SAMMANDRAG
Sb-Livförsäkring Ab är en del av Sparbanksgruppen och dess mest betydande säljkanal är de
självständiga sparbankerna, som bildar Sparbankernas Sammanslutning. Sammanslutningen
äger 80,22 % av bolaget. År 2018 var utmanande för livförsäkringsbolagen såväl för
affärsverksamhetsomgivningens som för placeringsmarknadernas del. Premieintäkterna för
livförsäkringssektorn sjönk från föregående år och var lägre än på flera år. Förändringar i
beskattningen har minskat förmånerna med placeringsförsäkringsprodukterna och speciellt
har sparförsäkringsprodukternas försäljning i livförsäkringssektorn sjunkit. Den turbulenta
situationen på placeringsmarknaden avspeglar sig i avkastningen för livförsäkringsbolagens
placeringar, som var klart lägre än under tidigare år. Den utmanande verksamhetsmiljön
syntes också i Sb-Livförsäkring Ab:s verksamhet och resultat. Trots det utmanande året är
solvensen på en god nivå.
I juni 2018 inledde Sb-Livförsäkring Ab ett säljsamarbete med POP Bankerna. Bolaget satsade
under året på utbildning av distributionskanalerna och säkrade samtidigt uppfyllandet av
kraven på fortgående utbildning enligt IDD-stadgandena. Till övriga delar uppnåddes IDDberedskap den 1.10.2018. Bolaget främjade effektiviteten i försäkringsverksamheten genom
att investera i kunddatasystem.
Sb-Livförsäkring Ab:s premieintäkt sjönk till 132,1 milj. euro (169,4 milj. euro) och nedgången
från föregående år var 22,0 procent. Betalda ersättningar steg till 71,9 milj. euro (51,3 milj.
euro). Driftskostnaderna steg med 10,9 % och var 17,2 milj. euro (15,5 milj. euro). Till
driftskostnadernas ökning bidrog projekten som pågår.
År 2018 var utmanande för placeringsverksamhetens del och speciellt årets sista kvartal.
Bolagets placeringsavkastning till gängse värden var -4,6 % (+6,0 %) på placerat kapital.
Placeringarnas gängse värde var i slutet på året 169,7 milj. euro (188,3 milj. euro).
Ränteplaceringarnas andel av placeringsstocken var 74,5 procent (75,2 %) och
aktieplaceringarnas andel på motsvarande sätt 20,9 procent (21,2 %).
Tillgångarna för täckning av placeringsanknutna försäkringarna hölls på föregående års nivå
och var 676,6 milj. euro (671,2 milj. euro).
Bolagets ansvarsskuld före återförsäkrarnas andel hölls nästan på föregående års nivå och
var 799,1 milj. euro (801,7 milj. euro). De placeringsanknutna avtalens andel av
ansvarsskulden var 677,3 milj. euro (672,9 milj. euro).
De egna tillgångarna som godkänts för täckande av soliditetskapitalkravet (SCR) hör i sin
helhet till TIER 1 kategorin. De egna tillgångarna 31.12.2018 var 55,9 milj. euro och SCRkapitalkravet 33,7 milj. euro. Sb-Livförsäkring tillämpar övergångsstadgandet för aktierisken.
Solvens II soliditetsförhållandet utan övergångsstadgandet är 163 % och med beaktande av
övergångsstadgandet 166 %. Soliditeten är inom målintervallet som styrelsen har fastställt.
Bolaget fortsätter enligt den fastställda strategin med målmedveten tillväxt, men dock med
ombesörjande av soliditeten och behärskande av riskerna. Enligt strategin är tyngdpunkten att
tillsammans med andra Sparbankscentralens bolag i samarbete stöda och trygga uppnåendet
av Sammanslutningens mål på sparandets och placeringens affärsverksamhetsområde.

Styrelsen har inte vetskap om omständigheter, som under rapporteringsperioden skulle
väsentligt ha hotat eller under tiden efter rapporteringstidpunkten väsentligt skulle påverka
bolagets soliditet eller ekonomiska ställning.

