i den dagliga 
verksamheten.

RISKHANTERING I FONDFÖRSÄKRING
Riskhanteringen i dotterbolaget VFO följer processen 
VFFs upplägg och alla roller innehas av samma personer 
i båda bolagen. Riskkategorierna är i stort samma som 
för VFF.

Dock är VFOs omfattning betydligt mindre beroende på 
mindre kapital samt att försäkringstagarna bär placerings-
riskerna. Försäkringsriskerna är i stort obefintliga i fondför-
säkringarna så när som en liten möjlighet till arvsvinst. 

Även VFO rapporterar sina finansiella risker i 
trafikljusrapporteringen till Finansinspektionen och då 
endast för bolagets tillgångar. De tillgångar/avsättningar 
som försäkringstagaren bär risk för stresstestas inte. VFO 
har ingen skuldsida så därför blir det endast tillgångssi-
dan som stresstestas.

Den största risken för fondbolaget är marknadsrisken och 
att de påverkar förändringen av tillgångarna. Går försäk-
ringstagarnas tillgångar ner i värde pga. marknadsrisker, 
aktiekursfall eller ränteuppgång, så blir underlaget för 
avgiftsuttag lägre för bolaget.

I förvaltningsberättelsen redogörs för regler kring vinst-
delning i VFO och där finns ytterligare information om 
risker.

T.v. Saja Aguilar, avkastnings och riskanalytiker. T.h. Anita Högegård, Chef för IT-avdelning och projektkoordinator.
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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 KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Utdelningar aktier och andelar 49 802 82 666 49 802 82 666

Ränteintäkter 219 834 219 834

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper

9 981 58 850 9 981 58 850

Ränteintäkter, derivat - 31 331 - 31 331

Valutakursvinster 2 2 2 2

Realisationsvinster

Svenska aktier och andelar 43 845 60 177 31 635 59 484

Utländska aktier och andelar 153 283 22 261 153 283 22 261

Räntebärande värdepapper 24 756 41 920 24 756 41 920

Derivat 54 477 - 54 477 -

Övriga finansiella intäkter 28 377 16 471 28 377 16 471

Summa 364 742 314 512 352 532 313 819

NOT 5 OREALISERADE VINSTER PÅ  
 PLACERINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Svenska aktier och andelar 137 013 71 117 137 013 71 117

Utländska aktier och andelar 171 904 126 259 171 904 126 259

Alternativa investeringar* 8 703 11 577 8 703 11 577

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper 206 079 - 206 079 -

Derivat 95 687 - 95 687 -

Summa 619 386 208 953 619 386 208 953

*Avser hedgefonder.

NOT 6 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Utbetalda försäkringsersättningar -173 768 -153 258 -173 768 -153 258

Annullationer och återköp -133 -32 -133 -32

Summa -173 901 -153 290 -173 901 -153 290

Utbetalda ersättningar är endast den garanterade delen. Återbäringen redovisas över konsoli-
deringsfonden i det egna kapitalet. I VFO tas utbetalningar direkt mot eget kapital. 

NOT 7 DRIFTSKOSTNADER

Specifikation av resultatposten driftskostnader.

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Administrationskostnader -19 520 -18 463 -17 377 -15 221

Summa -19 520 -18 463 -17 377 -15 221

VFF har inga anskaffningskostnader för sina försäkringar, d.v.s. kostnader som uppstår i sam-
band 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 verksamhetsrelate-
rade kostnader. I driftskostnader ingår inte kostnader för kapitalförvaltning.  

Specifikation av Övriga driftskostnader.

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Kostnader för kapitalförvaltning ingår i  

Kapitalavkastning, kostnader -2 026 -2 426 -2 026 -2 426

Övriga driftskostnader -19 520 -18 463 -17 377 -15 221

Summa -21 546 -20 889 -19 403 -17 647

Driftskostnader uppdelade på kostnadsslag

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Direkta och indirekta personalkostnader -8 943 -7 947 -8 106 -7 195

