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VD har ordet
Ett fantastiskt år av ekonomisk framgång.

Kapitalmarknaden
2021 blev sammanfattningsvis ett fantastiskt år på de
finansiella marknaderna. En god global tillväxt tillsammans med en expansiv penningpolitik är grunden till den
goda utvecklingen. Massiva stimulansåtgärder såsom
rekordlåga räntor och stora värdepappersköp av centralbankerna både i Sverige och andra länder har inneburit
att det varit lätt att låna till en mycket låg kostnad.
Räntebärande investeringar till stater eller låntagare
med mycket hög kreditvärdighet har genom det låga
ränteläget genererat negativ real avkastning vilket medfört att kapitalet i stället placerats i andra riskbärande
tillgångar. Under årets andra halva började inflationen
stiga.

PP Pensions resultat
Vi ser tillbaka på 2021 som ett mycket gott år då PP Pensions förvaltade kapital fortsatte att växa. Vid utgången
av 2021 var det totalt 20,1 miljarder kronor, en ökning
med 12 procent.
PP Pensions fondtorg har haft ett strålande 2021. Samlade tillgångarna var vid årsskiftet 2,4 miljarder kronor.
Fondtorgets största fond, PP Pension Aktieallokeringsfond, gav 2021 en avkastning på 31,6 procent. Sparare
som har förval enligt kollektivavtal, med 50 procent traditionell förvaltning och 50 procent PP Pension Aktieallokeringsfond, har fått en avkastning på 19,2 procent.
Vår långsiktiga traditionella förvaltningsportfölj växte
mycket bra och resultatet genererade en avkastning på
11,5 procent. En genomsnittlig avkastning under de senaste fem åren på 7,1 procent.
Den goda utvecklingen har gett oss möjlighet att under
2021 höja återbäringsräntan så att den sedan oktober
månad är 9 procent. Under året höjdes återbäringen vid
fyra olika tillfällen.
Samtliga nyckeltal har förbättrats under året. Solvensgraden uppgår vid årsskiftet till 154 procent, en ökning
från föregående års 139 procent. Den kollektiva konsolideringen har för förmånsbestämd pension ökat från 128
till 143 procent och för premiebestämd pension från 111 till
116 procent.
Ett resultat som innebär att PP Pension har kunnat
inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda ITP2. Både pensioner under utbetalning och intjänade fribrevförmåner har räknats upp med 2,51 procent.
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Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden
september 2020 till september 2021.
För ITPK har både pensioner under utbetalning och
fribrevsförmåner räknats upp till en nivå som motsvarar
en genomsnittlig återbäringsränta på 6,8 procent för
2021. Uppräkningarna sker i form av ett pensionstillägg.
Vi har valt en långsiktig strategi där vi skyddar oss för
plötsliga, oförutsedda händelser och snabba börsfall. Det
innebär att vi inte följer aktiemarknadens stora svängningar. PP Pensions placeringar har istället en bredd med mål
att över tid få en jämn och hög avkastning.
Vi strävar efter att ha en god diversifiering i portföljen
och under 2021 utvidgades placeringarna till att även
innehålla en mindre del i Private Equity och i skog. Skog
ser vi som en viktig hållbar placering.
Även i vår fastighetsportfölj har stora investeringar
gjorts. Också här med tydliga krav på hållbarhet i byggnation och förvaltning. Vid utgången av 2021 hade

PP Pension 33 procents andel aktier, 36 procents andel
räntebärande placeringar och 28 procents andel fastigheter och skog i förvaltningsportföljen.

Organisation
Under året har PP Pensions fokus legat på det digitala
och det hållbara i ett intensivt utvecklingsarbete - internt i
våra arbetssätt och i kontakten med våra kunder.
Under 2020 avsattes stora resurser för vår ombildning
till en modern tjänstepensionsförvaltare. Därefter kom vi
in i en lugnare fas med fokus att finslipa verksamheten
och få nya rutiner på plats för att uppnå en effektiv rapportering. Därmed är 2021 det första året då vi har kunnat
dra nytta av fördelarna och vi kan nu med kraft fokusera
på våra framtidsfrågor.
Såsom samhället och
världen i övrigt har också PP Pension drabbats
av pandemins effekter.
För personalen har vi
genomfört ett antal
åtgärder för att möjliggöra arbete i bostaden.
Pandemin har utmanat
vårt ledarskap, kraven
på digital funktionalitet och behov av information - delar
som gett oss nyttiga erfarenheter för framtiden.
I mötet med våra kunder har pandemin inneburit att
dessa har genomförts digitalt. Allteftersom kraven på
restriktioner har släppt, sker våra möten idag både fysiskt
och digitalt. Ett nytt arbetssätt som innebär att vi både
blir mer tillgängliga och att resandet inte kommer att ske
i samma omfattning som innan pandemin – en positiv
effekt och i linje med vårt hållbarhetsarbete.

...vi blir mer
tillgängliga

för exempelvis fondens utveckling och hållbarhetsprofil
som gör det enklare för kunderna att förstå. Fondtorget
kommer vidare att utvecklas med ytterligare fonder. Dessutom förstärker vi PP Pensions hållbarhetsprofil genom
att byta ut en av våra globalfonder mot en med hållbart
index.
Fastighetsbeståndet fortsätter att växa bland annat
genom den nybyggnation av hyreslägenheter i Solna
som beräknas vara klar inom tre-fyra år. Vi är stolta över
att bidra till att människor får någonstans att bo och
fortsätter arbetet med att skapa hållbara och moderna
kontorsfastigheter med en god arbetsmiljö.

Ukraina
2022 har börjat i moll med krig i vår närhet som resulterar
i kraftiga börsras och inflation på en nivå vi inte har upplevt på länge. För PP Pension innebär det en ny situation,
stora utmaningar och oanade förändringar som ställer
tuffa krav på vår kapitalförvaltning. Än så länge i mycket
begränsad omfattning och beredskapen är god och vi
har stressat vårt kapital inför en mängd olika scenarios.
PP Pensions har med sin långa 140-åriga historia erfarenhet av att hantera snabba förändringar i vår omvärld
- och det kommer vi fortsätta att göra.
Vår strävan är att i dag och i framtiden leverera en
trygg, modern och hållbar pension.
Väl mött!

Kjell Norling

Framtiden
För vår gemensamma framtid är det viktigt att vi fortsätter utveckla vårt vår hållbarhetsstrategi. För oss som
pensionsinstitut är det centralt att vi investerar kundernas
placeringar i hållbara tillgångar.
I slutet av året tog vi första steget för att flytta över
handeln i fonder till en molnbaserad plattform. Det gör
vi för att möta framtidens behov och underlätta för
våra kunder och pensionssparare. Vidare under våren
2022 kommer vi att releasa ett nytt modernt fondtorg
på PP Pensions webbplats. En ny marknadsplats där vi
presenterar vårt fondutbud med översiktlig information
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Siffror och
diagram
41 500

Förmånsbestämd traditionell försäkring (ITP2)

27 900
Premiebestämd traditionell försäkring (ITPK, ITP1, tjänstepensionsplan, individuell tjänstepension, privat pension)

13 800

Fondförsäkring (ITPK, ITP1, tjänstepensionsplan,
individuell tjänstepension, privat pension)

7 000

Riskförsäkring (ITP2, ITP1, individuell
tjänstepension, privat pension)

90 200

Antal försäkringsavtal

Premier, förvaltat kapital och kostnader

2021
Januari – december

2020
Januari – december

Försäkringsrörelsens premieinkomst

321 MSEK

327 MSEK

Inbetalda premier fondförsäkring

138 MSEK

106 MSEK

20 102 MSEK

17 992 MSEK

0,48%

0,30%

2021
Januari – december

2020
Januari – december

11,5%

5,3%

Totalt förvaltat kapital¹

)

Driftskostnad3)

Kapitalförvaltning och kollektiv konsolideringsnivå

Förmåns- och premiebestämd traditionell försäkring
→ Totalavkastning

7,1%

6,2%

→ Genomsnittlig återbäringsränta²)

6,8%

4,5%

→ Genomsnittlig återbäringsränta²), senaste fem åren

6,1%

5,9%

→ Förmånsbestämd traditionell försäkring

143,2%

127,9%

→ Premiebestämd traditionell försäkring

116,5%

111,1%

→ Genomsnittlig totalavkastning, senaste fem åren

Kollektiv konsolideringsnivå

¹) Avser både traditionell förvaltning och fondförvaltning.
²) Anges efter kapitalförvaltningskostnader men före avgifter och skatt.
3)
Driftskostnad exklusive utvecklingsprojekt nytt försäkringssystem uppgår till 0,26%.
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Förvaltningsberättelse
PP Pension
Tjänstepensionsförening

PP Pension
Fastigheter AB

Fastighets AB
Sinodaett7

Stockholm
Skillinggränd KB

Fastighets AB
Stor Göten
(vilande)

Fastighets AB

Fastighets AB

Fastighets AB

Fastighets AB

Albygård

Albygård 2

Albygård 3

Albygård 4

PP Pensions koncernstruktur
Styrelsen och verkställande direktören för PP Pension
Tjänstepensionsförening, organisationsnummer 8020055573 (i det följande kallad PP Pension eller föreningen)
avger härmed koncernredovisning och årsredovisning för
räkenskapsåret 2021, föreningens 140:e verksamhetsår.
Föreningen står under Finansinspektionens tillsyn och
har sitt säte i Stockholm.

förening, som ägs av försäkringstagarna. Föreningen
ombildades den 1 juli 2020 till tjänstepensionsförening
och bedrivs sedan dess under lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.
I koncernen ingår de helägda dotterbolaget PP Pension
Fastigheter AB med dotterbolag, Fastighets AB Stor Göten
samt Stockholm Skillinggränd KB.

Ägarförhållanden och koncernstruktur
PP Pension Tjänstepensionsförening är en ömsesidig
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Per den 1 januari 2021 har det tidigare dotterbolaget
PP Pension Fondförsäkring ABs försäkringsbestånd förts
över till föreningen och bolaget har likviderats, se vidare under ”Väsentliga händelser under räkenskapsåret”
nedan.
Det helägda dotterbolaget PP Pension Fastigheter
AB äger 100 procent av aktierna i de fastighetsägande
bolagen Fastighetsaktiebolaget Sinodaett7, Fastighetsaktiebolaget Albygård, Fastighetsaktiebolaget Albygård 2
samt Fastighetsaktiebolaget Albygård 3. Under året förvärvade PP Pension Fastigheter AB Pressens Förvaltnings
AB från PP Pension Tjänstepensionsförening. Pressens
Förvaltnings AB har ändrat firma till Fastighetsaktiebolaget Albygård 4, bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under året.
Föreningen är komplementär i det fastighetsägande
bolaget Stockholm Skillinggränd KB. Kommanditdelägare
är PP Pension Fastigheter AB.
Vidare äger föreningen 100 procent av aktierna i Fastighets AB Stor Göten, detta bolag bedriver inte längre någon
verksamhet.

Verksamheten
PP Pension erbjuder tjänstepensionslösningar med såväl
traditionell förvaltning som fondförvaltning i form av kollektivavtalad ITP, ITPK, tjänstepensionsplaner samt sparande
i kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. Privat pension
kan endast nytecknas för enskilda näringsidkare.
Därutöver erbjuds olika riskförsäkringar som komplement till pensionssparandet. Försäkringsrörelsens verksamhet redovisas nedan uppdelad på försäkringsgrenarna
förmånsbestämd traditionell försäkring, premiebestämd
traditionell försäkring, fondförsäkring samt riskförsäkring.
Fastighetsverksamhet bedrivs inom de dotterbolag som
ägs av PP Pension Fastigheter AB, Stockholm Skillinggränd
KB samt inom föreningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 1 januari 2021 genomfördes en beståndsöverlåtelse
från PP Pension Fondförsäkring AB till PP Pension Tjänstepensionsförening och föreningen övertog samtliga tillgångar och skulder. Överlåtelsen har inte inneburit någon
försämring för försäkringstagarna eller de försäkrade.
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Finansinspektionen återkallade på PP Pensions begäran
under våren PP Pension Fondförsäkring ABs tillstånd
att driva försäkringsrörelse och bolaget likviderades i
december 2021.
Placeringstillgångarna har haft en positiv utveckling
under året. Totalt förvaltat kapital har ökat från 18,0 miljarder kronor vid förra årsskiftet till 20,1 miljarder kronor
per den 31 december 2021.
Tack vare den starka utvecklingen på de finansiella marknaderna och portföljens goda avkastning har
återbäringsräntan i traditionell försäkring höjts vid fyra
tillfällen under året, från 4 procent vid utgången av 2020
till 9 procent per den 31 december 2021.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
I slutet av februari 2022 invaderades Ukraina av Ryssland. I
samband med detta föll världens aktiemarknader och även
vår portfölj har påverkats av situationen. Vi följer utvecklingen och gör kontinuerliga kontroller och extra beräkningar av
våra nyckeltal. Mot bakgrund av situationen har därför två
av PP Pension fonder exkluderats från vårt fondutbud.

Finansiellt resultat och ställning
Nedan kommenteras koncernens och moderbolagets finansiella resultat och ställning. Mer information finns i resultatoch balansräkningar, noter samt i femårsöversikter.

Försäkringsrörelsen
Premievolymen uppgick under 2021 till 459 miljoner kronor (433), varav 321 miljoner
kronor (327) avsåg traditionell försäkring och 138 (106) avsåg fondförsäkring. Utbetalda grundpensioner uppgick totalt till 411 miljoner kronor (399) under 2021, varav
398 miljoner kronor (388) avsåg traditionell försäkring och 13 (11) avsåg fondförsäkring. Dessutom har totalt 65 miljoner (65) betalats ut i form av pensionstillägg.
Förmånsbestämd traditionell försäkring

Premieinkomsten avseende ITP2, ITPK samt sjuk- och
premiebefrielseförsäkring avseende både ITP1 och ITP2,
uppgick under 2021 till 247 miljoner kronor (252). ITPK
är en premiebestämd traditionell försäkring som är ett
tillägg till ITP2-pensionen. Redovisningsmässigt behandlas ITPK som en del av ITP2. Ingen värdesäkringsavgift har
belastat företagen under året.
Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 426
miljoner kronor (395), varav 368 miljoner kronor (360)
var utbetalda grundpensioner. Dessutom har 54 miljoner
kronor (55) betalats ut som pensionstillägg. Tillägget
består av värdesäkring, inflationsjustering, av tidigare års
utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner, så
kallade fribrevsvärden. Värdesäkring av utgående pensioner och intjänade pensionsförmåner baseras normalt
på förändringen av konsumentprisindex (KPI) mellan åren
(september till september).
Inom ITPK finns möjlighet att flytta kapitalet till en av
kollektivavtalsparterna godkänd försäkringsgivare och
produkt. Inom ITP2 föreligger ingen flytträtt.

Premiebestämd traditionell försäkring

Löpande premier inom premiebestämd traditionell
försäkring uppgick under 2021 till 35 miljoner kronor (34),
medan engångspremier inklusive inflyttat kapital uppgick
till 39 miljoner kronor (41). I inflyttat kapital ingår även
intern flytt från fondförsäkringsgrenen.
Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 30
miljoner kronor (28). Dessutom har 11 miljoner kronor (10)
betalats ut i form av återbäring. (ITPK behandlas redovisningsmässigt som en del av ITP2, se ovan).
Inom ITP1 föreligger ingen flytträtt. Övriga premiebestämda försäkringar är möjliga att flytta till annan
försäkringsgivare efter ett år under förutsättning att den
nya försäkringen kan ses som en direkt fortsättning på
gällande avtal.

Fondförsäkring

Fondförsäkring erbjöds tidigare via dotterbolaget
PP Pension Fondförsäkring AB. Verksamheten i detta bolag överläts den 1 januari 2021 via en beståndsöverlåtelse
till föreningen och fondförsäkring tillhandahålls numer
direkt i föreningen. Premieinbetalningarna var under året

138 miljoner kronor (106) och utgör 30 procent (24) av
PP Pension premievolym.
Fondförsäkringstillgångarna (inklusive oplacerade
medel) uppgår vid slutet av år 2021 till 2 403 miljoner
kronor (1 819).
För premiebestämd fondförsäkring finns möjlighet att
flytta till annan försäkringsgivare under samma förutsättningar som för premiebestämd traditionell försäkring.
Vad gäller kapitalförsäkringar så är dessa möjliga att
återköpa efter ett års försäkringstid.

Riskförsäkringar

PP Pension hanterar ett stort antal riskförsäkringar.
Föreningen är försäkringsgivare för ITP-planens sjuk- och
premiebefrielseförsäkring inom ITP2. Familjeskydd för
ITP2 och tjänstegrupplivförsäkring, TGL, kan tecknas hos
andra försäkringsgivare.
Föreningen är också försäkringsgivare för sjuk- och premiebefrielseförsäkring samt familjeskydd inom tjänstepensionsplan, individuell tjänstepension och privat försäkring.
Inom ITP1 är föreningen försäkringsgivare för ett mindre icke-kollektivavtalat bestånd vad gäller sjukförsäkring, premiebefrielse och familjeskydd.

Återbäringsränta och pensionstillägg

Den 1 januari 2021 höjdes återbäringsräntan i traditionell
försäkring till från 4 till 5 procent. Den 1 maj 2021 höjdes den
återigen, från 5 till 6 procent. Återbäringsräntan höjdes ytterligare två gånger undre året, den 1 juni från 6 till 7 procent
och den 1 oktober från 7 till 9 procent.
I december 2021 fattade PP Pensions styrelse beslut om
att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP2. Pensioner under utbetalning och
intjänade fribrevsförmåner för såväl fribrevshavare som
premiedragande räknas upp med 2,51 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september
2020 till september 2021.
För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och
fribrevsförmåner upp till en nivå som motsvarar PP Pensions
genomsnittliga återbäringsränta under 2021. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg. Hur stor uppräkningen blir
beror på vilken garanterad ränta försäkringen har. Garanterad ränta och uppräkning i form av pensionstillägg uppgår
totalt till 7,0 procent.
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Kapitalförvaltning
Totalavkastningen för PP Pensions kapital i de förmåns- och premiebestämda
försäkringarna med traditionell förvaltning uppgick till 11,5 procent (5,3).
Den genomsnittliga avkastningen för kunder med investeringar på vårt fondtorg uppgick till 31,4 procent (7,3). Värdet på de samlade placeringstillgångarna, inklusive fondförsäkringstillgångar, uppgick till drygt 20,1 miljarder kronor
(18,0). PP Pensions strategi att inneha en väldiversifierad portfölj ligger fast.
Traditionell förvaltning
värdepappersportföljen
Avkastningen i aktieportföljen, inklusive skydd för portföljavkastning
och valutasäkring, uppgick till 18,9
procent (8,2). Räntebärande placeringar inklusive ränteskydd avkastade -1,0 procent (0,7). Placeringarna
i hedgefonder och onoterade aktier
uppvisade en avkastning på 7,6
procent (13,8).
Aktieandelen uppgick till 33,3 procent (36,9) vid årets slut. Inom aktier
sker placeringarna i Sverige, Norden,
globalt och i tillväxtmarknader.
Räntebärande placeringar
uppgick till 35,6 procent (38,0).
Räntebärande placeringar sker i den
svenska räntemarknaden i svenska
stats- och bostadsobligationer, såväl
nominella som reala. Investeringar
sker även i företagsobligationer med
mycket hög kreditvärdighet och med
såväl fast som rörlig ränta. Investeringar i hedgefonder och onoterade
aktier uppgick till 2,6 procent (1,4) av
portföljvärdet.

