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Förvaltningsberättelse 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören 
för Solid Försäkringsaktiebolag, org nr 
516401-8482, avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret        
1 januari - 31 december 2020. 

 

Information om 
verksamheten samt 
organisation 
Solid Försäkringsaktiebolag är sedan 
den 12 november 2012 ett helägt 
dotterbolag till Resurs Holding AB, 
org nr 556898-2291 som på 
balansdagen ägs till 28,9 % av Waldakt 
AB. Av resterande ägare äger ingen 
enskild 20 % eller mer. Huvudkontoret 
ligger i Helsingborg, Sverige. 
 
Solid Försäkring bedriver 
skadeförsäkringsverksamhet i Sverige, 
övriga Skandinavien samt även till viss 
del i andra länder i Europa. 
Verksamheten i Norge, Finland och 
Schweiz bedrivs i filialform och 
verksamheten i övriga länder bedrivs 
som gränsöverskridande. 
 
Solid Försäkring erbjuder traditionellt 
specialförsäkringar, med 
huvudinriktning på försäkringar av 
nischkaraktär. 
Försäkringsverksamheten är 
organisatoriskt indelad i 
affärsområdena Produkt, Resor, 
Trygghet samt Motor.  
 
Kapitalförvaltningen utgör en egen 
funktion och ansvarar för bolagets 
samtliga placeringstillgångar. 
Stödfunktioner som Affärsutveckling, 
IT, Personal, Business Support och 
Ekonomi är organiserade för att stödja 
affärsverksamheterna. 

 

Verksamhetens resultat 
Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
 

Resultat 

Rörelseresultat före skatt uppgick till 
60 604 KSEK (63 435). Det redovisade 
tekniska resultatet i 
skadeförsäkringsverksamheten ökade 
med 13 % i jämförelse med 

föregående år och uppgick till 116 920 
KSEK (103 676). Ökningen är främst att 
hänföra till tillväxt inom 
affärsområdena Motor och Trygghet, 
förbättrad lönsamhet inom 
affärsområdena Motor och Produkt 
samt god kostnadskontroll. 
 
Koncernbidrag har lämnats med  
60 000 KSEK (62 000). 
 
I april 2020 erhöll bolaget ett 
aktieägartillskott på 50 000 KSEK av 
moderbolaget Resurs Holding AB. 
 

Premieinkomst 

Premieinkomst, brutto, uppgick för 
året till 951 480 KSEK (939 135). 
Justerat för valutakurseffekter 
redovisades en underliggande 
volymökning om 3 %. Ökningen är 
primärt att hänföra till ökad försäljning 
inom affärsområde Motor. 
 

Premieintäkt 

Premieintäkt, netto, ökade med 14 173 
KSEK till 912 654 KSEK (898 481). 
Justerat för valutakurseffekter uppgår 
ökningen till 3 % och är huvudsakligen 
hänförlig till affärsområdena Motor 
och Trygghet. 
 

Försäkringsersättningar och 
driftskostnader 

Utbetalda försäkringsersättningar 
ökade till 228 583 KSEK (226 031). 
Skadeprocenten ökade under året och 
uppgick till 25,4 % (24,8) Ökningen är 
främst hänförlig till utvecklingen inom 
affärsområde Trygghet där den 
pågående pandemin har haft en 
negativ påverkan på 
skadekostnaderna under året, till följd 
av permitteringar och ökad 
arbetslöshet. 
 
Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen 
minskade med 9 990 KSEK och 
uppgick till 572 552 KSEK (582 542). 
Justerat för valutakurseffekter är 
driftkostnaderna på sammanivå som 
föregående år.  
 
Totalkostnadsprocenten minskade och 
uppgick till 88,2 % (89,6). 
 

Nettoresultat och skattekostnad 

Nettoresultatet uppgick till 43 372 
KSEK (49 455). Årets effektiva 
skattekostnad uppgick till 28,5 % 
(22,1). 
 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 150 058 
KSEK (174 237). 
 
Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till 
-105 296 KSEK (-22 621) främst till följd 
av ökat förvärv av placeringstillgångar. 
Nettoinvesteringar i 
placeringstillgångar uppgick till 94 188 
KSEK (2 225).  
 
Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 
-12 000 KSEK (-65 000). Under året har 
koncernbidrag om 62 000 KSEK 
betalats ut till moderbolaget och 
bolaget erhöll i april ett kapitaltillskott 
på 50 000 KSEK. Likvida medel ökade 
till 328 205 KSEK (305 305). 
 

Försäkringstekniska avsättningar 
(reserver) 

Bruttoavsättningarna vid årets slut har 
ökat till 587 764 KSEK (585 557). 
Återförsäkrades andel av de 
Försäkringstekniska avsättningarna 
minskade till 3 667 KSEK (3 876). 
Ökningen av bruttoavsättningarna är 
främst att hänföra till den växande 
affären inom affärsområde Motor och 
Trygghet. 
 

Kapitalförvaltning och 
kapitalförvaltningens resultat 

År 2020 präglas av Coronapandemin 
som innebar att det blev tvärstopp för 
världsekonomin. Det blev kraftig oro 
på de finansiella marknaderna under 
framförallt mars månad. Genom 
finansiellt stöd från stater och 
centralbanker förekom därefter 
återhämtning, vilken har 
kännetecknats av osäkerhet. Vidare 
skiljer sig pandemins påverkan stort 
mellan olika sektorer.   
 
Det låga ränteläget förväntas kvarstå 
på grund av den nya situationen. Låga 
marknadsräntor medför att 
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ränteintäkterna under året varit 
begränsade.   
 
Bolaget innehar räntebärande 
värdepapper som en stor andel av 
bolagets totala placeringsportfölj. 
Huvuddelen av placeringstillgångarna 
löper med rörlig ränta. Övervägande 
delen av placeringsportföljen är 
noterade i svenska kronor. Andelen 
aktier utgör en begränsad del av den 
totala portföljen. För att minska 
marknads- och valutarisken kan derivat 
användas. 
 
Direktavkastningen uppgick till 20 515 
KSEK (20 815) vilket motsvarar en 
direktavkastning för 
kapitalförvaltningen om 1,5 % (1,9). 
Totalavkastningen uppgick till 1,3 % 
(3,4). 
 
Marknadsvärdet av bolagets 
placeringstillgångar inklusive likvida 
medel i kassa och bank uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 1 149 710 
KSEK (1 044 767). 

 

Väsentliga händelser under 
året och framtida utveckling 
Effekterna av den pågående 
pandemin på de globala 
ekonomierna, den politiska 
utvecklingen i Sverige och runtom i 
världen har varit utmärkande för året.  
Nyförsäljning och premieintäkt i 
bolagets minsta affärsområde, Resor, 
har påverkats negativt till följd av 
kraftigt minskat resande i Europa. Den 
underliggande affären inom övriga 
affärsområden har fortsatt att prestera 
väl och utvecklingen i premieintäkter i 
jämförelse med föregående år är 
stabil. God kostnadskontroll, tillväxt 
inom affärsområdena Motor och 
Trygghet samt förbättrad lönsamhet 
inom affärsområdena Motor och 
Produkt har resulterat i en positiv 
utveckling av det tekniska resultatet 
samt väsentliga nyckeltal. 
 
En viss ökning av anmälda skador har 
skett under året. Ökningen är 
hänförlig till affärsområde Trygghet 
och de försäkringsprodukter som 
påverkas av ökade permitteringar och 
höjd arbetslöshet till följd av Covid-19. 
Förändrade beteenden och 
skademönster är inbyggda i bolagets 
modeller för reservberäkning och 

avsättningar till oreglerade skador har 
därigenom ökat under året. 
 