Lokalkostnader -555 -607 -538 -595

Avskrivningar -50 -1 422 - -

Andra verksamhetsrelaterade kostnader -9 972 -8 487 -8 733 -7 431 

Summa -19 520 -18 463 -17 377 -15 221

Direkta och indirekta personalkostnader består av löner och andra ersättningar, pensions-
kostnader, semesterlöneskuld, utbildningar, företagshälsovård m.m. I lokalkostnader ingår 
hyra, el, städning etc.
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NOT 8 KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Från driftskostnader omförda förvaltningskostnader -2 027 -2 426 -2 027 -2 426

Räntekostnader - -1 - -1

Räntekostnad, swap -9 675 -30 649 -9 675 -30 649

Valutakursförlust -4 720 -1 964 -4 720 -1 964

Realisationsförluster

Svenska aktier och andelar -101 -813 - -5

Utländska aktier och andelar -1 - -1 -

Obligationer och andra räntebärande värdepapper -36 086 -23 107 -36 086 -23 107

Derivat -7 360 - -7 360 -

Summa -59 970 -58 960 -59 869 -58 152

NOT 9 OREALISERADE FÖRLUSTER PÅ  
 PLACERINGSTILLGÅNGAR 

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - -157 340 - -157 340

Derivat - -126 325 - -126 325

Summa - -283 665 - -283 665

NOT 10 NETTOVINST ELLER NETTOFÖRLUST PER KATEGORI  
 AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella Tillgångar/Skulder 2014-12-31 moderbolag.

Belopp i tkr

Finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 

värde över resultaträkningen

Innehav för 
handels- 
ändamål

Låne- 
fordringar

Finansiella 
instrument som 

kan säljas Summa

Aktier och andelar 565 487 - - - 565 487

Alternativa investeringar 8 703 - - - 8 703

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 204 730 - - - 204 730

Derivat - 133 129 - - 133 129

Summa 778 920 133 129 - - 912 049

Finansiella Tillgångar/Skulder 2013-12-31 moderbolag.

Belopp i tkr

Finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 

värde över resultaträkningen

Innehav för 
handels- 
ändamål

Låne- 
fordringar

Finansiella 
instrument som 

kan säljas Summa

Aktier och andelar 374 697 - - - 374 697

Alternativa investeringar 11 577 - - - 11 577

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper -89 478 - - - -89 478

Derivat - -115 841 - - -115 841

Summa 296 796 -115 841 - - 180 955

Finansiella Tillgångar/Skulder 2014-12-31 koncern.

Belopp i tkr

Finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 

värde över resultaträkningen

Innehav för 
handels- 
ändamål

Låne- 
fordringar

Finansiella 
instrument som 

kan säljas Summa

Aktier och andelar 567 753 - - - 567 753

Alternativ investering 8 703 - - - 8 703

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 205 581 - - - 205 581

Derivat - 133 129 - - 133 129

Fondförsäkringstillgångar 18 058 - - - 18 058

Fondförsäkringsskulder -18 058 - - - -18 058

Summa 782 037 133 129 - - 915 166

Finansiella Tillgångar/Skulder 2013-12-31 koncern.

Belopp i tkr

Finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 

värde över resultaträkningen

Innehav för 
handels- 
ändamål

Låne- 
fordringar

Finansiella 
instrument som 

kan säljas Summa

Aktier och andelar 375 758 - - - 375 758

Alternativ investering 11 578 - - - 11 578

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper -89 055 - - - -89 055

Derivat -115 842 - - -115 842

Fondförsäkringstillgångar 14 696 - - - 14 696

Placeringstillgångar där 
försäkringstagare bär risk -14 696 - - - -14 696

Summa 298 280 -115 842- - - 182 438

Beloppen i tabellerna ovan utgör specifikationer av de belopp avseende finansiella instrument 
som redovisas i resultaträkningen som kapitalavkastning intäkter, orealiserade vinster på place-
ringstillgångar, kapitalavkastning, kostnader och orealiserade förluster på placeringstillgångar 
med undantag för kapitalförvaltningskostnader.
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NOT 11  SKATTER

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Avkastningsskatt -18 648 -13 263 -18 345 -13 076

Inkomstskatt - 221 - -

Summa -18 648 13 042 -18 345 -13 076

NOT 12  IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

2014 2013

Belopp i tkr Koncern 
Immateriella 

tillgångar

Moderbolag 
Immateriella 

tillgångar

Koncern 
Immateriella 

tillgångar

Moderbolag 
Immateriella 

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 21 853 11 526 20 431 11 526