Fastighetsportföljen
Marknadsvärdet på PP Pensions
fastighetsportfölj uppgick i slutet
av 2021 till 5,0 miljarder kronor (3,8)
och utgjorde 28,5 procent (23,7) av
de totala placeringstillgångarna.
Bland fastigheter återfinns investering i skog uppgående till
0,7 miljarder kronor.
Portföljavkastningen uppgick till
21,5 procent (6,9). PP Pension äger
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Förvaltningsberättelse

14 fastigheter. Samtliga fastigheter
finns i Storstockholm.
PP Pensions fastighetsstrategi att
äga bostäder och kommersiella lokaler i demografiskt starka regioner
har fortsatt att bidra med en stabil
intjäning för portföljen och strategin
ligger fast inför framtiden.

Fondförvaltningen
PP Pension erbjuder investeringar i
fonder via fondförsäkring. Målet är
att vårt fondtorg ska ge försäkringstagarna ett överskådligt, lättnavigerat och diversifierat fondutbud med
möjlighet till en god riskspridning i
det långsiktiga sparandet.
Syftet med fondtorgets övergripande indelningar av kategori är
att tydliggöra de olika risknivåerna i
fondvalen.
Målsättningen är att spararna
ska vara medvetna om vilka risker de
tar. Fondtorgets fonder är indelade
i fyra grupper: strategi- och aktiefonder, alternativa fonder samt
räntefonder.
I gruppen strategifonder gör
förvaltarna allokering mellan aktier
och räntor eller mellan olika aktiemarknader.
I de marknads- och indexnära
aktiefonderna styrs avkastningenfrämst av hur den aktuella marknaden i stort utvecklas, snarare än av de
förvaltningsbeslut förvaltaren själv
tar. Marknads- och indexnära fonder
har ofta en lägre förvaltningsavgift
än mer aktivt förvaltade fonder.

I våra aktivt förvaltade aktiefonder försöker förvaltarteamen
placera kapitalet på ett sådant
sätt att avkastningen över tiden ska
överträffa fondens jämförelseindex.
I dessa fonder har aktiemarknadens
allmänna utveckling fortfarande en
stor påverkan på resultatet, men förvaltarteamens beslut kommer också
att slå igenom på avkastningen.
Bland våra alternativa fonder
har vi samlat aktiefonder med en
mer specialiserad inriktning samt
hedgefonder.
I gruppen räntefonder ingår såväl
kort- och realräntefonder som obligationsfonder.
Vi ser kontinuerligt över vårt utbud
av fonder och vid årsskiftet hade vi
34 fonder på fondtorget.

Tillgångsfördelning¹ och totalavkastningstabell per 2021-12-31, traditionell förvaltning
Marknadsvärde 2021-12-31
MSEK

Marknadsvärde 2020-12-31

Andel, %

MSEK

Andel, %

Avkastning
perioden
2021, %

Avkastning
genomsnitt 5 år,
%

Aktier

5 886

33,3

5 968

36,9

18,9

11,3

Räntebärande

6 300

35,6

6 143

38,0

-1,0

1,2

Fastigheter

5 046

28,5

3 833

23,7

21,5

11,6

467

2,6

229

1,4

7,6

4,5

11,5

7,1

Andra tillgångar
Totalt

17 699

16 173

¹ Värdet av derivat avseende aktier och valutor hänförs
till posten aktier, medan värdet på räntederivat ingår i de
räntebärande tillgångarna.

värdepapper, likvida medel, räntederivat, samt upplupna
ränteintäkter, som redovisas som upplupen intäkt i föreningens balansräkning.

Nedan redovisas de viktigaste skillnaderna avseende 2021:
Marknadsvärdet för räntebärande placeringar i TAT 6 300
(6 143 miljoner kronor) motsvaras av summan av balansräkningens värde för obligationer och andra räntebärande

Marknadsvärdet för fastigheter i TAT 5 046 (3 833 miljoner
kronor) motsvaras av summan av balansräkningens värde
för fastigheter och marknadsvärde på indirekt ägda
fastigheter.

Portföljavkastning och bidragsanalys 2021, traditionell förvaltning
Portföljavkastning, %

Bidrag till portföljavkastning, %

Bidrag till resultat, MSEK

18,9

6,4

1 019

Räntebärande

-1,0

-0,5

-74

Fastigheter

21,5

5,4

860

7,6

0,2

30

11,5

11,3

1 835

Aktier

Andra tillgångar
Totalt

Totalavkastning rullande 5 år, %
Inflation

Totalavkastning
rullande

Real avkastning

88

77

66

55

44

33

22
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Resultat och
verksamhet
Koncernen
Försäkringsrörelsens tekniska resultat tillika resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
1 819 miljoner kronor (442). Årets
resultat efter skatt blev 1 797 miljoner
kronor (422).

Moderbolaget
Försäkringsrörelsens tekniska resultat tillika resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1 803
miljoner kronor (424). Premieinkomsten som redovisas i resultaträkningen har minskat något under året,
framför allt löpande premier inom
förmånsbestämd försäkring och engångspremier inom premiebestämd
traditionell försäkring. Däremot har
inbetalda premier inom fondförsäkring ökat under året. Pensionsutbetalningarna har ökat jämfört med
föregående år. Kapitalförvaltningens
resultat uppgick till 1 801 miljoner
kronor (773).
Årets resultat efter skatt blev
1 772 miljoner kronor (412).

Driftskostnader
De sammanlagda driftskostnaderna
för koncernen uppgick under 2021 till
123 miljoner kronor (87). I föreningen
uppgick driftskostnaderna till 118
miljoner kronor (74). Försäkringsrörelsens driftskostnader i koncernen
uppgick till 96 miljoner kronor (59).
Motsvarande kostnad i föreningen
uppgick till 91 miljoner kronor (48).
I driftskostnaderna ingår 43 miljoner
kronor (5) avseende kostnader för
implementering av nytt försäkringssystem.
För 2021 var driftskostnadsprocenten 0,48 procent (0,30).
Under året har man fortsatt arbetet
med implementering av ett nytt
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försäkringssystem. Driftskostnadsprocenten exklusive kostnader för
utvecklingsprojektet uppgår till 0,26
procent (0,26). En närmare beskrivning av de sammanlagda driftskostnaderna görs i not 8.

Hållbarhet och miljö
PP Pension Tjänstepensionsförening
har avgivit en lagstadgad hållbarhetsrapport för år 2021 separat från
årsredovisningen.

Medarbetare och
arbetsgivaransvar
Under 2021 hade föreningen i medeltal 31 heltidsanställda (33). Andelen
manliga medarbetare är 33 procent
(36) och andelen kvinnliga 67 procent (64). All personal i koncernen är
anställda i föreningen.
PP Pension följer gällande kollektivavtal mellan Medieföretagen
och Unionen. Föreningen strävar
efter att bedriva ett systematiskt
jämställdhets- och arbetsmiljöarbete, vilket utgör en del av PP Pensions
hållbarhetsarbete.
Ersättningar utbetalda till styrelse, ledning och övrig personal under
2021 beskrivs i not 30.
I en värld med ständig förändring,
är det viktigt att företaget följer
utvecklingen. PP Pension jobbar
därför med att kontinuerligt utveckla
arbetsprocesser, medarbetare och
organisationen.
Ersättningspolicy
Föreningens styrelse har fastställt
en ersättningspolicy som omfattar
samtliga anställda inom PP Pension.
För att begränsa risken för intressekonflikt mellan en enskild med
arbetares ekonomiska intressen och
PP Pensions mål att erbjuda sina

kunder bra pensionslösningar, förekommer inga rörliga ersättningar
inom koncernen. Grundat på arten
och omfattningen av PP Pensions
verksamhet bedömer styrelsen att
fasta ersättningar är den lämpligaste ersättningsformen för anställda
inom koncernen.
Av ersättningspolicyn framgår
att ersättningsbeslut till föreningens
verkställande direktör ska beredas
av föreningens styrelses ersättningsutskott. Ersättningsutskottet utgörs
av föreningens presidium, som
består av styrelsens ordförande och
vice ordförande. Ersättning till övriga anställda i PP Pension beslutas
av den verkställande direktören.

Solvens och konsolidering
PP Pensions nyckeltal har utvecklats
positivt under året. Såväl avkastningen på placeringsportföljen som
solvensgrad och kollektiv konsolidering är högre än föregående år.
Vid utgången av 2021 uppgick
kapitalbasen till 6 298 miljoner kronor
(4 564).
Från och med 2020 lyder PP Pension under IORP 2-regelverket, vilket
innebär att föreningen redovisar nya
nyckeltal (riskkänsligt kapitalkrav
och minimikapitalkrav ). Det riskkänsliga kapitalkravet och minimikapitalkravet uppgick vid årsskiftet till
3 129 miljoner kronor (2 626) respektive 503 miljoner kronor (479).
Den riskkänsliga kapitalkravskvoten
uppgick till 2,01 (1,74).
För försäkringar beräknade med
pensionstilläggsmetoden (förmånsbestämd traditionell försäkring)
uppgick den kollektiva konsolideringsnivån i slutet av räkenskapsåret
till 143,2 procent (127,9). Målet är att
den kollektiva konsolideringsnivån

för dessa försäkringar ska ligga
mellan 115 och 160 procent. När det
enligt PP Pensions konsolideringsoch återbäringspolicy föreligger ett
överskott kan styrelsen besluta om
tilldelning av återbäring. Tilldelning
av återbäring kan ske antingen genom höjning av pension under utbetalning (pensionstillägg), höjning av
intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning), premierabatt för företagen
eller fördelning av företagsanknutna
medel till företagen. Beslut fattas
årligen av styrelsen.
För försäkringar beräknade med
retrospektivreservmetoden (premiebestämd traditionell försäkring)
uppgick den kollektiva konsolideringsnivån per den 31 december
2021 till 116,5 procent (111,1). Enligt PP
Pensions konsoliderings- och återbäringspolicy ska konsolideringen för

den premiebestämda traditionella
försäkringen ligga i ett intervall om
100 till 115 procent med en målkonsolidering om 105 procent. När det
enligt konsoliderings- och återbäringspolicyn föreligger ett överskott
ska det fördelas i form av återbäring
på de individuella försäkringarna.
Beslut fattas på varje styrelsemöte.
Återbäringsräntan uppgår per
den 31 december 2021 till 9,0 procent.
Genomsnittlig återbäringsränta har
under året varit 6,8 procent.
Värdesäkringsfonden ingår i de
fördelningsbara tillgångsvärdena vid
beräkning av den kollektiva konsolideringsnivån för försäkringar beräknade med pensionstilläggsmetoden.
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Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten
Osäkerhetsfaktorer
PP Pension strävar efter att på ett så
kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt som möjligt förvalta
och administrera de försäkrades
pensionskapital, så att utfästa pensioner tryggas givet de fastställda
premienivåerna.
För att nå dessa mål måste föreningen långsiktigt uppnå ett visst
bedömt avkastningskrav och även
kunna bedriva sin verksamhet i linje
med fastslagen strategi. I rådande
lågränteläge uppgår det långsiktiga
avkastningskravet till 4,1 procent.

Avkastningskrav
Möjligheten att nå det uppsatta
avkastningskravet avseende traditionellt förvaltat kapital påverkas
av den allmänna utvecklingen på
de finansiella marknaderna, både
i Sverige och internationellt, samt
av utvecklingen på den svenska
fastighetsmarknaden, framför allt i
Storstockholm.
Under de senaste åren, inte minst
de två senaste åren som präglats av
corona-pandemin, har de finansiella
marknaderna visat stora svängar
med stundtals betydande skillnader i relativ utveckling mellan olika
tillgångsslag. Räntorna är fortfarande på historiskt mycket låga nivåer.
Om detta visar sig bli bestående, på
grund av en svag framtida ekonomisk utveckling, kan det komma
att få en negativ inverkan på såväl
uppnådd avkastning på PP Pensions placeringstillgångar som den
kollektiva konsolideringsnivån inom
de olika försäkringsgrenarna.
Förändringar i den svenska räntenivån har en stor påverkan på värdet
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av föreningens försäkringstekniska
avsättningar och därmed på utvecklingen av föreningens kapitalbas,
kollektiva konsolideringsnivå och
riskkänsliga kapitalkravskvot.
En fallande ränta ökar det diskonterade nuvärdet av PP Pensions pensionsåtagande, vilket i sin tur kan
försämra den kollektiva konsolideringsnivån och kapitalkravskvoten.
Detta kan begränsa föreningens
möjligheter att investera i olika
avkastningsgenererande tillgångar, såsom aktier, hedgefonder och
fastigheter, vilket kan sänka den
förväntade avkastningen på PP
Pensions placeringstillgångar.
En snabbt stigande ränta får å
andra sidan en gynnsam effekt på
föreningens nyckeltal framför allt
beroende på att den försäkringstekniska skulden då minskar.
Även förändringar i gällande
lagstiftning, skatteregler och övrigt
regelverk som styr PP Pensions
verksamhet kan komma att påverka
föreningens möjligheter att nå sitt
avkastningskrav.

Ny tjänstepensionsreglering
Den 15 december 2019 trädde de nya
lagen om tjänstepensionsföretag i
kraft. Genom lagen har det andra
tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)
implementerats i svensk rätt.
PP Pension Tjänstepensionsförening blev den 1 juli 2020 det första
institut i Sverige som ombildades till
tjänstepensionsföretag. Tack vare
den nya regleringen har PP Pensions
verksamhet kunnat effektiviseras
genom att all försäkringsverksamhet
numer kan bedrivas inom föreningen.
En beståndsöverlåtelse genomfördes

den 1 januari 2021 från PP Pension
Fondförsäkring AB till PP Pension
Tjänstepensionsförening och bolaget
likviderades i december 2021.
I den nya regleringen för tjänstepensionsföretag har det införts
ett riskbaserat kapitalkrav och ett
nytt viktigt nyckeltal har blivit den
riskkänsliga kapitalkravskvoten,
RKK. Det har även införts ett krav på
minimikapital. De försäkringstekniska avsättningarna ska fortfarande
vara aktsamma, men beräknas lite
annorlunda med en annan diskonteringsteknik än tidigare.
Tjänstepensionsföretag ska upprätta en egen risk- och solvensbedömning minst en gång per år, något
som försäkringsbolagen gjort under
flera år. Den egna risk- och solvensbedömningen är ett bra verktyg för att
öka förståelsen för hur verksamheten
påverkas av olika scenarios som
kan inträffa. I den senast genomförda ORSAn är det tydligt att en
låg kapitalavkastning över tid får en
negativ påverkan på den riskkänsliga kapitalkravskvoten, dock är den
fortfarande på en betryggande nivå
efter de fem år som ORSAn belyser.
Som tjänstepensionsförening är
PP Pension ett så kallat företag av
allmänt intresse och omfattas därmed
av revisionsförordningen och revisionsdirektivet. Det innebär bland annat krav på att ha ett revisionsutskott
i styrelsen och också krav på rotation
av revisor efter ett visst antal år.
Tjänstepensionsföreningar har,
utöver funktioner för regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision,
nu också en aktuariefunktion som
bland annat ska samordna och svar
för kvalitén i de försäkringstekniska

beräkningarna och utredningarna.
För att få verka som tjänstepensionsinstitut måste den huvudsakliga
verksamheten utgöras av tjänstepension.
Under en övergångsperiod, till och
med 2034, finns det möjlighet att behålla även privat försäkring så länge
den är av ringa omfattning, ingen
nyteckning av dessa får dock ske.

Risker
PP Pensions resultat påverkas av
försäkringsrisker, finansiella risker
och operativa risker. Risk och riskhantering är därför en central del av
verksamheten.
Försäkringsriskerna består av
teckningsrisk och reservsättningsrisk.
De finansiella riskerna i placeringsverksamheten är främst marknadsrisker som inkluderar:
• Ränterisk
• Aktierisk
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Kredit- och motpartsrisk
• Fastighetsrisk
PP Pensions styrelse är ytterst
ansvarig för riskhanteringen. I verksamheten finns en riskkommitté som
ansvarar för att identifiera, klassificera och dokumentera riskerna.
För att ytterligare belysa hållbarhetsrisker har föreningen inrättat en
hållbarhetskommitté. De avdelningsansvariga inom föreningen ansvarar för den dagliga och löpande
riskhanteringen inom respektive
enhet. Utöver detta finns särskilda
funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision. Tillsammans med aktuariefunk-

tionen följer dessa särskilda riktlinjer
fastställda av styrelsen.
I not 2 lämnas utförligare upplysningar om riskerna i verksamheten
och hur dessa hanteras.