Efter utbrottet av Covid-19 följde en 
period med hög osäkerhet och 
volatilitet på de finansiella 
marknaderna. Marknadsvärdena på 
bolagets aktie- och 
obligationsportföljer minskade kraftigt 
i mars, vilka sedan till största delen har 
återhämtat sig. 
 
Den sista januari 2020 genomföres ett 
förvärv av ett norskt kundregister 
avseende cykelregistreringar. 
Förvärvet ger ökad möjlighet att 
befästa positionen inom 
cykelmarknaden i Norge samt att 
ytterligare utveckla affären. Ett 
intensivt arbete har pågått under året 
för att integrera förvärvet samt 
realisera den potential som den 
möjliggör. 
 
Den 27 april erhöll bolaget ett 
aktieägartillskott på 50 MSEK av 
moderbolaget Resurs Holding AB. 
 

Förväntningar avseende den 
framtida utvecklingen 

Bolaget erbjuder kompletterande 
försäkringar med fokus på att öka 
tillväxten inom befintliga 
affärsområden på den nordiska 
marknaden genom ett tydligt och 
sammanhängande partner- och 
konsumenterbjudande. Bolaget 
arbetar kontinuerligt med 
förbättringar i befintlig partnerbas för 
att göra hela processen så enkel och 
effektiv som möjligt för såväl partner 
som konsument.  
 
Arbetet med att kostnadseffektivt öka 
digitaliseringen och det digitala 
kundbemötandet inom hela bolaget 
kommer fortsatt att vara mycket 
viktigt. Fokus kommer att ligga på 
ytterligare insatser för att automatisera 
kundkommunikationen och 
marknadsföringen samt för att 
effektivisera processerna kring digitala 
förlängningar och betallösningar. 
 
Vidare kommer bolaget ha fortsatt 
fokus på arbetet med att ytterligare 
utveckla affären inom den norska 
cykelmarknaden. 

Information om risker och 
osäkerhetsfaktorer 
I bolagets verksamhet uppstår en rad 
olika risker. Riskerna och de beslut 
som tas för att hantera dessa påverkar 
bolagets ekonomiska ställning och 
förmåga att nå uppsatta mål. Genom 
aktiva, kontrollerade och affärsmässiga 
beslut skapas förutsättningar för att 
erbjuda kunder försäkringslösningar 
som ger dem trygghet. Av den 
anledningen är det viktigt att risker 
hanteras och kontrolleras på ett 
strukturerat sätt, både i ett kort och 
långt perspektiv. 
 
I Solid Försäkrings 
riskhanteringsarbete ingår att 
identifiera, mäta och kontrollera 
väsentliga risker som bolaget är 
exponerat för. Bolaget ska säkerställa 
att det finns en betryggande solvens i 
förhållande till riskerna. Bolagets sätt 
att hantera risktagandet bygger på 
tydligt definierade ansvarsområden, 
väl fungerande processer samt ett 
användande av trelinjeförsvar för att 
hantera risker i verksamheten. 
Styrelsen är ytterst ansvarig för 
riskarbetet och har fastställda interna 
styrdokument i en hierarki av tre 
nivåer: policys, riktlinjer och rutiner. 
Samtliga policys uppdateras vid behov 
och revideras minst en gång per år. 
 
Solid Försäkrings ramverk för 
riskhantering är en väl integrerad del 
av verksamheten som förenar bolagets 
strategiska mål med bolagets 
riskhantering utifrån Solvens 2-
regelverket.  
 
Solid Försäkrings risker definieras i 
följande riskkategorier: 
Försäkringsrisker, Marknadsrisker, 
Motpartsrisker, Operationella risker 
samt Övriga risker. Bolaget har 
bedömt att den mest väsentliga risken 
i verksamheten är Försäkringsrisken. 
 
Bolagets riskhantering beskrivs på en 
mer detaljerad nivå i Not 2 
Upplysningar om risker. 
 