Internt utvecklade tillgångar 50 - 1 422 -

Utgående balans 21 903 11 526 21 853 11 526

Redovisade värden Koncern

Per 2013-01-01 - - 1 471 -

Per 2013-12-31 - - 50 -

Per 2014-12-31 50 - - -

Per 2014-12-31 - - - -

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 
vars immateriella tillgångar består av internt utvecklat försäkringssystem. För mer informa-
tion om avskrivningsreglerna se redovisningsprinciperna. Samtliga immateriella tillgångar är 
avskrivna i VFF och även i VFO under året. Ingen del av de immateriella tillgångarna utgörs 
av lånekostnader.

NOT 13 AKTIER I KONCERNFÖRETAG

Dotterbolagets säte, land Ägarandel i %

2014 2013

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 ett 
kvotvärde av 1 000 kr styck. 

Andelarnas verkliga värde och anskaffningsvärde.

Belopp i tkr 2014 2013

Anskaffningsvärde 50 000 50 000

Redovisat värde 40 000 40 000

Det redovisade värdet är lika med bedömt verkligt värde.

NOT 14 AKTIER OCH ANDELAR

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Aktier och andelar, moderbolaget 2 365 831 1 738 721 1 697 016 1 378 823

Koncern 2014 2013 2014 2013

Aktier och andelar, dotterbolaget 14 782 12 693 13 548 12 225

*Aktieandel i KOMBI Blandfond är 72 % (57 %) och redovisas under aktier och andelar.

Fred Strannhage, systemutvecklare.



48 49ÅRSREDOV ISN ING 2014VOLVORESULTATS FÖRSÄK RINGSFÖRENING

NOTER T ILL DE F INANSIELL A R APPORTERNA

NOT 15 OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTE- 
  BÄRANDE VÄRDEPAPPER

Moderbolaget Verkligt värde Upplupet anskaffningsvärde

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Realräntefonder - 210 242 - 209 787

Svenska staten, obligationer 134 805 905 774 133 331 940 596

Svenska bostadsinstitut, obligationer - 843 998 - 848 644

Räntefonder 3 453 071 1 479 975 3 317 051 1 493 762

Företagsobligationsfonder 662 936 673 727 580 747 607 405

Summa 4 250 812 4 113 716 4 031 129 4 100 194

Varav noterade värdepapper 4 250 812 4 113 716 4 031 129 4 100 194

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde över-
stiger nominella värden 219 683 13 522

Inkluderat i det verkliga värdet är inte den upplupna räntan på 3 910 tkr (30 841 tkr). Det mesta 
av de räntebärande tillgångarna ligger i räntefonder som redovisas efter respektive fond.

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Fondförsäkringstillgångar, dotterbolaget* 24 582 25 190 23 364 24 414

*Ränteandelen i KOMBI Blandfond är 28 % (43 %) och redovisas under obligationer och andra 
räntebärande värdepapper.

NOT 16 ÖVRIGA FINANSIELLA PLACERINGAR

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Alternativa investeringar 398 501 225 454 371 460 207 117

Övriga finansiella placeringar avser alternativa investeringar i hedgefonder.

NOT 17 DERIVAT

Nominellt belopp Verkligt värde Bokfört värde

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Derivat med positiva värden

Ränte index - 400 000 - -1 164 - -1 164

Räntetermin 160 000 - 76 511 - 76 511 -

Swaptioner 475 000 990 000 24 989 6 820 24 989 6 820

Aktiederivat, option 100 000 - 2 940 - 2 940 -

Summa 104 440 5 656 104 440 5 656

Nominellt belopp Verkligt värde Bokfört värde

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Derivat med negativa värden

Ränteswap 1 000 000 1 000 000 -129 249 -121 082 -129 249 -121 082

Aktiederivat, option 100 000 - -1 440 - -1 440 -

Summa -130 689 -121 082 -130 689 -121 082

Upplupen räntekostnad - - -5 429 -4 399 - -

Derivat bruttoredovisas i balansräkningen. Derivat med positiva värden är en finansiell tillgång 
och derivat med negativa värden är en finansiell skuld. VFF har ställt en säkerhet, SO 1052 
nominellt 115 mkr för ingånget swapavtal nominellt 1 miljard. Marknadsvärde uppgick per 2014-
12-31 till 138 mkr inkl. upplupen kupongränta.  Inom ramavtalet, ISDA-avtal, sker nettning av 
skuld och fordran. Detta har skett med 62 mkr per 2014-12-31.