Framtiden

PP Pension fortsätter utvecklingen
mot att vara en bra rådgivare till
befintliga och nya företag samt
dess anställda inom medie- och
informationsbranschen. Vi prioriterar att hitta nya företag inom dessa
branscher som söker icke kollektivavtalade tjänstepensionslösningar.
För dessa företag och individer ska
vi vara det självklara valet. PP Pension måste öka premievolymerna inom
premiebestämd försäkring för att på
så sätt möta den minskning av premierna inom det förmånsbestämda
området som följer i takt med att fler
och fler personer går i pension och
ersätts av yngre personer som får en
premiebestämd pensionslösning.
PP Pension ombildades under
2020 till tjänstepensionsförening.
Den nya regleringen för tjänstepensionsinstitut är bättre anpassad för
långsiktig pensionsverksamhet än
försäkringsregleringen. Att vi numer
kan erbjuda både fondförsäkring
och traditionellt förvaltad försäkring
i föreningen innebär att verksamheten har effektiviseras, vilket
kommer våra medlemmar till godo.
PP Pensions fokus – att hjälpa alla i
medie- och informationsbranschen
till en bra pension och ett tryggare
arbetsliv – blir allt tydligare.
Vi har implementerat ett modernt
digitalt stöd för dem som använder
oss för sitt pensionssparande, allt
för att skapa trygghet och trans-

parens. Vi implementerar också ett
nytt försäkringssystem för att kunna
effektivisera vårt interna arbete och
öka digitaliseringen.
Bedömningen är att dessa satsningar, i kombination med andra
åtgärder, även fortsatt kommer att
skapa förutsättningar för en fortsatt
god utveckling av PP Pensions verksamhet, vilket kommer medlemmarna till godo genom konkurrenskraftiga pensionslösningar. PP Pension
är oberoende i sin rådgivning och
har endast ett fokus – att skapa så
bra pensioner och rådgivning för
sina medlemmar som möjligt. Utan
vinstintresse.
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Känslighetsanalys tillgångar *)
Förmånsbestämd traditionell försäkring
Förändring

Förändring av årets resultat
och eget kapital, MSEK

Förändring i kollektiv konsolideringsnivå, procentenheter

2021

2020

2021

2020

-116

-157

-1,0

-1,4

Tillgångar
Räntebärande

+1 procentenhet

Aktier och andelar

-10 procent

-524

-538

-4,7

-4,7

Fastigheter

-10 procent

-457

-347

-4,1

-3,0

Hedgefonder

-10 procent

-21

-21

-0,2

-0,2

Premiebestämd traditionell försäkring
Förändring

Förändring av årets resultat
och eget kapital, MSEK
2021

Förändring i kollektiv konsolideringsnivå, procentenheter

2020

2021

2020
-1,2

Tillgångar
Räntebärande

+1 procentenhet

-12

-16

-0,8

Aktier och andelar

-10 procent

-56

-55

-4,7

-4,1

Fastigheter

-10 procent

-49

-36

-4,1

-2,6

Hedgefonder

-10 procent

-2

-2

-0,2

-0,2

*)

För mer information se not 2

Känslighetsanalys för de försäkringstekniska avsättningarna
Förändring av årets resultat och eget kapital, MSEK

Dödssannolikheten minskar med 20 %

2021

2020

-1 114

-1 121

Driftskostnaden ökar med 10 %

-55

-44

Sjukligheten ökar med 20 %

-35

-37

-1 199

-1 492

Marknadsräntor minskar med en procentenhet

Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat på 1 772 420 603 kronor för PP Pension Tjänstepensionförening disponeras enligt följande:
Till respektive fond föres (kronor)
Konsolideringsfond 1 (förmånsbestämd traditionell försäkring)
Konsolideringsfond 2 (premiebestämd traditionell försäkring)
Konsolideringsfond 3 (fondförsäkring)
Summa
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1 638 212 608
124 667 290
9 540 705
1 772 420 603

Femårsöversikt

2021

2020

2019

2018

2017

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

321

Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen

1 801

327

404

413

356

773

1 843

80

707

-419

-407

-404

-388

-377

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

1 803

424

958

-208

423

Årets resultat

1 772

412

947

-219

413

14 061

Resultat, MSEK

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Ekonomisk ställning, MSEK
Placeringstillgångar, traditionell förvaltning

17 699

16 173

15 673

13 934

Fondförsäkringstillgångar 1)

2 412

1 851

1 707

1 305

1 325

Försäkringstekniska avsättningar

11 581

11 761

11 541

10 704

10 425

Fondförsäkringsåtagande 1)

2 403

1 819

1 678

1 279

1 299

Kollektivt konsolideringskapital

5 064

3 348

3 171

2 264

2 797

Kapitalbas för föreningen

6 298

4 564

4 215

3 325

3 600

503

479

-

-

-

3 129

2 626

-

-

-

-

-

474

442

437

Minimikapital för föreningen2)
Riskkänsligt kapitalkrav för föreningen2)
Erforderlig solvensmarginal

Koncernen har tidigare varit en försäkringsgrupp enligt Lag om understödsföreningar. Erfoderlig solvensmarginal beräknades då enligt Solvens 1.
Från och med 2020 lyder föreningen under IORP 2-regelverket.
Från och med 2017 värderas aktier och andelar i koncernföretag till verkligt värde och jämförelsetal för 2016 har räknats om till verkligt värde.
Från och med 2019 har ny värderingsmetodik tillämpats och omräkning har skett av 2018 års siffror. Den nya värderingsmetodiken innebär att
verkligt värde motsvarar bedömt marknadsvärde justerat för eget kapital.
1)

Den 1 januari 2021 genomfördes en beståndsöverlåtelse från det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB till PP Pension.

Föreningen är sedan den 1 juli 2020 en tjänstepensionsförening och redovisar minimikapital och riskkänsligt kapitalkrav i enlighet med Lag
(2019:942) om tjänstepensionsföretag. Någon omräkning av jämförelsetalen har inte gjorts.
2)

2021

2020

2019

2018

2017

Driftskostnad

0,48 3)

0,30 3)

0,32

0,24

0,22

Förvaltningskostnad

0,50 4)

0,32 4)

0,37

0,27

0,27

Nyckeltal, %

Totalavkastning

11,5

5,3

13,6

-0,1

5,9

Direktavkastning

0,5

0,5

0,8

0,8

0,8

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring

143,2

127,9

127,1

121,2

126,4

Kollektiv konsolidering premiebestämd försäkring

116,5

111,1

110,2

102,8

108,6

6,8

4,5

5,1

6,7

7,5

Genomsnittlig återbäringsränta
3)

Driftskostnad exklusive utvecklingsprojekt för nytt försäkringssystem uppgår till 0,26% (0,26%).

4)

Förvaltningskostnad exklusive utvecklingsprojekt för nytt försäkringssystem uppgår till 0,27% (0,28%).
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Finansiella
rapporter
Resultaträkning (KSEK)
2021

2020

Not

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

3

320 763

320 763

327 068

327 026

11 395

11 395

9 295

-

Kapitalavkastning, intäkter

4

596 410

529 167

724 045

622 222

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

5

1 512 843

1 504 453

517 635

507 023

Övriga tekniska intäkter

6

196

196

69

69

7

-418 645

-418 645

-407 014

-406 955

24

17 502

17 502

733

757

23

162 833

162 833

-221 935

-221 935

8

-95 888

-90 948

-58 889

-47 531

Kapitalavkastning, kostnader

9

-155 329

-100 698

-341 735

-248 850

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

5

-131 730

-131 730

-107 147

-107 264

10

-1 066

-1 066

-582

-335

1 819 284

1 803 222

441 543

424 227

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
Intäkter från investeringsavtal

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Förändring i Avsättning för oreglerade skador
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar
(efter avgiven återförsäkring)
Livförsäkringsavsättning
Driftskostnader

Övriga tekniska kostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Icke teknisk redovisning
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

1 819 284

1 803 222

441 543

424 227

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

1 819 284

1 803 222

441 543

424 227

-

-17 000

-

-

1 819 284

1 786 222

441 543

424 227

Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

11

-21 866

-13 801

-19 360

-11 728

1 797 418

1 772 421

422 183

412 499

Rapport över totalresultat (KSEK)
2021
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
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2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

1 797 418

1 772 421

422 183

412 499

-

-

-

-

1 797 418

1 772 421

422 183

412 499

Resultatanalys per rörelsegren för PP Pension Tjänstepensionsförening (KSEK)
Total

Förmåns
bestämd
traditionell
försäkring

Premie
bestämd
traditionell
försäkring

Fondförsäkring

Övrigt 1/

320 763

227 957

72 176

-

20 630

Teknisk redovisning av försäkringsrörelsen
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
Intäkter från investeringsavtal
Kapitalavkastning, intäkter
Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Övriga tekniska intäkter

11 395

-

-

11 395

-

529 167

462 224

46 663

15 665

4 615

1 504 453

1 350 791

143 255

-3 142

13 549

196

196

-

-

-

-401 143

-368 279

-29 723

-

-3 141

(efter avgiven återförsäkring)

162 833

243 955

-75 411

-

-5 711

Driftskostnader

-90 948

-52 917

-23 899

-10 593

-3 539

-100 698

-90 568

-9 143

-83

-904

-131 730

-117 804

-11 893

-857

-1 176

-1 066

-

-90

-976

-

1 803 222

1 655 555

111 935

11 409

24 323

Livförsäkringsavsättningar

11 489 465

10 392 077

975 760

-

121 628

Fondförsäkringsåtagande

2 402 837

-

-

2 402 837

-

91 047

-

-

-

91 047

Summa

11 580 512

10 392 077

975 760

-

212 675

Konsolideringsfond

3 661 554

3 040 450

561 153

10 389

49 562

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

Kapitalavkastning, kostnader
Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Övriga tekniska kostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador

Premieinkomst
Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring
Premieinkomst, före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring

320 763

227 957

72 177

-

20 629

321 855

227 957

72 177

-

21 721

-1 092

-

-

-

-1 092

-401 143

-368 279

-29 723

-

-3 141

-418 645

-368 279

-29 723

-

-20 643

-418 756

-368 279

-29 723

-

-20 754

111

-

-

-

111

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Förändring i Avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
1/

17 502

-

-

17 502

17 573

-

-

17 573

-71

-

-

-71

Övrigt utgörs av sjuk- och premiebefrielseförsäkring samt privat pensionsförsäkring.
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Balansräkning (KSEK)
2021
Not

Koncernen

Föreningen

2020
Koncernen

Föreningen

Tillgångar
Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar

12

Summa immateriella tillgångar

1 519

1 519

2 026

2 026

1 519

1 519

2 026

2 026

4 336 000

1 576 000

3 631 200

1 284 200

-

2 064 646

-

1 715 760

-

927 394

-

927 394

Placeringstillgångar
Byggnader och mark

13,15

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
Aktier och andelar i koncernföretag

14

Lån till koncernföretag
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar

15,16

6 955 351

6 955 351

6 265 640

6 250 828

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

15,17

5 378 234

5 378 234

5 110 466

5 091 515

Derivat

15,18

33 522

33 522

128 827

128 827

16 703 107

16 935 147

15 136 133

15 398 524

2 400 779

2 400 779

1 817 224

-

2 400 779

2 400 779

1 817 224

-

696

696

767

635

696

696

767

635

Summa placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär
placeringsrisk
Fondförsäkringstillgångar

15,19

Summa placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren
bär placeringsrisk
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador
Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska
avsättningar
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Aktuell skatt

20

Övriga fordringar

21

Summa fordringar

4 421

4 421

8 300

8 300

19 316

19 039

21 430

21 153

56 963

180 632

10 296

123 485

80 700

204 092

40 026

152 938

Andra tillgångar
Materiella tillgångar

22

1 630

1 630

1 825

1 825

Kassa och bank

15

1 255 373

1 123 255

1 251 177

1 084 927

1 257 003

1 124 885

1 253 002

1 086 752

20

6 951

20

9 319

Summa andra tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

15

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 271

8 119

4 630

2 270

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 291

15 070

4 650

11 589

20 452 095

20 682 188

18 253 828

16 652 464

Summa tillgångar
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Balansräkning (KSEK)
2021
Not

Koncernen

Föreningen

2020
Koncernen

Föreningen

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Diskretionära delar

1 054 551

1 054 551

1 063 694

1 063 694

Balanserade vinstmedel

2 619 644

2 607 003

2 340 960

2 327 619

Övriga fonder

848 954

848 954

761 819

761 819

Årets resultat

1 797 418

1 772 421

422 183

412 499

6 320 567

6 282 929

4 588 656

4 565 631

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv

-

17 000

-

-

Summa obeskattade reserver

-

17 000

-

-

11 652 298

Skulder
Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättning

23

11 489 465

11 489 465

11 652 298

Oreglerade skador

24

91 047

91 047

108 620

108 438

11 580 512

11 580 512

11 760 918

11 760 736

2 402 837

2 402 837

1 819 059

-

2 402 837

2 402 837

1 819 059

-

Summa försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar
för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk
(före avgiven återförsäkring)
Fondförsäkringsåtaganden

25

Summa försäkringstekniska avsättningar för
livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär
placeringsrisk (före avgiven återförsäkring)
Depåer från återförsäkrare
Depåer från återförsäkrare

696

696

767

635

Summa depåer från återförsäkrare

696

696

767

635

-

Andra skulder
Derivat

15,18

60 697

60 697

-

Uppskjutna skatteskulder

26

13 374

-

8 243

-

Övriga skulder

27

46 251

322 868

49 583

313 044

120 322

383 565

57 826

313 044

27 161

14 649

26 602

12 418

27 161

14 649

26 602

12 418

20 452 095

20 682 188

18 253 828

16 652 464

Summa andra skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa eget kapital och skulder

28
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Redogörelse för förändring i eget kapital i koncernen (KSEK)
Diskretionära
delar 1)

Balanserade
vinstmedel 2)

Övriga
fonder 3)

960 558

1 585 830

-

960 872

Fördelad återbäring

126 840

-126 840

Tilldelad återbäring, pensionstillägg

Ingående eget kapital 2020-01-01
Föregående års vinstdisposition

Årets resultat

Totalt eget
kapital

723 762

960 872

4 231 022

-

-960 872

-

-

-

-

-55 033

-

-

-

-55 033

Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring

-9 508

-

-

-

-9 508

Övrig förändring premiebestämd försäkring 4)

40 837

-40 837

-

-

-

-

-38 065

38 057

-

-8

-

-

-

422 183

422 183

Utgående eget kapital 2020-12-31

1 063 694

2 340 960

761 819

422 183

4 588 656

Ingående eget kapital 2021-01-01

1 063 694

2 340 960

761 819

422 183

4 588 656

Övriga förändringar

5)

Årets resultat tillika totalresultat

Föregående års vinstdisposition

-

422 183

-

-422 183

-

13 859

-13 859

-

-

-

Tilldelad återbäring, pensionstillägg

-54 418

-

-

-

-54 418

Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring

-10 951

-

-

-

-10 951

Övrig förändring premiebestämd försäkring 4)

42 367

-42 367

-

-

-

Övriga förändringar 5)

-

-87 273

87 135

-

-138

Årets resultat tillika totalresultat

-

-

-

1 797 418

1 797 418

1 054 551

2 619 644

848 954

1 797 418

6 320 567

Fördelad återbäring

Utgående eget kapital 2021-12-31

1) Diskretionära delar är medel som genom beslut fördelats på PP Pensions försäkrade och försäkringstagare. De är en del av PP Pensions riskkapital och blir inte
garanterade förrän de tilldelats. Formellt sett kan PP Pension återta medlen. Beslut om användning fattas av PP Pensions styrelse.
2) Balanserade vinstmedel består av:
-Balanserat resultat från fondförsäkringsrörelsen och dotterbolag.
-Kollektiv konsolidering som är skillnaden mellan den traditionella försäkringsrörelsens tillgångar värderade till verkligt värde och garanterade och ej garanterade
åtaganden inom den traditionella försäkringsrörelsen.
Diskretionära delar och balanserade vinstmedel utgör tillsammans konsolideringsfond och balanserade vinstmedel enligt ÅRFL.
3) Garantifonden uppgår till 28,7 miljoner kronor (25,9) och värdesäkringsfonden uppgår till 820,1 miljoner kronor (735,8).
4) Årets förändring i skillnaden mellan tekniskt återköpsvärde och försäkringstekniska avsättningar under året, utöver den del som avser utbetald återbäring.
5) Del av årets avkastning som förts till värdesäkringsfonden och garantifonden.
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Redogörelse för förändring i eget kapital i föreningen (KSEK)
Diskretionära
delar 1)

Balanserade
vinstmedel 2)

Övriga
fonder 3)

960 558

1 585 919

-

947 442

Fördelad återbäring

126 840

-126 840

Tilldelad återbäring, pensionstillägg

Ingående eget kapital 2020-01-01
Föregående års vinstdisposition

Årets resultat

Totalt eget
kapital

723 762

947 442

4 217 681

-

-947 442

-

-

-

-

-55 033

-

-

-

-55 033

Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring

-9 508

-

-

-

-9 508

Övrig förändring premiebestämd försäkring

40 837

-40 837

-

-

-

Övriga förändringar

-

-38 065

38 057

-

-8

Årets resultat

-

-

-

412 499

412 499

Utgående eget kapital 2020-12-31

1 063 694

2 327 619

761 819

412 499

4 565 631

Ingående eget kapital 2021-01-01

1 063 694

2 327 619

761 819

412 499

4 565 631
-

Föregående års vinstdisposition

-

412 499

-

-412 499

13 859

-13 859

-

-

-

Tilldelad återbäring, pensionstillägg

-54 418

-

-

-

-54 418

Tilldelad återbäring, premiebestämd försäkring

-10 951

-

-

-

-10 951

Övrig förändring premiebestämd försäkring 4)

42 367

-42 367

-

-

-

Övriga förändringar 5)

-

-87 278

87 135

-

-143

Beståndsöverlåtelse 6)

-

10 389

-

-

10 389

Årets resultat tillika totalresultat

-

-

-

1 772 421

1 772 421

1 054 551

2 607 003

848 954

1 772 421

6 282 929

Fördelad återbäring

Utgående eget kapital 2021-12-31

1) Diskretionära delar är medel som genom beslut fördelats på PP Pensions försäkrade och försäkringstagare. De är en del av PP Pensions riskkapital och blir inte
garanterade förrän de tilldelats. Formellt sett kan PP Pension återta medlen. Beslut om användning fattas av PP Pensions styrelse.
2) Balanserade vinstmedel består av:
-Kollektiv konsolidering som är skillnaden mellan den traditionella försäkringsrörelsens tillgångar värderade till verkligt värde och garanterade och ej garanterade
åtaganden inom den traditionella försäkringsrörelsen.
Diskretionära delar och balanserade vinstmedel utgör tillsammans konsolideringsfond och balanserade vinstmedel enligt ÅRFL.
3) Garantifonden uppgår till 28,7 miljoner kronor (25,9) och värdesäkringsfonden uppgår till 820,1 miljoner kronor (735,8).
4) Årets förändring i skillnaden mellan tekniskt återköpsvärde och försäkringstekniska avsättningar under året, utöver den del som avser utbetald återbäring.
5) Del av årets avkastning som förts till värdesäkringsfonden och garantifonden.
6) Beståndsöverlåtelse har skett per 1 januari 2021 från PP Pension Fondförsäkring till PP Pension Tjänstepensionsförening.
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Kassaflödesanalys (KSEK)
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

1 819 284

1 803 222

441 543

424 227

-1 381 113

-1 372 723

-410 488

-399 759

403 372

2 222 613

360 634

219 487

2 324

2 322

2 783

2 780

-16 110

-13 176

-17 954

-12 236

827 757

2 642 258

376 518

234 499

-143

-143

-8

-8

Utbetald återbäring

-65 369

-65 369

-64 541

-64 541

Beståndsöverlåtelse

-

10 389

-

-

Förvärv och avyttring av placeringstillgångar, netto

-708 718

-2 503 982

458 699

602 184

Förändring övriga rörelsefordringar

Den löpande verksamheten
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar
Förändringar försäkringstekniska avsättningar
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder
Utbetalning från värdesäkringsfond

-46 356

-56 810

13 876

-52 702

Förändring övriga rörelseskulder

-2 844

12 116

14 895

-6 796

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 327

38 459

799 439

712 636

-

-

-268

-268
-1 017

Investeringsverksamheten
Köp av immateriella tillgångar
Köp av materiella tillgångar

-511

-511

-1 017

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

380

380

398

398

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-131

-131

-887

-887

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4 196

38 328

798 552

711 749

1 251 177

1 084 927

452 625

373 178

1 255 373

1 123 255

1 251 177

1 084 927

Tilläggsupplysningar, löpande verksamhet
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
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119

119

7 042

7 050

59 730

59 730

49 472

43 471

Noter

Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen avges per 31 december 2021 och avser PP Pension
Tjänstepensionsförening med säte i Stockholm.
Adressen till huvudkontoret är Kammakargatan 22, Stockholm och
organisationsnumret är 802005-5573.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med ovan kräver användning
av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs
att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av redovisningsprinciperna.