Resultatanalys 
Bolagets resultatutveckling per 
försäkringsgren i enlighet med 6 kap 3 
§ lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag (1995:1560) och 
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FFFS 2019:23 redovisas längre fram i 
årsredovisningen. 

 

Medarbetare och miljö 

Hållbara medarbetare lägger 
grunden för utveckling och 
lönsamhet 

För Solid Försäkring är det självklart 
att erbjuda en jämställd och hälsosam 
arbetsplats som utmärks av goda 
möjligheter till individuell utveckling. 
Under 2020 stod omsorg om 
medarbetarnas arbeten och hälsa i 
fokus med åtgärder som bidrog till att 
reducera risken för smittspridning av 
Covid-19.   
 
2020 kom på många sätt att präglas av 
den globala coronapandemins 
framfart. Solid Försäkrings ansvar som 
arbetsgivare och som företag var att 
på alla sätt bidra till minskad 
smittspridning och snabbt anpassa 
verksamheten till de nationella 
rekommendationer som infördes 
löpande under året. Att kunna hålla 
igång verksamheten på ett säkert sätt 
var både affärskritiskt och 
grundläggande. Bolaget valde tidigt 
att aktivera sin krisledningsgrupp och 
kontinuitetsplan för att öka 
möjligheterna till snabba beslut. I 
första hand gällde en 
rekommendation om att så många 
medarbetare som möjligt skulle arbeta 
hemifrån. 
 

Hållbara ledare och medarbetare 
i fokus 

Ett hållbart och engagerat ledarskap 
är alltid centralt i tider av oro och 
distansarbete, för ett stort antal 
medarbetare, var detta under 2020 
viktigare än någonsin. För samtliga 
ledare handlade det om att arbeta 
med motivationshöjande insatser i 
form av regelbundna 
avstämningsmöten och att vara 
lyhörda för det allmänna hälsoläget. 
På grund av den nödvändiga fysiska 
distanseringen fick 
ledarskapsprogrammen Let’s GROW 
och Let’s CHANGE pausas. Istället 
gjordes ett antal riktade digitala 
utbildningsinsatser med fokus på 
ledarskap på distans givet Covid-19, 
respektive att leda i förändring.  
 

Genom att medarbetarna i realtid kan 
rapportera sina upplevelser av 
arbetssituation, ledarskap och 
engagemang i den digitala kanalen 
Winningtemp, kan signaler om ohälsa 
och stress i vardagen snabbt fångas 
upp. Under 2020 lades ytterligare 
frågor till i syfte att mäta 
medarbetarnas upplevelser av hur 
Solid Försäkring som arbetsgivare 
hanterade situationen med pandemin. 
Svaren gav en bild av att 
medarbetarna generellt upplevde att 
den aktuella situationen hanterades 
ansvarsfullt och att informationsflödet 
från ledningens sida var transparent. 
Även strukturen för distansarbete 
upplevdes fungera väl. Därtill gav 
många uttryck för en trygghet i 
upplevelsen av ett tillgängligt och 
närvarande ledarskap.   
 
Målsättningen är att medarbetarnas 
helhetsintryck av arbetsmiljön ska 
överstiga Winningtemps index (ett 
jämförande index där de 
organisationer som använder 
verktyget ingår). För 2020 uppmättes 
index till 7,4 på en tiogradig skala och 
bolaget nådde en temperatur på 8,2 
(8,0) med en svarsfrekvens på 82 % 
(83).  
 
Målsättningen för frisknärvaron i 
bolaget är minst 96 %. För 2020 var 
utfallet för frisknärvaron på bolaget 95 
% (95). I de fall då nedsatt 
arbetsförmåga inträffar samt vid 
återgång efter en längre tids 
sjukfrånvaro sätts rehabiliterande 
insatser in. Medarbetaren ska genom 
tidiga och samordnade 
rehabiliteringsinsatser få hjälp och 
stöd för att återvinna arbetsförmågan 
med målet att kunna återgå i arbete 
helt eller delvis. 
 