50 51ÅRSREDOV ISN ING 2014VOLVORESULTATS FÖRSÄK RINGSFÖRENING

NOTER T ILL DE F INANSIELL A R APPORTERNANOTER T ILL DE F INANSIELL A R APPORTERNA

NOT 18 KATEGORIER AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR  
 OCH DERAS VERKLIGA VÄRDE

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Koncern Moderbolaget

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Finansiella tillgångar och skulder 

Aktier och andelar 2 380 613 1 751 414 2 365 831 1 738 721

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 4 275 394 4 138 906 4 250 812 4 113 716

Alternativa investeringar 398 501 225 454 398 501 225 454

Fondförsäkringstillgångar 147 035 112 466 - -

Upplupna ränteintäkter 3 910 30 326 3 910 30 326

Fondförsäkringsåtagande -147 047 -112 466   

Summa 7 058 406 6 146 100 7 019 054 6 108 217

Tillgångar och skulder innehavda för handel

Derivat med positiva värden 104 440 5 656 104 440 5 656

Derivat med negativa värden -130 689 -121 082 -130 689 -121 082

Summa -26 249 -115 426 -26 249 -115 426

Summa finansiella tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen 7 032 157 6 030 674 6 992 805 5 992 791

Verkligt Värdehierarki
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen – moderbolaget.

2014 2013

Belopp i tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
2014 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 2013

Aktier och andelar 2 365 831 - - 2 365 831 1 738 721 - - 1 738 721

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

4 250 812 - - 4 250 812 4 113 716 - - 4 113 716

Alternativa investeringar - 398 501 - 398 501 - 225 454 - 225 454

Summa 6 616 643 398 501 - 7 015 144 5 852 437 225 454 - 6 077 891

Tillgångar och skulder som  
innehavs för handel

Derivat positiva - 104 440 - 104 440 - 5 656 - 5 656

Derivat negativa - -130 689 - -130 689 - -121 082 - -121 082

Summa - -26 249 - -26 249 - -115 426 - -115 426

Summa finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 6 616 643 372 251 6 988 894 5 852 437 110 028 - 5 962 465

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen – koncern.

2014 2013

Belopp i tkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
2014 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 2013

Aktier och andelar 2 380 613 - - 2 380 613 1 751 414 - - 1 751 414

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 4 275 394 - - 4 275 394 4 138 906 - - 4 138 906

Alternativa investeringar 398 501 398 501 - 225 454 225 454

Fondförsäkringstillgångar 147 035 - - 147 035 112 466 - - 112 466

Fondförsäkringsåtagande -147 047 -  - -147 047 -112 466  - - -112 466

Summa 6 655 995 398 501 - 7 054 496 5 890 320 225 454 - 6 115 774

Tillgångar och skulder som inne-
havs för handel

Derivat positiva - 104 440 - 104 440 - 5 656 - 5 656

Derivat negativa - -130 689 - -130 689  - -121 082 - -121 082

Summa - -26 249 - -26 249 - -115 426 - -115 426

Summa finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 6 655 995 372 252 - 7 028 247 5 890 320 110 028 - 6 000 348

Samtliga finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde klassificeras i en 
värderingshierarki som speglat hur observerbara priser eller andra metoder har använts. Nivå 1 
inkluderar finansiella tillgångar med ett känt marknadsvärde som är publicerat på aktiva markna-
der. 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. 

Överföringar mellan nivåer i hierarkin kan ske när det finns indikationer på att marknadsförut-
sättningar som påverkar prissättningen har ändrats. Under 2014 har ingen överföring mellan 
nivåer skett.

Värden för aktier i dotterbolag 40 mkr är inte med i specifikationen.