Grund för rapportens upprättande

De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa,
eller som omfattar sådana områden där antaganden och uppskattningar
är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges nedan. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Innebörden av Finansinspektionens föreskrift FFFS 2019:23 är att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga för upprättandet av
de finansiella rapporterna med de begränsningar och tillägg som följer av
svensk lag, RFR 2 samt FFFS 2019:23. Koncernredovisningen är upprättad
i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2020:24 föreskrifter om
förändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2019:23) om
årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (se nedan).

a) Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att
olika antaganden görs (se vidare under ”Upplysningar om risker”
på sidan 28).

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 20 april
2022. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på
föreningsstämma den 17 maj 2022.
Föreningens finansiella rapportering har upprättats i enlighet med Lag
om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS
2019:23 samt Rådet för finansiell rapportering, RFR, rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer.

Viktiga uppskattningar och antaganden
PP Pension gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är
främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och värderingen
av placeringstillgångar som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för skulder och tillgångar under nästkommande räkenskapsår. Dessa behandlas i korthet nedan.

Vid upprättandet har också Lag om årsredovisning i försäkringsföretag
(ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2019:23 tillämpats.

b) Verkligt värde på byggnader och mark
Verkligt värde på byggnader och mark beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs (se vidare under ”Placeringstillgångar”).

Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapportering, RFR, rekommendation
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper
PP Pension värderar alla finansiella tillgångar till verkligt värde (se vidare
under ”Placeringstillgångar”).

Per den 1 januari 2021 har verksamheten i PP Pension Fondförsäkring genom
en beståndsöverlåtelse förts över till PP Pension Tjänstepensionsförening som därmed har övertagit alla tillgångar och skulder. Transaktionen
har redovisats över balansräkning och har inte påverkat värderingen av
tillgångar och skulder.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar som är
relevanta för koncernen och föreningen

Nya föreskrifter
Det har inte varit några ändringar i ÅRFL, FFFS samt RFR 1 som har haft
någon väsentlig påverkan på koncernens eller föreningens resultat- eller
balansräkning.
Fas 2 av ändringarna i IFRS 9, IFRS 7 m.fl. avseende referensräntereformen
trädde i kraft 1 januari 2021. I korthet innebär ändringarna att det är möjligt för företag att återspegla effekterna av att övergå från referensräntor
som exempelvis STIBOR till alternativa riskfria räntor utan att det ger
upphov till redovisningsmässiga effekter som inte skulle ge användbar information till användare av finansiella rapporter. Införandet har inte haft
någon väsentlig påverkan på koncernens resultat- eller balansräkning.
Inga övriga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2021 eller senare,
har haft någon väsentlig inverkan på föreningens resultaträkning eller
balansräkning. Det har inte heller varit några ändringar i ÅRFL, FFFS samt
RFR 1 och RFR 2 som har haft någon väsentlig påverkan på koncernens
eller föreningens resultat- eller balansräkning.
Nya standarder samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder
som inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen.
IFRS 9 Finansiella instrument
Standarden IFRS 9 Finansiella instrument trädde i kraft den 1 januari 2018
och ersatte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.
Föreningen har valt att tillämpa det tillägg till nuvarande tillämpad standard IFRS 4 Försäkringsavtal, som medger tillfälligt undantag från IFRS
9 för perioden 2018 – 2022, vilket innebär att den kommer att tillämpas
från och med 1 januari 2023. Analys kommer att göras för att bedöma
effekterna av IFRS 9.
IFRS 17 Insurance Contracts
I maj 2017 publicerade IASB Standarden IFRS 17 ”Insurance Contracts”.
Standarden antogs november 2021 och träder i kraft den 1 januari 2023.
Standarden ersätter nuvarande standard IFRS 4 ”Försäkringsavtal”.
Standarden har varit omdebatterad då den innebär stora förändringar
i värdering och presentation av försäkringskontrakt.
I Sverige tillämpas inte full IFRS i juridisk person. De styrande reglerna för
redovisning för försäkringsföretag är Lag (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.
Genom den nya föreskriften FFFS 2020:24 (se ovan), tar Finansinspektionen bort kravet på att onoterade företag som upprättar koncernredovisning ska tillämpa internationella redovisningsregler. Ändringen
är motiverad av att en obligatorisk tillämpning i koncernredovisningen
av IFRS 17 riskerar att innebära omfattande systemändringar och
kostnader för onoterade företag.
Finansinspektionen har lämnat ett förslag till föreskrifter som innebär att
IFRS 17 inte kommer att kunna/få tillämpas i juridisk person, på grund av
att standarden inte anses förenlig med ÅRFL. Förväntningarna är att man
kommer att fortsätta tillämpa nuvarande redovisnings- och värderingsregler för försäkringsföretag även efter 2022.
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Koncernredovisning

Koncernen omfattar PP Pension Tjänstepensionsförening och de bolag
vari PP Pension har bestämmande inflytande, se specifikation i not 14.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Alla
koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader elimineras i sin helhet vid konsolideringen. I koncernredovisningen elimineras
obeskattade reserver i juridisk person och en uppdelning sker på eget
kapital och uppskjuten skatteskuld.

Försäkringsavtal

PP Pension har gjort en genomgång av samtliga försäkringskontrakt.
Genomgången har resulterat i att försäkringskontrakten i föreningen bedöms innehålla så mycket försäkringsrisk att samtliga kontrakt redovisas
och värderas i enlighet med ÅRFL och FFFS 2019:23.

Investeringsavtal

PP Pension har gjort en genomgång av samtliga försäkringskontrakt.
Genomgången har resulterat i att försäkringskontrakt i PP Pension klassificeras som investeringsavtal. Investeringsavtal är avtal som inte överför
någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till försäkringsgivaren.
Investeringsavtalen redovisas som finansiella instrument i enlighet med
IAS 39. Detta innebär att premieinbetalningar och försäkringsutbetalningar redovisas direkt i balansräkningen, medan avgifter uttagna med
anledning av kontrakten redovisas som intäkter från investeringsavtal i
resultaträkningen.
Det finns dock vissa avtal som innehåller både en investeringskomponent
och en försäkringskomponent (premiebefrielse). Dessa avtal är uppdelade
i en depositionsdel, vilken redovisas enligt IAS 39, och i en försäkringsdel
som redovisas som ett försäkringsavtal i enlighet med IFRS 4.

Placeringstillgångar

Byggnader och mark
Samtliga PP Pensions fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. Det inkluderar även den fastighet som PP Pension sitter i då man gjort
bedömningen av att den yta PP Pension disponerar utgör en ringa andel
av den totala fastighetsytan. Hyran redovisas dels som en hyresintäkt
under Kapitalavkastning, intäkter, dels som en driftskostnad.
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera
hyresintäkter och/eller värdestegring och dessa redovisas till verkligt
värde i balansräkningen. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.
Det verkliga värdet baseras på marknadsvärderingar utförda av oberoende värderingsmän. Verkligt värde enligt IFRS 13 på byggnader och mark
motsvaras av dess marknadsvärden. Värderingarna utförs normalt fyra
gånger per år. Det verkliga värdet fastställs för bostadsfastigheter utifrån
avkastningskalkyler.
Såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Hyresintäkter redovisas under Kapitalavkastning, intäkter,
och fastighetskostnaderna under Kapitalavkastning, kostnader. Då
värdering sker till verkligt värde sker inga avskrivningar.
Finansiella instrument
Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas på affärsdagen.
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts tillsammans med i
stort sett alla risker och rättigheter förknippade med äganderätten.

PP Pension har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som
är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag eller derivat till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen.
Principen används dels för att föreningen löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden, dels för att
detta reducerar en del av den redovisningsmässiga inkonsekvens som
annars uppstår mellan räntebärande tillgångar och försäkringstekniska
avsättningar som löpande omvärderas genom diskontering med en aktuell
marknadsränta. Derivat klassificeras som innehav för handel.
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 vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv
marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos
en handlare, mäklare, branschorganisation eller företag som tillhandahåller aktuell prisinformationtion och dessa priser representerar faktiska
och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring
beaktas inte.
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För noterade aktier och
andelar på en auktoriserad börs används den senaste köpkursen på balansdagen i lokal valuta. Fondandelar värderas till andelskurs (NAV).
Aktier och andelar i koncernföretag (föreningen)
Aktier och andelar i koncernföretag värderas från och med 2017 till verkligt
värde med utgångspunkt i fastigheternas marknadsvärde justerat för
bolagens egna kapital. Värderingen till verkligt värde är mer relevant då
tillgångarna i dotterbolagen huvudsakligen utgörs av fastighetsinnehav.
Hedgefonder
Hedgefonder värderas till verkligt värde utifrån det värde som erhålls från
motpart baserat på andelskurs (NAV).
Derivat
Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde beror på prisutvecklingen på ett annat, underliggande instrument. Affärerna sker inom ramen för
aktuellt riskmandat och används för att sänka den finansiella risken och/
eller effektivisera förvaltningen. 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 i resultaträkningen. Samtliga derivat redovisas brutto i
balansräkningen. PP Pension tillämpar inte säkringsredovisning.
Räntebärande placeringar
Räntebärande placeringar värderas till verkligt värde baserat på marknadsrelaterade data på balansdagen.
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Dessa tillgångar består av försäkringstagarnas investeringar i fondförsäkringar och redovisas på en egen rad i balansräkningen. Investeringar
till förmån för försäkringstagare som själva bär placeringsrisken för
investeringen redovisas till verkligt värde och eventuell vinst eller förlust
redovisad i resultaträkningen. Fondförsäkringstillgångarna värderas till
senaste andelskurs (NAV).
Fordringar
Fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller med
betalningar som går att fastställa till belopp och som inte är noterade.
Initialt redovisas tillgångar i denna kategori till verkligt värde inklusive
transaktionskostnader och i efterföljande perioder till upplupet anskaffningsvärde.
Andra skulder
I denna kategori redovisas finansiella skulder som inte är derivat. Initialt
redovisas skulder i denna kategori till verkligt värde inklusive transaktionskostnader och i efterföljande perioder till upplupet anskaffningsvärde. I
princip samtliga finansiella skulder förfaller inom ett år.

Materiella tillgångar

Materiella tillgångar värderas till anskaffningskostnad med avdrag för
gjorda avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

säkerhetsreserv redovisas över resultaträkningen. Grunden för beräkning
baseras på Finansinspektionens föreskrift om livförsäkrings- och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv, FFFS 2021:4. Föreskrifter
anger maximalt belopp som får avsättas till säkerhetsreserv, baserat
på premieinkomst och avsättning för oreglerade skador inom vissa försäkringsgrenar. Föreskriften anger också vid under vilka förutsättningar
reserven ska upplösas. För PP Pensions del avser avsättningen sjuk- och
premiebefrielseförsäkring. Vid årsskiftet har föreningen inte utnyttjat
maximalt utrymme.

Försäkringstekniska avsättningar

De försäkringstekniska avsättningarna utgör skillnaden mellan kapitalvärdet av föreningens framtida förväntade utgifter för löpande försäkringar
och kapitalvärdet av de förväntade premier och avgifter som föreningen
har att ytterligare uppbära för dessa försäkringar. Avsättningarna är
beräknade enligt så kallade aktsamma antaganden enligt tjänstepensionsdirektivet. Dessa antaganden innehåller skattningar om bland annat
dödlighet, sjuklighet, omkostnader och avkastningsskatt. Utifrån dessa
antaganden beräknas framtida kassaflöden.
Dessa diskonteras med den ränta som har en löptid motsvarande det
kassaflöde som ska värderas i enlighet med Finansinspektionens föreskrift
FFFS 2013:23. IORP2 har inte inneburit några stora värderingsskillnader.

Fondförsäkringsåtagande

Skulderna motsvaras av verkligt värde på de fonder som är kopplade till
fondförsäkringarna inklusive medel på bank som ännu ej är placerade i
andelar. Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen. Det verkliga
värdet fastställs med hjälp av aktuella fondvärden per andel, som enligt
extern part speglar det verkliga värdet på de finansiella tillgångar som
finns i de fonder till vilka skulderna är länkade, multiplicerat med antalet
andelar som tillräknas försäkringstagaren på balansdagen.

Diskretionära delar i försäkringsavtal

PP Pension har gjort bedömningen att den möjlighet som ges till kunderna
att erhålla ytterligare försäkringsförmåner utöver de garanterade, utgör
diskretionära delar i enlighet med definitionen i IFRS 4. Föreningen förfogar över beslutanderätten till de diskretionära delarna (återbäringen)
när det gäller såväl tid för utbetalning som belopp, bland annat eftersom
PP Pension själv beslutar om konsolideringspolicyns förändring, samt om
konsolideringspolicyn ska följas, eller om man under vissa förutsättningar
ska underlåta att följa densamma.
Med återbäring avses pensionstillägg och fribrevsuppräkning, vilka redovisas mot eget kapital när de betalas ut.

Avgiven återförsäkring

Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut
under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier.
Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Avdrag görs för belopp som gottskrivits på grund
av portföljåterdragning eller en förändring av återförsäkrares andel av
proportionella återförsäkringsavtal.
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna
avtal. Bedömning av nedskrivningsbehovet för tillgångar avseende återförsäkringsavtal görs varje årsbokslut. Om återvinningsvärdet är lägre än
redovisat värde på tillgången skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet
och nedskrivningen kostnadsförs i resultaträkningen.

Premieinkomst

Premieinkomster för föreningen som är hänförliga till förmånsbestämd
traditionell försäkring redovisas enligt faktureringsprincipen och premieinkomster hänförliga till premiebestämd traditionell försäkring redovisas
enligt kontantprincipen.

Intäkter från investeringsavtal

Posten Intäkter från investeringsavtal utgörs av de fasta och rörliga avgifter som tagits ut från fondförsäkringstagarna.

Kapitalavkastning, intäkter

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag
och justeras vid behov. Bedömd nyttjandeperiod för inventarier är fem år
och för datorer tre år.

Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning
på aktier och andelar, ränteintäkter, valutakursvinster (netto) och realisationsvinster (netto).

Immateriella tillgångar

Kapitalavkastning, kostnader

Utgifter för utveckling aktiveras om produkten eller processen är tekniskt
och kommersiellt användbar och föreningen har tillräckliga resurser att
fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella
tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara
kostnader.
Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad
när de uppkommer. I balansräkningen är redovisade utvecklingskostnader
upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella
tillgångens beräknade nyttjandeperiod, normalt fem år. Avskrivningsbara
immateriella tillgångar skrivs av från det datum de är tillgängliga för
användning. För utvecklingsprojekt som pågår och klassificeras som immateriell tillgång görs en nedskrivningsprövning vid varje bokslutstillfälle.
Säkerhetsreserv
Säkerhetsreserv redovisas som en obeskattad reserv och förändringar av

Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar driftskostnader för byggnader och mark,
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, valutakursförluster (netto)
och realisationsförluster (netto).

Realiserade och orealiserade värdeförändringar

För placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör
realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och
bokfört värde. För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde
är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och
anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det
historiska anskaffningsvärdet.
Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på
placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgång-
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ar redovisas som Övriga intäkter. Orealiserade vinster och förluster
redovisas netto per tillgångsslag. Sådana förändringar som förklaras av
valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under posten Kapitalavkastning.

I ALM-analysen skapas den tillgångsportfölj som över tid förväntas ge en
tillräckligt hög avkastning för att kunna fullgöra föreningens förpliktelser,
utan att medföra en alltför hög risknivå. Utifrån ALM-analysen fastställer
styrelsen årligen en normalportfölj.

Driftskostnader

Ansvar

Driftskostnader i försäkringsrörelsen redovisas som driftskostnader i Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen. Driftskostnader som hänförs till
kapitalförvaltningen redovisas inom Kapitalavkastning, kostnader.

Övriga tekniska intäkter

Intäkterna består av administrationsersättningar som är hänförliga till
ITP1 (endast ett mindre icke-kollektivavtalat bestånd). Administrationsersättningen uppgår till 0,8 procent av de inbetalda sparpremierna inom
ITP1.

Övriga tekniska kostnader

Övriga kostnader består av driftskostnader hänförliga till valcentral
avseende ITP1 (se ovan under Övriga tekniska intäkter), arvsvinster och
övriga kostnader.

Pensioner och liknande förpliktelser

Föreningens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner
är tryggade genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för föreningens
anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera
arbetsgivare.
Föreningen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner såsom premiebestämda i enlighet med undantagsregeln i UFR10.

PP Pensions styrelse är ytterst ansvarig för riskhanteringen. I verksamheten
finns en riskkommitté som ansvarar för att identifiera, klassificera och
dokumentera finansiella, aktuariella samt operativa risker.
De avdelningsansvariga inom föreningen ansvarar för den dagliga
och löpande riskhanteringen inom respektive enhet. Utöver detta finns
särskilda funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och
internrevision. Tillsammans med föreningens aktuariefunktion följer dessa
funktioner särskilda riktlinjer fastställda av styrelsen.
Aktuariefunktionen samordnar och ansvarar för analyser och kontroller av
försäkringsriskerna i verksamheten inklusive bedömning och rekommendationer av de försäkringstekniska avsättningarna. Aktuariefunktionen
ansvarar även för att föreslå styrelsen lämpliga förändringar av exempelvis villkor, återförsäkringsskydd och övrig hantering. Aktuariefunktionen
bidrar på detta sätt till föreningens riskhanteringssystem och rapporterar
till styrelsen enligt en fastställd arbetsordning.

Uppföljning av risker

PP Pension följer och mäter sina finansiella, försäkringstekniska och
operativa risker på många olika sätt, till exempel via olika känslighetsanalyser. Analyserna och mätningarna görs löpande av både PP Pension och
externa parter.

Föreningens förpliktelser avseende avgifter till premiebestämda planer
redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom
att de anställda utfört tjänster åt föreningen.

PP Pension ombildades den 1 juli 2020 till en tjänstepensionsförening och
lyder sedan dess under den nya lagen om tjänstepensionsinstitut. Den
nya lagen innefattar bland annat ett riskbaserat kapitalkrav som bygger
på genomlysning av såväl försäkringsrisker som placeringar.

Skatt

Risker i försäkringsavtalen

Årets skattekostnad för föreningen består av dels av avkastningsskatt,
dels inkomstskatt för riskförsäkringar. I koncernen består skatten dels av
avkastningsskatt, dels av inkomstskatt från dotterbolag. Uppskjuten skatt
avser dels uppskjuten skatt uppkommen vid förvärv av dotterbolag, dels
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver i koncernen.

Eget kapital

Eget kapital består av diskretion ära delar och balanserade vinstmedel samt
övriga fonder. Diskretionära delar är medel som genom beslut fördelats på
PP Pensions försäkrade och försäkringstagare. De är en del av PP Pensions
riskkapital och blir inte garanterade förrän de tilldelats. Formellt sett kan PP
Pension återta medlen. Beslut om användning fattas av PP Pensions styrelse.
Balanserade vinstmedel består av:
• Balanserat resultat från fondförsäkringsrörelsen och dotterbolag.
• Kollektiv konsolidering som är skillnaden mellan den traditionella försäkringsrörelsens tillgångar värderade till verkligt värde och garanterade och
ej garanterade åtaganden inom den traditionella försäkringsrörelsen.
Kollektivavtalsgarantin säkerställer att de försäkrade får sina pensionsförmåner när en arbetsgivare inte betalat premierna, exempelvis vid
konkurs.
Diskretionära delar och balanserade vinstmedel utgör tillsammans konsolideringsfond och balanserade vinstmedel enligt ÅRFL.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod, det vill säga den
utgår från resultat före skatt justerat för icke likviditetspåverkande poster
samt förändringar i balansräkningen som haft kassaflödespåverkan.
Kassaflödet är uppdelat i två verksamheter.
• Löpande verksamheten: består av kassaflöden från den huvudsakliga
verksamheten; premieinbetalningar och utbetalda försäkringsersättningar samt kapitalförvaltning av olika placeringstillgångar.
• Investeringsverksamheten: består av kassaflöden som uppkommer på
grund av förvärv/avyttring av materiella tillgångar.

Leasing

IFRS 16 ”Leasing” innebär att nästan alla leasingavtal ska redovisas i
balansräkningen. Den leasade tillgången ska redovisas som en tillgång i
balansräkningen och att en leasingskuld motsvarade leasinghyrorna ska
redovisas. Då de leasingavtal som föreligger inom föreningen är av ringa
värde, kommer de inte att tas upp som en tillgång och leasingskuld

Not 2
Upplysningar om risker

Försäkringsrisker består av teckningsrisker och reservsättningsrisker.
Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att den beräknade premien och övriga intäkter
i försäkringen inte kommer att täcka de faktiska skade- och driftskostnaderna förknippade med försäkringen. Beräkningarna av premierna sker
utifrån föreningens försäkringstekniska riktlinjer och övrigt regelverk. Om
dessa antaganden bedöms som otillräckliga kan föreningens aktuariefunktion föreslå ändringar till styrelsen. Föreningen tecknar endast
försäkring med livsfallsrisker, dödsfallsrisker och sjukfallsrisker.
• Livsfallsrisker är risken att försäkringstagarna lever längre än de antaganden som använts vid teckning.
• För dödsfallsrisker gäller det omvända, det vill säga att dödligheten
bland försäkringstagarna blir högre än de antaganden som använts vid
teckning.
• Sjukfallsrisk består i att sjukligheten bland försäkringstagarna blir högre
än de antaganden som använts vid prissättning av sjuk- och premiebefrielseförsäkring.
För de kollektivavtalade pensionsplanerna krävs generell anslutning,
vilket eliminerar urvalsrisken. Exponeringen mot sjukfallsrisker och dödsfallsrisker som har tecknats individuellt hanteras med riskbedömningar
och återförsäkringar.
Vid beräkning av premier för traditionellt förvaltade försäkringar ingår
också ett avkastningsantagande som ska vara satt utifrån den riskfria
räntan med viss marginal. På de förmånsbestämda produkterna har beräkningsantagandena varit låsta på befintliga avtal och ändring har endast
kunnat ske på utökningar och nya kontrakt. PP Pension implementerade
under 2012, i samråd med föreningens huvudmän, en ny modell där
antagandena kan ändras på samtliga framtida premier. Den nya modellen tillämpas på kollektivavtalad tjänstepension samt på nytecknade
förmåner inom individuell pension. Denna förändring ökar flexibiliteten för
föreningen och minskar kravet på säkerhetsmarginaler. Ändringen innebär
en betydande minskning av teckningsrisken.
Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisken är risken att de försäkringstekniska avsättningarna
inte räcker till för att täcka föreningens motsvarande åtaganden, inklusive
inträffade skador. De risker som gäller för teckningsrisker (livsfall, dödsfall
och sjukfall) gäller även för reservsättningen. Härtill kommer risk avseende prognostiserade driftskostnader. Vid beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna diskonteras de framtida förväntade kassaflödena
med en räntekurva som förändras i takt med förändringar i marknadsräntorna för svenska stats- och bostadsobligationer. Därför innehåller
avsättningarna även en ränterisk. Beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna sker utifrån de antaganden som finns i av styrelsen
fastställda försäkringstekniska riktlinjer och reservsättningspolicy.

Syfte och mål

Risker i försäkringsavtalen, fondförvaltning
PP Pension tecknar endast fondförsäkringar med eller utan återbetalningsskydd. Det gör att det inte finns någon dödsfallsrisk inom fondförsäkringsverksamheten utöver en mycket begränsad andel avseende
kapitalförsäkring. Däremot finns livs- och sjukfallsrisker. Exponeringen
mot sjukfallsrisker hanteras med riskbedömning och återförsäkring. I
dagsläget är omfattningen av livs- och sjukfallsrisker begränsad.

ALM-analys

Försäkringstekniska avsättningar avseende fondförsäkringsverksamhet
utgörs av marknadsvärdet av motsvarande fondförsäkringstillgångar.
Avsättningar i form av oreglerade skador utgörs av diskonteras framtida
förväntade kassaflöden där diskontering görs med en räntekurva som
påverkas av marknadsräntor, varför dessa avsättningar även innehåller
en ränterisk.

Målet för den sammantagna tillgångs- och skuldförvaltningen är att både
trygga PP Pensions åtaganden enligt ingångna försäkringsavtal och
medlemmarnas förväntan om indexering (inflationsjustering) av pensioner
under utbetalning och fribrev. Tryggandet av dessa åtaganden uppnås
genom en god real avkastning i kombination med en ändamålsenlig riskspridning och en lämplig matchning av tillgångarna mot åtagandena.
PP Pension genomför regelbundet en tillgångs- och skuldanalys, en så
kallad ALM-analys, för att söka den tillgångsportfölj som bäst matchar
föreningens försäkringsåtaganden.

28

på en reglerad marknadsplats. PP Pensions investeringar i räntebärande
placeringar och aktier utgjorde 69 procent (75) av tillgångarna per 31
december 2021.

Fördelning av diskonterade framtida
kassaflöden i de försäkringstekniska
avsättningarna (msek)
2021

2020

Högst 1 år

223

237

1-3 år

545

549

3-5 år

610

641

5-10 år

1 779

1 882

Över 10 år
Totalt

8 424

8 451

11 580

11 760

Finansiella risker

I PP Pensions verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker. De
viktigaste är ränterisk, aktierisk, valutarisk, likviditetsrisk, kredit- och
motpartsrisk samt fastighetsrisk. I syfte att begränsa och kontrollera det
finansiella risktagandet i verksamheten har PP Pensions styrelse, som är
ytterst ansvarig för den interna kontrollen, fastställt investeringsriktlinjer
och placeringspolicy som styr föreningens kapitalförvaltningsverksamhet.
Riktlinjerna fastställer bland annat strukturen på föreningens strategiska
och taktiska värdepappersportfölj, kriterier för utvärdering av uppnådda
resultat, krav på löpande riskanalys och rapporteringsrutiner.
Ränterisk
Med ränterisk menas risken att marknadsvärdet på de räntebärande placeringarna sjunker då marknadsräntan stiger, eller vice versa. Eftersom
marknadsräntan används vid beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna finns även en betydande ränterisk på skuldsidan. En fallande
marknadsränta höjer värdet på de räntebärande placeringarna, men ökar
samtidigt skuldens värde.

Bedömningen är att det inte föreligger någon likviditetsrisk i dessa
tillgångar. Inom tillgångsslaget hedgefonder erbjuder vissa investeringar
daglig likviditet, medan de flesta erbjuder månadsvis likviditet. Likviditetsrisken hanteras genom att andelen som får placeras i detta tillgångsslag
begränsas i föreningens placeringsriktlinjer.
Fastigheter är till sin karaktär ett tillgångsslag med sämre likviditet.
Föreningens investeringar i fastigheter görs via direktinvesteringar eller
förvärv av aktier eller andelar i icke-marknadsnoterade fastighetsägande
bolag. PP Pension bedömer att likviditetsrisken i fastighetsportföljen är
hanterbar tack vare fastighetsurvalet och den valda investeringsstrategin.
Dessutom finns begränsningar för hur stor andel som får placeras i detta
tillgångsslag i föreningens placeringsriktlinjer.
Kredit- och motpartsrisk
Med kredit- och motpartsrisk menas risken att motparten inte kan fullgöra
sina åtaganden, vilket skulle kunna leda till kreditförluster för föreningen.
Räntebärande placeringar sker främst i statsobligationer, realränteobligationer, bostadsobligationer och kreditobligationer.
Räntebärande investeringar görs främst via fonder och endast med
emittenter med hög kreditrating. En genomlysning av innehavet per 31
december 2021 visar att de räntebärande investeringarna fördelar sig på:
Statsobligationer:
Företagsobligationer:

21 procent (23)
79 procent (77)

Motpartsrisker i den dagliga värdepappershandeln hanteras genom att
köp och försäljningar av värdepapper och fondandelar görs via etablerade finansiella institut eller förmögenhetsförvaltare. Dessutom framgår
begränsningar för investeringar i detta tillgångsslag i föreningens placeringsriktlinjer.
Värdepappersaffärer får endast göras med bank eller fondkommissionär som har Finansinspektionens (eller motsvarande myndighet i andra
länder) tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument för annans
räkning i eget namn.

Skillnaden i duration mellan tillgångar och skulder avgör hur stor den
totala ränterisken är. När så bedöms lämpligt, använder föreningen olika
former av räntederivat för att förlänga durationen på tillgångarna och
därmed reducera den totala ränterisken i förhållande till försäkringsåtagandet. Givet tillgänglig duration på den svenska räntemarknaden och
durationen på föreningens försäkringstekniska skuld, är det inte möjligt
att fullt ut eliminera föreningens ränterisk utan betydande kostnader.

Fastighetsrisk
Med fastighetsrisk menas risken att värdet på fastigheterna faller. Genom
innehavet av bostadsfastigheter är PP Pensions fastighetsinnehav framför
allt exponerat mot risker för prisfall på bostadsrättsmarknaden, eftersom
värdet vid ombildning till bostadsrätt till viss del styr bedömningen av
marknadsvärdet. Bostadsrättspriserna är i sin tur starkt kopplade till räntenivån, men påverkas även av faktorer som hushållens inkomstökningar,
sysselsättningsutveckling och eventuell bostadsbrist.

Aktierisk
Aktierisk är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till
följd av samhällsekonomiska förändringar, ränteförändringar, företagsspecifika händelser, förändrade förväntningar eller andra faktorer. Aktierisk motverkas främst genom en diversifiering av föreningens aktieportfölj
(se not 16). Vid en befarad nedgång i aktiekurser kan föreningen dessutom
nyttja olika former av säkringar av portföljen.

Föreningens fastighetsbestånd är koncentrerat till likvida tillväxtmarknader i Storstockholm. Stockholm förväntas tack vare goda demografiska
och ekonomiska förutsättningar erbjuda en långsiktigt god värdeökning.
Fastighetsportföljen har en jämn fördelning mellan bostadsfastigheter
och kommersiella fastigheter.

Valutarisk
Med valutarisk avses den påverkan som valutaförändringar har på värdet
av de placeringstillgångar som är placerade i utländsk valuta. Då en del
av föreningens aktier och andelar är placerade i annan valuta än svenska
kronor har föreningen en valutarisk.
Av tillgångarna per 31 december 2021 var 4 516 miljoner kronor (4 726)
placerade i utländska värdepapper och aktier, vilket motsvarar cirka 26
procent (29) av föreningens totala portfölj. För att minska effekten av
valutarörelser på resultatet genomförs valutasäkringar (se not 18).
Justerat för valutasäkringar
uppgick exponeringen mellan
svenska kronor och andra valutor
Valutaexponering
till cirka 19 procent (15) av portföljen
efter valutasäkring
vid utgången av året, se tabellen
nedan. Valutaexponeringen efter
Valuta
2021
2020
valutasäkring medför att en rörelse
för svenska kronan med +/- 10 proAUD
0,2%
0,2%
cent förändrar marknadsvärdet på
portföljen med 170 miljoner kronor
CAD
0,5%
0,5%
(209).
Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken för
att föreningen inte kan betala sina
skulder i takt med att de förfaller.
Cirka 73 procent (72) av PP Pensions
försäkringstekniska skuld har en
löptid som överstiger tio år. Likviditetsrisken är därför, i betydelsen att
föreningen inte ska kunna betala
sina skulder, försumbar i det korta
perspektivet. För PP Pensions del är
den största likviditetsrisken att ett
finansiellt instrument inte kan säljas
utan stor merkostnad.
Denna likviditetsrisk hanteras
genom att merparten av tillgångarna ska vara marknadsnoterade
och föremål för regelbunden handel

CHF

0,5%

0,3%

DKK

0,8%

0,8%

EUR

3,4%

-1,7%

GBP

0,6%

1,1%

HKD

1,2%

2,2%

JPY

1,0%

1,3%

NOK

0,3%

0,5%

SGD

0,0%

0,1%

USD

6,5%

4,1%

Övriga

3,6%

5,2%

Summa

19%

15%

Finansiella risker, fondförvaltning
De finansiella riskerna inom fondförsäkringsrörelsen är begränsade
då försäkringstagaren själv bär placeringsrisken. I tillägg till detta kan
noteras att inom fondförsäkringsverksamheten är de framtida intäkterna
på försäkringskapitalet viktiga, vilket innebär att PP Pension alltid står
risken att de framtida intäkterna minskar på grund av ett allmänt kursfall
på olika finansiella marknader.
Känslighetsanalys
Känslighetsanalyserna för tillgångarna på sidan 6 visar hur förändringar i
vissa viktiga finansiella risker påverkar föreningens resultat och eget kapital
samt kollektiva konsolideringsnivå.
Känslighetsanalyserna bygger på följande antaganden:
• Räntebärande placeringar
• Aktier och andelar
• Fastigheter
• Hedgefonder

räntehöjning med 100 baspunkter
(en procentenhet)
kursnedgång på 10 procent
värdeminskning på 10 procent
värdeminskning på 10 procent

Operativa risker

Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa
rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster.
Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller brister i teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt
eller externt, ingår i den operativa risken. De operativa riskerna motverkas
genom interna riktlinjer, ändamålsenliga arbetsprocesser och god intern
kontroll. PP Pension arbetar ständigt med att förbättra processer och
rutiner för att reducera de operativa riskerna.
Uppföljning av riktlinjer, arbetsprocesser och kontrollrutiner görs inom
ramen för PP Pensions riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och
internrevision.
Samtliga chefer och medarbetare är skyldiga att rapportera incidenter
avseende alla typer av risker. Incidenterna följs upp löpande av föreningens ledning.
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Not 3
Premieinkomst
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

242 960

242 960

247 137

247 137

3 372

3 372

3 956

3 956

542

542

459

459

246 874

246 874

251 552

251 552

Förmånsbestämd traditionell försäkring
Löpande premier
Premiebefrielse vid sjukdom
Sjuk och premiebefrielsepremie ITP 1
Summa förmånsbestämd traditionell försäkring
Premiebestämd traditionell försäkring
Löpande premier

35 327

35 327

33 710

33 710

Engångspremier

38 866

38 866

42 094

42 094

656

656

650

650

74 849

74 849

76 454

76 454

-1 016

-1 016

-980

-980

73 833

73 833

75 474

75 474

132

132

121

-

132

132

121

-

Premier för avgiven återförsäkring

-76

-76

-79

-

Summa fondförsäkring (efter avgiven återförsäkring)

56

56

42

-

320 763

320 763

327 068

327 026

137 774

137 774

106 144

-

20 506

20 506

14 548

-

Premiebefrielse vid sjukdom
Summa premiebestämd traditionell försäkring
(före avgiven återförsäkring)
Premier för avgiven återförsäkring
Summa premiebestämd traditionell försäkring
(efter avgiven återförsäkring)
Fondförsäkring
Premiebefrielsepremie
Summa premieinkomst fondförsäkring
(före avgiven återförsäkring)

Summa
Premieinkomsten har tecknats i Sverige
Upplysning om inbetalda premier som har bokförts i balansräkningen
Avtal för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken
varav inflyttade försäkringar
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Not 4
Kapitalavkastning, intäkter
2021
Hyresintäkter från byggnader och mark