NOT 19 ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
 UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader 3 561 3 083 3 561 3 083

Summa 3 561 3 083 3 561 3 083

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader består av förutbetalda hyror samt upplupna 
fondbolagsrabatter.
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NOT 20 LIVFÖRSÄKRINGSAVSÄTTNING 

Moderbolaget.

Belopp i tkr 2014 2013

Ingående balans moderbolaget 4 812 045 5 069 601

Inbetalda premier 299 078 291 869

Utbetalningar av pensioner -173 901 -153 290

Uppräkning med diskonteringsränta 59 585 57 552

Effekt av ändrad diskonteringsränta 707 210 -418 067

Avgiftsbelastning -21 047 -19 845

Avkastningsskatt -14 508 -25 348

Övrigt 21 893 9 573

Utgående balans moderbolaget 5 690 354 4 812 045

Försäkringsteknisk avsättning för vilka försäkringstagare bär risk.

Belopp i tkr PLUSpension Företagspension Totalt 2014 PLUSpension Företagspension Totalt 2013

Ingående balans 71 858 40 608 112 466 56 061 25 912 81 973

Inbetalningar 5 256 15 930 21 186 8 797 9 887 18 684

Utbetalningar -541 -171 -712 -370 -93 -463

Flytt och återköp -3 175 -235 -3 410 -1 759 -419 -2 178

Värdeförändring 10 237 7 821 18 058 9 283 5 413 14 696

Övriga förändringar -325 -216 -541 -154 -92 -246

Utgående balans 83 310 63 737 147 047 71 858 40 608 112 466

Övriga förändringar är avgiftsuttag, skatteuttag, fondrabatter och oplacerade premier från tidigare år.

NOT 21 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Skatteskulder 5 263 4 782 5 135 4 746

Leverantörsskulder 1 047 708 921 656

Övriga skulder 2 041 1 875 2 042 1 875

Summa 8 351 7 365 8 098 7 277

NOT 22 ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
 OCH UPPLUPNA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Upplupna semesterlöner och arbetsgivaravgifter 1 412 1 091 1 412 1 091

Upplupna räntekostnader, swap 5 429 4 399 5 429 4 399

Övriga upplupna kostnader 480 747 365 534

Summa 7 321 6 237 7 206 6 024

NOT 23 MEDELTAL ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH 
 ANDRA ERSÄTTNINGAR

Medelantal anställda, Sverige.

2014 2013

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Sverige 2 9 11 2 8 10

Totalt 2 9 11 2 8 10

Alla anställda har tillika anställning mellan bolagen.

Könsfördelning i företagsledningen.

2014 2013

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelsen 7 1 8 7 1 8

Övriga ledande befattnings-
havare, VD - 1 1 - 1 1

Totalt 7 2 9 7 2 9

Personkretsen är densamma i moder- och dotterbolaget. Styrelsen är densamma och båda 
bolagen har gemensam VD.

Kostnader för ersättningar till anställda.

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

Löner och ersättningar mm 5 571 5 072 5 037 4 575

Pensionskostnader 928 868 829 781

Sociala avgifter 1 817 1 773 1 644 1 612

Summa 8 316 7 713 7 510 6 968

Omförda personalkostnader 
till kapitalförvaltningskostnad -1 141 -762 - 1 141 -762

 
För direktanställda har premier för pensionskostnader betalats till Alecta och Collectum. 
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. Pensionskostna-
der är betalade till Collectum för ITP och ITPK samt premie till Volvo Företagspension. För 
styrelseordförande betalas inga pensionskostnader och inga förmåner utgår. 10 % av VDs 
lön och pensionskostnad har belastat dotterbolaget VFO som samkostnad. I uppställningen 
ovan visas koncernens totala kostnad för VD och styrelseledamöter.
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LÖN OCH ARVODEN

Till styrelsen utgår arvode enligt fullmäktiges beslut. Det finns inga särskilda pensionsplaner för 
styrelsemedlemmar. Ersättningen till verkställande direktören består av fast lön samt pension 
och beslutas av styrelsen. Några provisioner utbetalas inte. Någon bonus eller andra rörliga 
ersättningar finns inte under 2014. På nedanstående ersättningar tillkommer arbetsgivar avgifter 
och särskild löneskatt.