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen
38 454

110 907

36 546

120 865

Erhållna utdelningar

21 125

21 125

10 921

10 879

Rabatter fondavgifter

38 605

38 605

38 551

32 592

Valutakursvinst, netto

157 823

157 823

-

-

112

112

6 955

6 955

7

6 942

87

10 671

267 831

268 014

352 220

328 233

Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga ränteintäkter
Realisationsvinster, netto
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa

-

-

194 446

194 438

596 410

529 167

724 045

622 222

Koncernen

Föreningen

Not 5
Värdeförändringar på placeringstillgångar
2021
Koncernen

Föreningen

2020

Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Byggnader och mark

688 713

696 410

182 919

198 246

Aktier och andelar

822 563

806 476

307 557

281 618

1 567

1 567

27 159

27 159

1 512 843

1 504 453

517 635

507 023

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

Hedgefonder
Summa

2021

2020

Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande papper

-131 730

-131 730

-107 147

-107 264

Summa

-131 730

-131 730

-107 147

-107 264
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Not 6
Övriga tekniska intäkter
2021
Koncernen
Administrationsintäkter

2020

Föreningen

Koncernen

Föreningen
69

88

88

69

Återvunna osäkra kundfordringar

108

108

-

-

Summa

196

196

69

69

Not 7
Utbetalda försäkringsersättningar
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

-365 962

-365 962

-360 637

-360 637

-7 111

-7 111

-7 380

-7 380

-8 981

-8 981

-3 705

-3 705

Förmånsbestämd traditionell försäkring
Utbetalda grundpensioner
Premiebefrielse vid sjukdom
Övriga ersättningar 1)
Skaderegleringskostnader
Summa förmånsbestämd traditionell försäkring

-2 940

-2 940

-2 141

-2 141

-384 994

-384 994

-373 863

-373 863

-30 030

-30 030

-27 677

-27 677

-2 321

-2 321

-4 568

-4 568

Premiebestämd traditionell försäkring
Utbetalda grundpensioner
Övriga ersättningar 1)
Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar
Skaderegleringskostnader
Summa premiebestämd traditionell försäkring

102

102

71

71

-1 383

-1 383

-918

-918

-33 632

-33 632

-33 092

-33 092

-28

-28

-81

-

9

9

22

-

-19

-19

-59

-

-418 645

-418 645

-407 014

-406 955

80 750

80 750

49 698

-

Fondförsäkring
Premiebefrielse
Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringersättningar
Summa fondförsäkring
Summa
Upplysning om utbetalda försäkringsersättningar som
har bokförts i balansräkningen
Avtal för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken
1)

I övriga ersättningar ingår bland annat särskild löneskatt, slutbetalning och utflytt av pensionskapital.
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Not 8
Driftskostnader
2021
Administrationskostnader
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

-96 509

-91 569

-60 181

-48 819

621

621

1 292

1 288

-95 888

-90 948

-58 889

-47 531

Driftskostnader för skadereglering

-4 323

-4 323

-3 059

-3 059

Kapitalförvaltningskostnader

-15 316

-15 316

-13 812

-13 812

Fastighetsförvaltningskostnader

-7 900

-7 900

-10 841

-9 476

-

-

-322

-322

-123 427

-118 487

-86 923

-74 200

-38 161

-38 161

-39 419

-39 419

Övriga tekniska kostnader
Totala driftskostnader
Specifikation av totala driftskostnader
Personalkostnader, se not 30
Lokalkostnader

-3 890

-3 890

-3 378

-3 378

Datakostnader

-15 365

-15 365

-17 205

-14 718

Övriga kostnader

-21 750

-16 810

-20 086

-9 850

-1 170

-1 170

-1 460

-1 460

-43 091

-43 091

-5 375

-5 375

-123 427

-118 487

-86 923

-74 200

Avskrivningar
Kostnad för nytt försäkringssystem
Totala driftskostnader

Driftskostnader för skadereglering redovisas under rubriken Försäkringsersättningar och driftskostnader relaterade till kapital- och fastighetsförvaltning redovisas under rubriken Kapitalavkastning, kostnader. Övriga driftskostnader redovisas som Övriga tekniska kostnader.
Driftskostnaden i försäkringsrörelsen inkluderar kostnader för utvecklingsprojekt av nytt försäkringssystem.

2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

-1 076

-996

-967

-735

-43

-43

-205

-205

Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer
Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Skattefrågor
Övriga konsultationer
Summa

-

-

-

-

-1 119

-1 039

-1 172

-940

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

Not 9
Kapitalavkastning, kostnader
2021

Driftkostnader för byggnad och mark

2020

-76 442

-23 387

-84 234

-23 973

Externa förvaltningskostnader för byggnader och mark

-2 369

-1 012

-2 506

-1 140

Kapitalförvaltningskostnad

-15 316

-15 316

-13 812

-13 812

Depåkostnader

-5 062

-5 062

-2 376

-1 829

Övrigt

-1 296

-1 077

-1 337

-1 195

-

-

-206 802

-206 798

-54 844

-54 844

-

-

-

-

-30 668

- 103

-155 329

-100 698

-341 735

-248 850

Valutakursförlust, netto
Realisationsförlust, netto
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Fastigheter
Summa
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Not 10
Övriga tekniska kostnader
2021

2020

Koncernen

Föreningen

-703

-703

-247

-

-

-

-322

-322

Tilldelad arvsvinst
Osäkra kundfordringar
Övriga tekniska kostnader
Summa

Koncernen

Föreningen

-363

-363

-13

-13

-1 066

-1 066

-582

-335

Koncernen

Föreningen

Not 11
Skatt på årets resultat
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Årets resultat före skatt

1 819 284

1 803 222

441 543

424 227

varav avkastningsskattepliktig verksamhet

1 780 085

1 803 222

384 895

424 227

varav inkomstskattepliktig verksamhet fastighetsbolag

22 199

-

56 648

-

varav inkomstskattepliktig verksamhet traditionell förvaltning

17 000

-

-

-

-11 728

Aktuell skattekostnad
-11 902

-11 902

-11 728

Avkastningsskatt fondförvaltning

Avkastningsskatt traditionell förvaltning

-1 899

-1 899

-1 747

-

Inkomstskatt

-2 933

-

-4 222

-

Uppskjuten skatt verksamhet fastighetsbolag

-1 630

-

-1 663

-

Uppskjuten skatt skattepliktig verksamhet traditionell förvaltning

-3 502

-

-

-

-21 866

-13 801

-19 360

-11 728

Summa aktuell skatt
Avstämning effektiv skatt
Resultat före skatt

1 819 284

1 803 222

441 543

424 227

-1 780 085

-1 803 222

-384 895

-424 227

-39 199

-

-56 648

-

-8 075

-

-12 123

-

-719

-

-

-

Skatteeffekt på ej skattepliktiga intäkter

107

-

5 099

-

Skatteeffekt på ej avdragsgilla räntekostnader

228

-

326

-

748

-

800

-

1

-

13

-

-356

-

-

-

-8 066

-

-5 885

-

Avgår i resultat i avkastningsbeskattad verksamhet
Resultat i inkomstbeskattad verksamhet
Beräknad skatt enligt gällande skattesats 20,6 (21,4) procent
Effekt av tidigare ej redovisad uppskjuten
skatt på underskottsavdrag

Skatteeffekt avseende avskrivningar på fastigheter
i dotterbolag
Effekt av ändrad skattesats
Korrigering av inkomstskatt tidigare år
Aktuell skatt innevarande år
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Not 12
Andra immateriella tillgångar
2021
Ingående anskaffningsvärde

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen
12 778

20 035

13 046

19 767

Systemstöd fondverksamhet*

-

6 989

-

-

Inköp

-

-

268

268

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

20 035

20 035

20 035

13 046

Ingående ackumulerade avskrivningar

-18 009

-11 020

-17 300

-10 311

-

-6 989

-

-

-507

-507

-709

-709

-18 516

-18 516

-18 009

-11 020

1 519

1 519

2 026

2 026

Systemstöd fondverksamhet*
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Immateriella tillgångar utgörs i sin helhet av förvärvade programvaror.
* Systemstöd ifrån fondverksamheten fördes över till föreningen i samband med beståndsöverlåtelsen.

Not 13
Byggnader och mark
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

3 631 200

1 284 200

3 731 900

1 377 900

-

-

-309 000

-176 000

Verkligt värde
Ingående balans
Avyttringar
Värdeförändringar

704 800

291 800

208 300

82 300

Utgående balans

4 336 000

1 576 000

3 631 200

1 284 200

Anskaffningsvärde

901 936

160 377

901 936

160 377

Fastighetrörelsens resultat
Hyresintäkter

110 907

36 546

120 865

38 454

Drift och underhåll

-76 442

-23 387

-84 234

-23 973

Driftsnetto

34 465

13 159

36 631

14 481

Fortsättning på följande sida
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2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

4 336 000
4 336 000

1 576 000
1 576 000

3 631 200
3 631 200

1 284 200
1 284 200

Kontrakterad
årshyra

Andel %

Kontrakterad
årshyra

Andel %

Inom ett år

11 275

10%

3 375

10%

Senare än ett år, men inom fyra år

44 167

37%

9 576

27%

Senare än fem år

16 451

14%

1 088

3%

Bostäder, garage mm

46 141

39%

20 978

60%

118 035

100%

35 017

100%

Verkligt värde
Kommun
Stockholm
Summa

Löptider för hyreskontrakt per 2021-12-31
Förfallotidpunkter

Koncernen

Summa kontrakterad årshyra

Föreningen

Samtliga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter då de innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegringar.
Fastigheter värderas i enlighet med nivå 3 i verkligt värdehierarkin, se vidare not 15.

Not 14
Aktier och andelar i koncernföretag
Organisationsnummer

Säte

2021

2020

Kapitalandel, %

Antal aktier

Eget kapital

Bokfört
värde

Bokfört
värde
155

Bolag
Fastighets AB Stor Göten 1

556121-0948

Malmö

100

1 550

113

155

Pressens Förvaltnings AB 2

556106-6035

Stockholm

-

-

-

-

724

PP Pension Fondförsäkring AB 3

516406-0237

Stockholm

-

-

-

-

55 000

Stockholm Skillinggränd KB 4

969651-4042

Stockholm

99

-

133 274

864 516

721 890

PP Pension Fastigheter AB 5

556787-1958

Stockholm

100

100 000

105 636

1 199 975

937 991

Fastighets AB Sinodaett7 6

556852-1396

Stockholm

100

500

-

-

-

Fastighets AB Albygård 7

556840-0906

Stockholm

100

50 000

-

-

-

Fastighets AB Albygård 2 8

559106-4828

Stockholm

100

50 000

-

-

-

Fastighets AB Albygård 3 9

559106-4851

Stockholm

100

50 000

-

-

-

Fastighets AB Albygård 4

556106-6035

Stockholm

100

9 100

-

-

-

969651-4042

Stockholm

1

-

-

-

-

2 064 646

1 715 760

10

Stockholm Skillinggränd KB
Summa
1

Fastighets AB Stor Göten är vilande bolag.

2

Pressens Förvaltnings AB har under året sålts till PP Pension Fastigheter AB.
Bolaget har ändrat namn till Fastighets AB Albygård 4.

3 PP Pension Fondförsäkring AB har under året likviderats och en beståndsöverlåtelse har skett till PP Pension Tjänstepensionsförening.
4 Stockholm Skillinggränd KB är ett fastighetsförvaltande bolag som
förvärvades 2011. Bolaget äger fastigheten Munklägret 24.
5 PP Pension Fastigheter AB äger 100% av aktierna i Fastighets AB Sinodaett7,
Fastighets AB Albygård, Fastighets AB Albygård 2, Fastighets AB Albygård 3
samt Fastighets AB Albygård 4.
6 Fastighets AB Sinodaett7 ägs till 100% av PP Pension Fastigheter AB och
är ett fastighetsförvaltande bolag. Eget kapital uppgår per 2021-12-31
till 11 822 miljoner kronor.

36

7 Fastighets AB Albygård ägs till 100% av PP Pension Fastigheter AB
och är ett fastighetsförvaltande bolag. Eget kapital uppgår per
2021-12-31 till 6 094 tusen kronor.
8 Fastighets AB Albygård 2 ägs till 100% av PP Pension Fastigheter AB
och är ett fastighetsförvaltande bolag. Eget kapital uppgår per
2021-12-31 till 2 505 tusen kronor.
9

Fastighets AB Albygård 3 ägs till 100% av PP Pension Fastigheter AB
och är ett fastighetsförvaltande bolag. Eget kapital uppgår per
2021-12-31 till 6 546 tusen kronor.

10

Fastighets AB Albygård 4 ägs till 100% av PP Pension Fastigheter AB och
är ett fastighetsförvaltande bolag. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under året. Eget kapital uppgår per 2021-12-31 till 884 tusen.

Not 15
Finansiella instrument
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

-

2 064 646

-

1 715 760

KLASSIFICERING
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Aktier och andelar i koncernföretag
Aktier och andelar

6 955 351

6 955 351

6 265 640

6 250 828

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

5 378 234

5 378 234

5 110 466

5 091 515

Fondförsäkringstillgångar

2 400 779

2 400 779

1 817 224

-

20

20

20

20

Fondförsäkringsåtagande

-2 402 837

-2 402 837

-1 819 059

-

Summa tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

12 331 547

14 396 193

11 374 291

13 058 123

Nettoresultat tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

1 474 595

1 458 691

402 778

346 730

128 827

Upplupna ränteintäkter

Tillgångar och skulder innehavda för handel
Derivat med positiva värden

33 522

33 522

128 827

Derivat med negativa värden

-60 697

-60 697

-

-

Summa tillgångar och skulder innehavda för handel

-27 175

-27 175

128 827

128 827

-351 543

-351 543

221 082

221 082

12 304 372

14 369 018

11 503 118

13 186 950

1 084 927

Nettoresultat tillgångar och skulder innehavda för handel
Summa finansiella tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Lånefordringar och kundfordringar samt skulder
Kassa och bank

1 255 373

1 123 255

1 251 177

Övriga fordringar

69 653

200 102

16 364

143 355

Övriga skulder

-49 231

-319 636

-50 190

-308 207

1 275 795

1 003 721

1 271 351

920 075

-1 289

5 865

-1 250

9 476

Summa lånefordringar, kundfordringar samt skulder
Nettoresultat lånefordringar, kundfordringar samt skulder

Fortsättning på följande sida
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Fortsättning från föregående sida

KONCERNEN 2021
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

4 336 000

VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark

-

-

4 336 000

Aktier och andelar

5 997 245

-

958 106

6 955 351

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

5 378 234

-

-

5 378 234

Fondförsäkringstillgångar

2 400 779

-

-

2 400 779

20

-

-

20

-

-2 402 837

-

-2 402 837

13 776 278

-2 402 837

5 294 106

16 667 547

Ränteoptioner

-

17 299

-

17 299

Aktieoptioner

-

16 223

-

16 223

Valutaterminer

-

-60 697

-

-60 697

Summa tillgångar och skulder innehavda för handel

-

-27 175

-

-27 175

13 776 278

-2 430 012

5 294 106

16 640 372

Upplupna ränteintäkter
Fondförsäkringsåtagande
Summa tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
vid första redovisningstillfället
Tillgångar och skulder innehavda för handel

Summa tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

Fortsättning på följande sida
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Fortsättning från föregående sida

KONCERNEN 2020
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark

-

-

3 631 200

3 631 200

Aktier och andelar

6 064 774

-

200 866

6 265 640

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

5 110 466

-

-

5 110 466

Fondförsäkringstillgångar

1 817 224

-

-

1 817 224

20

-

-

20

-

-1 819 059

-

-1 819 059

12 992 484

-1 819 059

3 832 066

15 005 491

Valutaterminer

-

84 649

-

84 649

Ränteoptioner

-

21 538

-

21 538

Aktieoptioner

-

22 640

-

22 640

Summa tillgångar och skulder innehavda för handel

-

128 827

-

128 827

12 992 484

-1 690 232

3 832 066

15 134 318

Upplupna ränteintäkter
Fondförsäkringsåtagande
Summa tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen vid första
redovisningstillfället
Tillgångar och skulder innehavda för handel

Summa tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

FÖRENINGEN 2021
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark

-

-

1 576 000

1 576 000

Aktier och andelar i koncernföretag

-

-

2 064 646

2 064 646

Aktier och andelar

5 997 245

-

958 106

6 955 351

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

5 378 234

-

-

5 378 234

Fondförsäkringstillgångar

2 400 779

-

-

2 400 779

20

-

-

20

-

-2 402 837

-

-2 402 837

13 776 278

-2 402 837

4 598 752

15 972 193

Upplupna ränteintäkter
Fondförsäkringsåtagande
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

Fortsättning på följande sida
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Fortsättning från föregående sida

FÖRENINGEN 2021
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

Tillgångar och skulder innehavda för handel
Ränteoptioner

-

17 299

-

17 299

Aktieoptioner

-

16 223

-

16 223

Valutaterminer

-

-60 697

-

-60 697

Summa tillgångar och skulder innehavda för handel

-

-27 175

-

-27 175

Summa tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

13 776 278

-2 430 012

4 598 752

15 945 018

FÖRENINGEN 2020
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

-

1 284 200

1 284 200

VERKLIGT VÄRDEHIERARKI
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Byggnader och mark

-

Aktier och andelar i koncernföretag

-

-

1 715 760

1 715 760

Aktier och andelar

6 049 962

-

200 866

6 250 828

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

5 091 515

-

-

5 091 515

20

-

-

20

11 141 497

-

3 200 826

14 342 323

Valutaterminer

-

84 649

-

84 649

Ränteoptioner

-

21 538

-

21 538

Upplupna ränteintäkter
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Tillgångar och skulder innehavda för handel

Aktieoptioner

-

22 640

-

22 640

Summa tillgångar och skulder innehavda för handel

-

128 827

-

128 827

Summa tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

11 141 497

128 827

3 200 826

14 471 150

PP Pension klassificerar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt nedanstående hierarki:
Nivå 1: Verkligt värde bestämt enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: Verkligt värde bestämt utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: Verkligt värde bestämt utifrån data som inte är observerbara på marknaden.
Innehav i aktie- och räntefonder redovisas i nivå 1. Hedgefonder med handel i främst börsnoterade derivatkontrakt redovisas också i nivå 1. Övriga hedgefonder, fondförsäkringsåtaganden samt samtliga derivat (ränteoptioner, aktieoptioner samt valutaterminer) redovisas i nivå 2. Aktier och andelar i koncernföretag samt onoterade innehav redovisas i nivå 3. Inga överföringar mellan nivå 1, 2 eller 3 i hierarkin har skett.
Valutaterminer värderas genom att nominellt belopp multipliceras med aktuell spotkurs och forwardpris. Vinsten/förlusten diskonteras till nuvärde.
Kurserna hämtas från Bloomberg.
Generellt används varianter av Black-Scholes modell för marknadsvärdering av optionsderivat. För aktieindexoptioner används Black-Scholes modell
utvidgad för kontinuerlig utdelningar på aktieindex. För ränteswaptioner används olika modeller beroende på rådande ränteklimat och marknadspraxis:
• Black-76:s modell används för räntekurvor med positiva räntor och där implicit volatilitet är kvoterad på lognormal form.
• Bachelier-76:s modell används för räntekurvor med negativa räntor och där implicit volatilitet är kvoterad på normal form.
Onoterade aktie- samt skogsrelaterade innehav värderas utifrån NAV-kurser som erhålls från förvaltarna. De baseras på verklig värdevärdering av
underliggande egendom, med upp till tre månaders eftersläpning.
Oberoende värderingar av koncernens byggnader och mark har gjorts av externa värderingsmän för att fastställa det verkliga värdet. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet fastställs utifrån avkastningskalkyler. Metoden faller under kategorin Nivå 3 - Verkligt värde bestämt
utifrån data som inte är observerbara på marknaden.
Fastigheternas åsatta marknadsvärden är känsliga för de bedömningar och antaganden som ligger till grund för kassaflödesanalyserna i den avkastningsbaserade värderingsmetoden. Den enskilt största värdepåverkande faktorn vid värderingen är direktavkastningskravet. En variation av direktavkastningskravet med en halv procent nedåt eller uppåt ger en värdeförändring på +1 556 (+1 052) miljoner kronor respektive -847 (-635) miljoner kronor.
I not 13 framgår förändringen i verkligt värde avseende byggnader och mark.
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Not 16
Aktier och andelar
2021
KONCERNEN

FÖRENINGEN

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Svenska aktier och andelar

1 381 239

2 227 265

1 381 239

2 227 265

Utländska aktier och andelar

2 790 415

4 495 794

2 790 415

4 495 794

172 396

232 292

172 396

232 292

4 344 050

6 955 351

4 344 050

6 955 351

3 527 378

5 997 245

3 527 378

5 997 245

Svenska hedgefonder
Summa aktier och andelar samt hedgefonder
varav noterade

2020
KONCERNEN
Anskaffningsvärde
Svenska aktier och andelar
Utländska aktier och andelar
Svenska hedgefonder
Summa aktier och andelar samt hedgefonder
varav noterade

Marknadsvärde

FÖRENINGEN
Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

921 902

1 262 036

917 347

1 254 265

3 599 182

4 773 708

3 592 816

4 767 299

171 533

229 896

170 930

229 264

4 692 617

6 265 640

4 681 093

6 250 828

4 489 953

6 064 774

4 478 429

6 049 962

Majoriteten av hedgefonderna har likviditetsrisk en månad.

Not 17
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
2021
KONCERNEN
Upplupet

Marknadsvärde

anskaffningsvärde
Svenska staten
Övriga svenska emittenter
Övriga utländska emittenter
Summa

FÖRENINGEN
Upplupet

Marknads-

anskaffningsvärde

värde

20 307

20 884

20 307

20 884

5 165 746

5 356 352

5 165 746

5 356 352

995

998

995

998

5 187 048

5 378 234

5 187 048

5 378 234

2020
KONCERNEN
Upplupet

Marknadsvärde

anskaffningsvärde
Svenska staten
Övriga svenska emittenter
Övriga utländska emittenter
Summa

FÖRENINGEN
Upplupet

Marknads-

anskaffningsvärde

värde

20 346

21 449

20 346

21 449

4 665 549

4 986 681

4 647 456

4 967 730

100 000

102 336

100 000

102 336

4 785 895

5 110 466

4 767 802

5 091 515
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Not 18
Derivat

KONCERNEN
Nominellt värde

FÖRENINGEN

Verkligt värde

Nominellt värde

Verkligt värde

Derivatinstrument med positiva värden
Ränteoptioner

8 500 000

17 299

8 500 000

17 299

Aktieoptioner

2 637 913

16 223

2 637 913

16 223

Summa

11 137 913

33 522

11 137 913

33 522

Derivatinstrument med negativa värden
Valutaterminer
Summa

1 642 448

-60 697

1 642 448

-60 697

1 642 448

-60 697

1 642 448

-60 697

2020
KONCERNEN

FÖRENINGEN

Nominellt värde

Verkligt värde

Nominellt värde

Verkligt värde

Valutaterminer

2 173 924

84 649

2 173 924

84 649

Ränteoptioner

5 955 000

21 538

5 955 000

21 538

Aktieoptioner

3 624 825

22 640

3 624 825

22 640

11 753 749

128 827

11 753 749

128 827

Derivatinstrument med positiva värden

Summa
Valutaterminer och aktieoptioner förfaller inom ett år.

Not 19
Fondförsäkringstillgångar
2021
KONCERNEN
Anskaffningsvärde
Fondförsäkringstillgångar

Marknadsvärde

FÖRENINGEN
Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

1 240 185

2 400 779

1 240 185

2 400 779

1 240 185

2 400 779

1 240 185

2 400 779

2020
KONCERNEN
Anskaffningsvärde
Fondförsäkringstillgångar
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FÖRENINGEN

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

1 125 566

1 817 224

-

-

1 125 566

1 817 224

-

-

Not 20
Aktuell skatt
2021
Koncernen

Föreningen

2020
Koncernen

Föreningen

Skattefordran

19 316

19 039

21 430

21 153

Summa aktuell skatt

19 316

19 039

21 430

21 153

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen
120 608

Not 21
Övriga fordringar
2021
Fordran på koncernbolag

2020

-

124 306

-

Övriga fordringar

56 963

56 326

10 296

2 877

Summa övriga fordringar

56 963

180 632

10 296

123 485

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

5 145

5 145

4 526

4 526

495

495

1 017

1 017

Not 22
Materiella tillgångar
2021
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

2020

-364

-364

-398

-398

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

5 276

5 276

5 145

5 145

Ingående avskrivningar

-3 320

-3 320

-2 802

-2 802

-663

-663

-751

-751

Avskrivningar
Försäljning och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

337

337

233

233

-3 646

-3 646

-3 320

-3 320

1 630

1 630

1 825

1 825
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Not 23
Livförsäkringsavsättning
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

10 636 032

10 636 032

10 469 089

10 469 089

227 957

227 957

230 274

230 274

-368 279

-368 279

-364 482

-364 482

109 272

109 272

110 468

110 468

Förmånsbestämd traditionell försäkring
Ingående balans
Inbetalda premier
Utbetalda ersättningar
Ränta
Fribrevsuppräkning ITP 2
Ändring av ränteantagande

150 398

150 398

36 926

36 926

-560 760

-560 760

145 009

145 009
-

Ändring av driftskostnadsantagande

69 650

69 650

-

Ändring av skatteantagande

195 479

195 479

-

-

Andra förändringar

-67 672

-67 672

8 748

8 748

10 392 077

10 392 077

10 636 032

10 636 032

1 016 266

1 016 266

961 274

961 274

73 183

73 183

75 528

75 528

-32 730

-32 730

-32 285

-32 285

Utgående balans
Premiebestämd traditionell försäkring
Ingående balans
Inbetalda premier
Utbetalda ersättningar
Ränta
Ändring av ränteantagande
Ändring av driftskostnadsantagande
Ändring av skatteantagande
Andra förändringar
Utgående balans
Utgående balans livförsäkringsavsättningar
Total förändring

12 680

12 680

801

801

-54 320

-54 320

12 291

12 291

88 220

88 220

-

-

8 877

8 877

-

-

-14 789

-14 789

-1 343

-1 343

1 097 388

1 097 388

1 016 266

1 016 266

11 489 465

11 489 465

11 652 298

11 652 298

-162 833

-162 833

221 935

221 935

Vid beräkning av livförsäkringsavsättningar har följande beräkningsantaganden använts:
Diskonteringseffekt
Framtida kassaflöden diskonteras med den ränta som har en löptid motsvararande det kassaflöde som ska värderas, i enlighet med Finansinspektionens
föreskrift FFFS 2019:21.
Livslängdsantaganden
Olika dödlighetsmodeller tillämpas beroende på försäkringsprodukt. Avsättningen avseende förmånsbestämd traditionell försäkring är baserad på den
branschgemensamma dödlighetsundersökningen DUS 2006.
Annullationsantaganden
Livförsäkringsavsättningen för förmånsbestämd ITP2 är fastställd med ett årligt annullationsantagande om 15 procent avseende framtida premiebetalning.
Driftkostnadsantaganden
Belastning för driftkostnader görs genom att sänka diskonteringsräntan med 0,24 till 1,05 procentenheter.
Avdrag för avkastningsskatt
Framtida avkastningsskatt är beaktad som nuvärdet av den avkastningsskatt som PP Pension förväntas betala på tillångar motsvarande nuvärdet av
garanterade åtaganden.
Känslighetsanalys av livförsäkringsavsättning
Sänkning av marknadsräntor med 1 procentenhet (parallellskift av marknadsräntor) medför att avsättningen totalt i föreningen ökar med 1 199 (1 492)
miljoner kronor. Ökning av marknadsräntor med 1 procentenhet (parallellskift av marknadsräntor) medför att avsättningen totalt i föreningen minskar
med 1 024 (1 097) miljoner kronor. Ökad livslängd, motsvarande en minskning av den ettåriga dödsfallsrisken med 20 procent för alla åldrar, medför att
avsättningen ökar med 1 114 (1 121) miljoner kronor.
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Not 24
Avsättning oreglerade skador
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

Ingående balans

97 930

97 930

100 036

100 036

Inbetalda premier

18 917

18 917

21 278

21 278

-16 715

-16 715

-9 381

-9 381

-1

-1

311

311

Ändring av ränteantagande

-1 854

-1 854

395

395

Andra förändringar

-11 932

-11 932

-14 709

-14 709

Utgående balans

86 345

86 345

97 930

97 930

10 508

10 508

10 850

10 850

1 666

1 666

926

926

-1 004

-1 004

-878

-878

-139

-139

42

42

Andra förändringar

-6 454

-6 454

-432

-432

Utgående balans

4 577

4 577

10 508

10 508

182

-

72

-

-

182

-

-

Förmånsbestämd traditionell försäkring

Utbetalda ersättningar
Ränta

Premiebestämd traditionell försäkring
Ingående balans
Inbetalda premier
Utbetalda ersättningar
Ändring av ränteantagande

Fondförsäkring
Ingående balans
Beståndsöverlåtelse
Andra förändringar

-57

-57

110

-

Utgående balans

125

125

182

-

Utgående balans oreglerade skador

91 047

91 047

108 620

108 438

Total förändring (före avgiven återförsäkring) 1

-17 573

-17 573

-2 338

-2 448

1

Förändringen i Föreningen är beaktande av beståndsöverlåtelsen från PP Pension Fondförsäkring AB till
PP Pension Tjänstepensionsförening.

Not 25
Fondförsäkringsåtagande
2021
Ingående balans
Beståndsöverlåtelse

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

1 819 059

-

1 678 022

-

-

1 819 059

-

-

Inbetalda premier

117 268

117 268

91 596

-

Inflyttade försäkringar

20 506

20 506

14 548

-

Utbetalda ersättningar

-13 101

-13 101

-10 494

-

Utflyttade försäkringar

-67 649

-67 649

-39 204

-

Värdeförändringar

533 975

533 975

93 714

-

Uttag avkastningsskatt

-1 901

-1 901

-1 714

-

Avgiftsuttag

-9 473

-9 473

-7 581

-

4 153

4 153

172

-

2 402 837

2 402 837

1 819 059

-

Andra förändringar
Utgående balans

1 244 miljoner kronor (1 052) av koncernens fondförsäkringsåtagande har en förfallotidpunkt som överstiger tio år.
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Not 26
Uppskjutna skatteskulder
2021
Koncernen

Föreningen

2020
Koncernen

Föreningen

Uppskjutna skatteskulder
varav som ska betalas efter mer än 12 månader
Summa uppskjutna skatteskulder

13 374

-

8 243

-

13 374

-

8 243

-

Uppskjuten skatt hänför sig huvudsakligen till övervärden i fastigheter, obeskattade reserver samt avsättning till säkerhetsreserv.

Not 27
Övriga skulder
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Leverantörsskulder

19 369

9 566

18 762

9 341

Skatter och avgifter

19 139

14 340

21 219

13 770
287 010

Skuld till koncernbolag
Övriga skulder
Summa övriga skulder

Föreningen

-

296 548

-

7 743

2 414

9 602

2 923

46 251

322 868

49 583

313 044

Not 28
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

Upplupna personalrelaterade kostnader

7 142

7 142

6 934

6 882

Övriga upplupna kostnader

3 751

2 693

5 238

771

16 268

4 814

14 430

4 765

27 161

14 649

26 602

12 418

Förutbetalda hyresintäkter
Summa övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
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Not 29
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom
avsättningar redovisade förpliktelser
2021

2020

Koncernen

Föreningen

Koncernen

Föreningen

35 353

35 353

160 683

160 683

Byggnader och mark

5 058 662

5 058 662

3 832 066

3 832 066

Aktier och andelar

7 699 705

7 699 705

7 278 964

5 560 552

822 964

822 964

610 808

596 699

6 509 098

6 509 098

6 261 113

6 161 531

20 090 429

20 090 429

17 982 951

16 150 848

Ställda panter för terminskontrakt
Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning

Hedgefonder
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa registerförda tillgångar

Tabellen visar tillgångar värderade till verkligt värde, intagna i skuldtäckningsregistret som upprättats i enlighet med Finansinspektionens
föreskrift FFFS 2019:21.
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Not 30
Personal
Medelantalet anställda samt könsfördelning

2021

2020

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

17

9

17

11

Styrelse

3

5

2

6

VD och ledande befattningshavare *)

4

1

4

1

Medelantal anställda exklusive VD och ledande befattningshavare
Könsfördelning i företagsledning

*)

Med ledande befattningshavare avses person som är ansvarig direkt inför verkställande direktör. Aktuarien är konsult och ingår således inte i ovanstående siffror.

Ersättningar och övriga förmåner (ksek)				

				

2021

Lön/
arvode

Sociala
kostnader

Varav pensionskostnader

Varav förmånsbestämd
pension

Varav premiebestämd
pension

Totalt

Styrelsens ordförande

287

29

-

-

-

316

Övriga ledamöter

703

202

-

-

-

905

3 056

2 022

826

116

710

5 078

VD
Ledande befattningshavare
Övriga anställda

5 253

3 949

1 820

1 541

279

9 202

16 556

10 149

3 965

2 641

1 324

26 705

25 855

16 351

6 611

4 298

2 313

42 206

Varav förmånsbestämd
pension

Varav premiebestämd
pension

Totalt

285

Ersättningar och övriga förmåner (ksek)				

			

2020

Lön/
arvode

Sociala
kostnader

Varav pensionskostnader

Styrelsens ordförande

259

26

-

-

-

Övriga ledamöter

642

165

-

-

-

807

VD

2 893

2 234

1 044

114

930

5 127

Ledande befattningshavare

5 060

3 832

1 773

1 474

299

8 892

Övriga anställda

16 314

9 222

3 593

2 409

1 184

25 536

25 168

15 479

6 410

3 997

2 413

40 647

Arvoden och övriga ersättningar till styrelse (ksek)
Styrelsens ordförande Björn Svensson

3)

2021

2020

287

259

Styrelsens vice ordförande Tomas Backlund 1) 3)

82

-

Styrelsens vice ordförande Jonas Nordling 2)

41

120

Styrelseledamot Eva-Maria Kollberg 4)

90

87

Styrelseledamot Elinore Gustafsson

110

87

4)

Styrelseledamot Martin Wästfelt

110

87

Styrelseledamot Lennart Foss 4)

90

87

Styrelseledamot Carl Gyllfors 1)

60

-

Styrelseledamot Malin Wulkan 1)

60

-

30

87

30

87

Styrelseledamot Bennie Ohlsson

2)

Styrelseledamot Leif Nicklagård 2)
1)

Från och med 18 maj 2021.

2)

Till och med 18 maj 2021.

3)

Ingår i styrelsen presidium, ingen särskild ersättning utgår.

4)

Ingår i styrelsens revisionsutskott, ingen särskild ersättning utgår.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt föreningsstämmans beslut. Styrelsearvode utgår inte till styrelseledamöter anställda i föreningen. Arvode utgår även till ledamöter med beställaransvar i enlighet med föreningsstämmans beslut. Det finns inga bonusavtal med styrelsen.
Ersättningen till VD består av fast lön samt pension. Det finns inget bonusavtal med VD. VDs lön fastställs årligen av styrelsens ersättningsutskott enligt fastställd Ersättningspolicy. VD har
en premiebestämd pension. Vid uppsägning från föreningens sida äger VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 1,5 årslön. VD har sex månaders uppsägningstid.
Beslutsprocessen för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare är fastställd i policydokumentet ”Ersättningspolicy”. VD har mandat att fatta beslut om ersättning och förmåner
till ledande befattningshavare.
Även övriga anställlda omfattas av ovannämnda policydokument ”Ersättningspolicy”. Policyn är fastställd av styrelsen. På PP Pensions hemsida www.pppension.se presenteras företagets
ersättningspolicy.
Samtliga anställda har pensionsförmåner enligt kollektivavtal mellan Mediaföretagen och Unionen - Tjänstemannaavtal Löner och allmänna avtalsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar
med flera. Pensionsavtalet innehåller både en premiebestämd och en förmånsbestämd pensionsplan. Vilken plan varje enskild individ omfattas av beror i huvudsak på individens ålder.
Det föreligger inga lån till ledande befattningshavare.
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Not 31
Närstående
Dotterbolag
PP Pension Fondförsäkring AB 1/

Pressens Förvaltnings AB 2/

Fastighets AB Stor Göten

PP Pension Fastigheter AB

Stockholms Skillinggränd KB

År

Försäljning av
tjänster

Fordran per 31
december

Skuld per 31
december

2021

-

-

-

2020

5 650

5 146

-

2021

-

-

-

2020

-

-

328

2021

-

10

-

2020

-

10

-

2021

-

892 830*

-

2020

-

891 398*

-

2021

-

127 634*

114 209

2020

-

121 609*

125 080

Som närstående definieras samtliga dotterbolag samt styrelseledamöter och ledningspersoner i PP Pension Tjänstepensionsförening och deras nära
familjemedlemmar.
* Avser huvudsakligen reversfordran, lånen löper med marknadsmässig ränta.
PP Pension Fastigheter AB har en reversfordran på sitt dotterbolag Fastighetsaktiebolaget Sinodaett 7 om 209 (209) miljoner kronor, en reversfordran
på sitt dotterbolag Fastighetsaktiebolaget Albygård om 85 (85) miljoner kronor, en reversfordran på sitt dotterbolag Fastighetsaktiebolaget Albygård 2 om 136 (136) miljoner kronor samt en reversfordran på sitt dotterbolag Fastighetsaktiebolaget Albygård 3 om 246 (246) miljoner kronor. Lånen
löper med marknadsmässig ränta.
1/
2/

Bolaget har likviderats under 2021.
Bolaget har sålts till PP Pension Fastigheter AB under 2021.				