Ersättningar och förmåner till högsta ledningen och styrelse. 

Belopp i tkr 2014 2013

Verkställande direktör/koncernchef 1 401 1 359

– varav pensionsavsättning 412 389

Styrelsens ordförande Glenn Bergström 33 32

Styrelsens vice ordförande Bengt Adolfsson 34 36

Styrelseledamot Dan Lidesköld 31 32

Styrelseledamot Gert Andersson 20 -

Styrelseledamot Christina Munk-Hemberg 26 28

Styrelseledamot Magnus Jarlén 33 35

Styrelseledamot Mikael Sällström 26 27

Styrelseledamot Bo Binnberg 27 28

Styrelseledamot Kenneth Wigrund tom maj 13 46

Styrelsearvoden för företagsrepresentanter tillfaller bolaget och inte styrelseledamot personli-
gen. Av styrelsearvoden har 10 % belastats VFO och 90 % belastats VFF. Sekreterare erhåller 
ett fast belopp på 700 kr per protokoll för respektive möte och bolag. 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 vidare faktureras dock VFF. Direktanställda har sina försäkringar via 
Alecta/Collectum. 

AVGÅNGSVEDERLAG

VDs anställningsavtal kan sägas upp med sex månaders uppsägningstid från vardera sidan. Sker 
uppsägningen från VFFs sida äger VD rätt att under 9 månader från anställningen upphört att 
uppbära lön.

BEREDNINGS- OCH BESLUTSPROCESS

Ersättning till VD beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslu-
tas av VD. 

Mer om ersättningspolicy och personal går att läsa i förvaltningsberättelsen.

NOT 24  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING  
 TILL REVISORER

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013

KPMG

Revisionsuppdrag 563 537 438 408

Skatterådgivning 63 - -

Övriga tjänster utöver 
revisionsuppdrag 575 4 442 4

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 iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga uppgifter. Allt annat är övriga tjänster.

NOT 25  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 budget-
arbetet. Alla 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 ledande ställning har kortfristiga ersättningar och inga ersättningar vid uppsägningar 
eller aktierelaterade ersättningar finns. 

Bolagen delar IT-system och därmed personuppgifter. Dock hanteras bolagens respektive 
försäkringstagare i separata moduler i IT-systemet. I koncernredovisningen elimineras mellanha-
vanden mellan bolagen.

För försäkringstagaren gäller avgiftsfri flytträtt mellan bolagen. Bolagen betraktas som närstående.

Belopp som har förts mellan bolagen.

Belopp i tkr 2014 2013

Samkostnader 171 75

Lönekostnader inkl. arb. 
avgift och pension 804 745

Summa 975 820
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Styrelsens undertecknande

Göteborg den 25 mars 2015

Glenn Bergström

Ordförande

Bengt Adolfsson Mikael Sällström Magnus Jarlén

Dan Lidesköld Bo Binnberg Christina Munk-Hemberg

Sekreterare

Gert Andersson Marie Hagstedt

VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2015

Gunilla Wernelind Johan Blume

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Ordlista och definitioner

Duration
Duration är ett mått avseende ränterisk och anger vad 
som händer 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 utdelning 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 andelskursut-
veckling.

Förvaltningskostnadsprocent
Förhållandet mellan driftskostnader och placeringstill-
gångarnas genomsnittliga värde multiplicerat med 100.

Kapitalbas/Solvensmarginal
Beräknas enligt gällande föreskrifter från Finansinspek-
tionen och utgör bolagets egna kapital.

Solvensmarginalen är den lägsta tillåtna kapitalbasen. 
Kapitalbas är det egna kapitalet (reducerat med imma-
teriella tillgångar). Solvensmarginal är 4 % av livförsäk-
ringsavsättningen.

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

Konsolideringskapital 
Eget kapital och återbäringsmedel inklusive övervärden.

Livförsäkringsavsättning
Föreningen beräknar sina avsättningar utifrån de 
aktsamhetsprinciper som EU:s tjänstepensionsdirektiv 
fastslår. Skulden ska beräknas utifrån en marknadsrän-
ta som är genomsnittet av statsobligationsräntan och 

swapräntan. 

Ränteswap
av kassaflöden 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 resultat 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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