Not 32
Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat på 1 772 420 603 kronor för PP Pension Tjänstepensionförening disponeras enligt följande:

Till respektive fond föres (kronor)
Konsolideringsfond 1 (förmånsbestämd traditionell försäkring)
Konsolideringsfond 2 (premiebestämd traditionell försäkring)
Konsolideringsfond 3 (fondförsäkring)
Summa

1 638 212 608
124 667 290
9 540 705
1 772 420 603
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Styrelsens och verkställande
direktörens undertecknande
Stockholm den 20 april 2022

Björn Svensson
Ordförande

Tomas Backlund
Vice ordförande

Lennart Foss

Elinore Gustafsson

Carl Gyllfors

Eva-Maria Kollberg

Martin Wästfelt

Malin Wulkan

Kjell Norling
Verkställande direktör

Stockholm den 20 april 2022
Deloitte AB

Henrik Persson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i PP Pension Tjänstepensionsförening
organisationsnummer 802005-5573
Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för PP Pension Tjänstepensionsförening för räkenskapsåret 2021-01-01
- 2021-12-31. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår
på sidorna 7 – 50 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande
bild av PP Pension Tjänstepensionsförenings finansiella ställning per
den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2021
och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av
EU och lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen och koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om
årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport
som har överlämnats till föreningens
revisionsutskott i enlighet med
Revisorsförordningens (537/2014)
artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till PP Pension Tjänstepensionsförening enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Detta innefattar att, baserat på vår
bästa kunskap och övertygelse, inga
förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel
5.1 har tillhandahållits den granskade föreningen eller, i förekommande
fall, dess moderföretag eller dess
kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för
revisionen är de områden som enligt
vår professionella bedömning var de
mest betydelsefulla för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden.
Dessa områden behandlades inom
ramen för revisionen av, och i vårt
ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.
Värdering av livförsäkringsavsättning
Livförsäkringsavsättningen är värderad 11 489 MSEK i per 31 december
2021 i koncernens balansräkning och
utgör en väsentlig balanspost som
baseras på en stor mängd indata
och komplexa beräkningar enligt
vedertagna aktuariella värderingsmodeller med tillämpning av en
rad antaganden kring framtida
utveckling av flera olika finansiella
och icke-finansiella parametrar.

De mest centrala antagandena
med högst osäkerhet som påverkar avsättningens storlek avser
exempelvis framtida förväntningar
om diskonteringsräntor, dödlighet,
driftkostnader och skatt. Särskilda
antaganden tillämpas på tjänstepensionsförsäkringar.
I not 1 i årsredovisningen framgår
det en redogörelse av tillämpade
redovisningsprinciper vid värdering
av föreningens livförsäkringsavsättning. I not 1 framgår de väsentliga
uppskattningar och bedömningar
som beräkningen av livförsäkringsavsättningen bygger på och not 2
behandlar föreningens exponering
för och hantering av försäkringsrisker samt känslighetsanalyser.
En tillämpning av ovederhäftigt,
felaktigt eller ofullständigt indata
eller olämpliga antaganden eller
värderingsmodeller, kan påverka
värderingen av livförsäkringsavsättningen väsentligt, varför detta
bedöms vara ett område av särskild
betydelse i vår revision.
Våra granskningsåtgärder
Vår revision har omfattat, men
inte varit begränsade till, följande
granskningsåtgärder:
• Utvärdera utformningen och implementeringen av de kontrollaktiviteter
som vi bedömt vara mest relevanta
såsom kontroller kopplat till datakvalitet, utvärderingar av tillämpade
antaganden och beräkningsmodeller samt utvärdering och analys av
rimligheten i utfallet.
• Granska och kritiskt utmana företagsledningens val av antaganden
rörande framtida förväntningar
om exempelvis diskonteringsränta,
dödlighet, driftkostnader och skatt
mot historiskt utfall, våra branscherfarenheter och förväntad framtida
utveckling för att bedöma rimligheten av redovisade livförsäkringsavsättningar.
• Tillsammans med våra aktuariespecialister kritiskt utmana företagsledningens värderingsmodeller och val
av antaganden samt kontrollberäk-
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na och genomföra avstämningskontroller i vissa delar av livförsäkringsavsättningen.
• Granska om upplysningarna relaterat till de livförsäkringsavsättningarna är rättvisande, vederhäftiga
och fullständiga.
Värdering av finansiella tillgångar
där noterade priser saknas (Nivå 3)
Placeringstillgångarnas verkliga
värden uppskattas till 16 703 MSEK
per 31 december 2021 i koncernens
balansräkning. Av not 15 framgår att
de redovisade värdena på placeringstillgångar som klassificeras
som nivå 3 utifrån IFRS 13 uppgår till
5 294 MSEK, vilket avser finansiella
placeringstillgångar, direkt- och
dotterbolagsägda fastigheter, samt
innehav i värdepapper som inte
handlas på aktiva marknader.
Risken förknippad med placeringstillgångar som redovisas till verkligt
värde är i förstone hänförliga till
de tillgångar som inte handlas på
en aktiv marknad eller för vilka det
saknas annan indata än noterade
priser, som är direkt eller indirekt
observerbara för tillgången. De placeringstillgångar som klassificeras
som nivå 3 enligt IFRS 13 värderas
med hjälp av modeller, såsom
diskonterade framtida kassaflöden
eller ortspriser, som i hög utsträckning bygger på icke observerbara
marknadsdata. Av not 1 och 15 i
årsredovisningen framgår en redogörelse av tillämpade redovisningsprinciper vid värdering av koncernens placeringstillgångar inom nivå
3 och i not 15 anges de väsentliga
uppskattningar och bedömningar
som gjorts i samband med värdering
av dessa tillgångar. Not 2 behandlar
koncernens exponeringar för och
hantering av marknadsrisker.
De antaganden och modeller som
används när verkligt värde på dessa
placeringstillgångar fastställs är föremål för väsentliga uppskattningar
och bedömningar. Till sin natur är de
behäftade med en betydande inneboende osäkerhet och vi har därför
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bedömt att området är av särskild
betydelse i vår revision.
Våra granskningsåtgärder
Vår revision har omfattat, men
inte varit begränsade till, följande
granskningsåtgärder:
• Granska utformningen och implementeringen av de kontrollaktiviteter
som vi bedömt vara mest relevanta
inom processen för värdering av
finansiella tillgångar där noterade
priser saknas.
• Granska och kritiskt utmanat företagsledningens val av värderingsmetoder och antaganden, exempelvis
kring uppskattade framtida kassaflöden och tillämpad diskonteringsränta vid värdering.
• Utvärdera de externa värderingskällornas (tillgångsförvaltarnas)
oberoende, kvalifikationer och
erfarenhet.
• Granska ett urval av de väsentliga
uppskattningar och bedömningar
som tillämpats i beräkningarna mot
andra interna källor.
• Granska om notupplysningarna
kopplat till innehaven är rättvisande
och fullständiga.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för den
andra informationen. Den andra
informationen består av sidorna 3
till 6 men innefattar inte årsredovisningen och koncernredovisningen
och vår revisionsberättelse avseende denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av
årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen och

koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete
som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga
att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits
av EU. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så
är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan
att det påverkar styrelsens ansvar
och uppgifter i övrigt, bland annat
övervaka föreningens finansiella
rapportering.

Revisorns ansvar
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller
på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA
använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den
del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den

interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten
i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande
presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om
bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med
ett uttalande om att vi har följt
relevanta yrkesetiska krav avseende
oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som
rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande
motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras
med styrelsen fastställer vi vilka av
dessa områden som varit de mest
betydelsefulla för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de
för revisionen särskilt betydelsefulla
områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida
inte lagar eller andra författningar
förhindrar upplysning om frågan.
Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för PP
Pension Tjänstepensionsförening för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-1231 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman
disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och
koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret
för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar
detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som föreningens
och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens och koncernens
egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens
organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och
att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att
föreningens bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen
av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att
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inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort
sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid
med lagen om tjänstepensionsföretag, lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag eller föreningsstadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med lagen om
tjänstepensionsföretag.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen,
eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte
är förenligt med lagen om tjänstepensionsföretag.
Som en del av en revision enligt god
revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade be-

slut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med lagen
om tjänstepensionsföretag.
Deloitte AB utsågs till PP Pension
Tjänstepensionsförenings revisor av
föreningsstämman 2021-05-18 och
har varit föreningens revisor sedan
2018-05-16. PP Pension Tjänstepensionsförening har varit ett företag av
allmänt intresse sedan 1 juli 2020.
Stockholm den 20 april 2022
Deloitte AB

Henrik Persson
Auktoriserad revisor

Anteckningar
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Styrelse
Styrelsen i PP Pension Tjänstepensionsförening utses
av Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och
Unionen. Det innebär att både arbetsgivare och anställda
är representerade i styrelsen. Härmed har de insyn i, och
kan påverka, verksamheten så att den tillvaratar huvudmännens intressen inom pensionsområdet.
Styrelsen består av åtta ledamöter, inga suppleanter
utses. Fyra ledamöter utses av Medieföretagen och fyra
ledamöter av Journalistförbundet och Unionen tillsammans. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice
ordförande. Inom styrelsen finns ett presidium som består
av styrelsens ordförande och vice ordförande. Presidiets
uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas av

styrelsen. Verkställande direktören är föredragande i
såväl styrelsen som i presidiet. Inom styrelsen finns även
ett revisionsutskott. Styrelsen ansvarar för föreningens
organisation och har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter.
Styrelsen ansvarar för att en god intern kontroll präglar
organisationen och driften av föreningens verksamhet.
Styrelsen följer löpande föreningens ekonomiska resultat
och kapitalförvaltning.
Styrelsen arbetar utifrån en särskilt fastställd arbetsordning, medan verkställande direktören följer en arbetsinstruktion. Såväl arbetsordningen som arbetsinstruktionen
ses över en gång per år.

Styrelseledamöter
Utsedda av
Medieföretagen

Journalistförbundet

Unionen

Björn Svensson
Ordförande

Tomas Backlund
Vice ordförande
Vice ordförande Journalistförbundet

Malin Wulkan
Chefsjurist Unionen

Lennart Foss
Senior advisor NTM-koncernen
Carl Gyllfors
Senior advisor
Elinore Gustafsson
Aktuarie Aktuariegruppen
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Eva-Maria Kollberg
Kanslichef Journalistförbundet

Martin Wästfelt
Förhandlingschef Unionen

Ledning
Kjell Norling
Verkställande direktör

Helene Nilsson
Vice verkställande direktör

Cecilia Thomasson Blomquist
Kapitalförvaltning

Marita Lingmerth
Försäkring och administration

Kjell Norling, tf
Rådgivning

Tao Xu
Aktuarie (konsult)
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Ordlista
Derivat
Ett finansiellt instrument vars värde
beror på kursutvecklingen för ett
annat, underliggande, instrument.
Exempel på derivat är terminer och
optioner.
Driftskostnadsprocent
Driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till genomsnittligt
förvaltat kapital.
Erforderlig solvensmarginal
Den lägsta kapitalbas som ett
försäkringsföretag tillåts ha.
Fondförsäkring
I en fondförsäkring förvaltas pensionskapitalet i en eller flera fonder
som försäkringstagaren väljer. Storleken på pensionen bestäms av hur
värdet på fonderna har utvecklats
under spartiden.
Fribrev
Fribrev utfärdas på en försäkring
om premiebetalningen avbryts i
förtid. Fribrevet innehåller uppgift
om det pensionsbelopp som tjänats
in och som kommer att betalas ut
när pensionsåldern uppnåtts.
Förmånsbestämd traditionell
försäkring
Tjänstepensionssparande med
försäkringsinslag (ej fondförsäkring), där pensionens storlek är
bestämd på förhand som en viss
procent av slutlönen. Storleken på
arbetsgivarens inbetalda premie
styrs bland annat av förmånens
storlek och antal år som återstår
till den anställdes pension. ITP 2 är
ett exempel på en förmånsbestämd
traditionell försäkring.
Förval
Den förvaltningskombination som
kapitalet placeras i med automatik
om ett aktivt val inte görs, till exempel inom ITP 1 eller ITPK.
Förvaltningskostnadsprocent
Driftskostnader i försäkringsrörelsen
inklusive skaderegleringskostnader
i förhållande till genomsnittligt
förvaltat kapital.
Indexering av pensioner
Vid varje årsskifte kan ålderspensioner räknas om. Omräkningen
innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser
förändras i samhället. Omräkningen
görs baserat på utvecklingen för
olika index.
ITP1
ITP1 är en avdelning inom ITP (Industrins och handelns tilläggspension)
och är en premiebestämd avtalspension. De som tillhör medieföretagens avtalsområde och är födda
1979 eller senare ingår i ITP1. I en
premiebestämd pension bestäms
värdet av den framtida pensionen
av värdet på inbetalda pensionspremier och avkastningen på dessa
under spartiden.
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ITP2
ITP2 är en avdelning inom ITP och är
i första hand en förmånsbestämd
avtalspension, men där även en
premiebestämd del, ITPK, ingår. De
som tillhör medieföretagens avtalsområde och är födda 1978 eller
tidigare ingår vanligtvis i ITP2. I en
förmånsbestämd pension bestäms
pensionen på förhand som en viss
procent av slutlönen.
ITPK
ITPK är ett tillägg till ITP2-pensionen.
Två procent av lönen avsätts till
ITPK. Pensionstagaren väljer själv
förvaltare.
Kapitalbas
Kapitalbasen utgörs av föreningens
eget kapital, minskat med immateriella tillgångar.
Kollektivavtal
Avtal om löner och andra anställningsvillkor som sluts mellan
arbetsgivarorganisation och facklig
organisation.
Kollektiv konsolideringsnivå
Föreningens kollektiva konsolideringsnivå är ett mått på värdet av
föreningens samlade tillgångar i
förhållande till de tillgångar som
föreningen har fördelat ut på försäkringsavtalen.
Kollektivt konsolideringskapital
Kollektivt konsolideringskapital är
skillnaden mellan föreningens samlade tillgångar till verkligt värde och
de tillgångar som föreningen har
fördelat ut på försäkringsavtalen.
Konsumentprisindex (KPI)
KPI visar hur konsumentpriserna i
genomsnitt utvecklar sig för hela
den inhemska privata konsumtionen, det vill säga förändringen i de
priser konsumenten faktiskt betalar.
Pensionstillägg
Varje år beslutar PP Pensions
styrelse, om så bedöms motiverat,
om en uppräkning av de pensioner
som är under utbetalning. Denna
uppräkning kan syfta till att kompensera pensionären för inflationen
(indexering).
Pensionstilläggsmetoden
För försäkringar beräknade med
pensionstilläggsmetoden (förmånsbestämd traditionell försäkring)
garanteras den försäkrade en
pensionsförmån som bestäms enligt
kollektivavtal. Pensionsbesked
innehåller uppgifter om aktuella
förmåner, men inte uppgift om
försäkringskapital.
Placeringstillgångar
Tillgångar som har karaktären av
kapitalplacering, till exempel räntebärande värdepapper, aktier och
fastigheter och som förväntas ge en
avkastning.

Premiebestämd traditionell
försäkring
Ett sparande i pensionsförsäkring
där storleken på den inbetalda
premien är bestämd på förhand som
en viss procent av en lön eller som
ett visst belopp och som förvaltas
i traditionell förvaltning. Framtida
pensionsbeloppet styrs bland annat
av summan inbetalda premier, försäkringsgivarens garantivillkor och
konsolideringspolicy samt eventuellt
återbäring.
Privat pensionssparande
Pension som bygger på eget
sparande i pensionsförsäkring.
Ofta inkluderas även sparande i
kapitalförsäkring i det som anses
vara privat pensionssparande.
Retrospektivreservmetoden
För försäkringar beräknade med
retrospektivreservmetoden (premiebestämd traditionell försäkring)
garanteras den försäkrade en
pensionsförmån. Återbäring följer
av konsolideringspolicyn och bildas
genom framräkning av försäkringskapitalet med återbäringsränta,
justerad för driftskostnader och
skatt.
Solvensgrad
Visar tillgångarnas verkliga värde i
förhållande till föreningens garanterade åtaganden.
Solvenskvot
Visar förhållandet mellan kapitalbas
och erforderlig solvensmarginal.
Solvenskvoten får som lägst uppgå
till ett.
Tjänstepension
En pension som bekostas av
arbetsgivaren och som grundas på
kollektivavtal eller individuella avtal
mellan arbetsgivare och anställd.
Totalavkastning
Placeringarnas avkastning, justerad
för kassaflöden, uttryckt i procent
enligt Svensk Försäkrings rekommendation.
Traditionell förvaltning
Traditionell förvaltning är en förvaltningsform där försäkringsgivaren
bestämmer hur pengarna ska
placeras och som ger en garanterad värdetillväxt samt möjlighet till
återbäring.
Valutaterminer
Valutaaffär med framskjuten likvid;
betalning och leverans avseende
tillgången sker i framtiden. En
försäljning av valutapå termin kan
användas för att ta bort/minska
valutarisker i en tillgångsportfölj.
Återbäring
Det överskott som, utöver det överskott som betalas ut från en traditionellt förvaltad försäkring, utöver det
garanterade pensionsbeloppet, om
tillräcklig avkastning uppnåtts.
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Årsredovisning
PP Pension
Tjänstepensionsförening
Tel: 020-29 90 50 (mån-fre 08:30-17:00)
E-post: kundcenter@pppension.se
Postadress: Box 7760, 103 96 Stockholm
For international calls: +46 8 729 90 50