Ständig fortbildning i digitala 
kanaler 

I den digitala portalen Resurs 
Academy Online Training finns allt från 
obligatoriska utbildningar i 
uppförandekoden, antikorruption, 
penningtvätt och miljö, till 
försäkringsregulatoriska utbildningar. 
Under året kompletterades det med 
utbildningar såsom en grundläggande 
utbildning för att generellt höja 
kompetensen kring 
användningsområden, möjligheter och 
risker med AI.  

Portalen ger även chefer, HR och 
utbildningsägare ett statistiskt 
underlag för att säkra att medarbetare 
tar del av utbildningarna under året. 
 

Intern rörlighet uppmuntras 

Alla medarbetare ska känna att det 
hos Solid Försäkring finns goda 
möjligheter att växa med 
arbetsuppgifterna och medarbetarna 
uppmuntras därför att aktivt söka sig 
till nya roller inom bolaget. Det har 
generellt skapat en hög intern 
rörlighet, där 24 % (27) av utlysta 
tjänster tillsattes av interna resurser 
under 2020. 
 

Mångfald och jämställdhet – på 
agendan sedan länge 

Medarbetare med olika bakgrund, kön 
och erfarenhet berikar verksamheten 
på olika sätt och gör Solid Försäkring 
till en mer kreativ, lönsam och effektiv 
organisation. Bedömningen är också 
att om samhällets mångfald speglas i 
sammansättningen av medarbetare 
kan ytterligare värdefull kundnytta 
skapas.  
 
Bolagets målsättning för en 
verksamhet med en jämställd balans 
mellan könen är 40/60. För 2020 
uppgick andelen kvinnliga 
medarbetare totalt till 51 % (57).  
 
Det råder nolltolerans mot 
diskriminering och sexuella 
trakasserier på företaget. Att på alla 
sätt motverka detta respektive verka 
för en inkluderande arbetsplats ska 
vara självklart. Den lönekartläggning 
som genomförs årligen syftar till att 
identifiera och fastställa att löner är 
satta på sakliga grunder. För 2020 
visade kartläggningen inte på några 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män för jämförbara yrkesgrupper. 
 

Insatser som speglar 
miljöpåverkan 

Den negativa miljöpåverkan som 
verksamheten ger upphov till, sker 
främst i samband med tjänsteresor 
och användningen av tjänstebilar samt 
inköpt energi från fossila källor. 
Genom att göra fler aktiva val finns 
möjlighet till en successiv minskning 
av CO2-utsläppen.  
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Förslag till vinstdisposition

SEK

Balanserad vinst 132 358 902

Årets resultat 43 372 165

Summa 175 731 067

Coronapandemins framfart ledde till ett 
mindre resande i bolaget än under ett 
mer ordinärt år, vilket också bidrog till 
minskat CO2-utsläpp. Parallellt togs ett 
antal initiativ för att öka medvetenheten 
om att de val av resor som var och en 
gör faktiskt också spelar roll. Bland 
annat infördes ett online-system för 
resebokningar där klimatavtrycket från 
såväl färdsätt och hotellkedja tydligt 
framgår, och en ny resepolicy 
introducerades där tåg är det 
rekommenderade färdsättet och 
flygresor alltid måste godkännas av 
närmaste chef för att få bokas. 
Klartecken gavs också för att köpa in 
elbilar som tjänste- och förmånsbilar.

Verksamhetens påverkan på miljön 
omfattar också kontorslokalernas 
elförbrukning. Som riktlinje gäller att 
nyttja den tillgängliga energimix som 
finns och i möjligast mån välja förnybar 
el.

Fördjupad analys av 
klimatförändringens påverkan 
I väsentlighetsanalysen, som ligger till 
grund för de prioriteringar som görs i 
hållbarhetsarbetet, identifierades att 
verksamhetens huvudsakliga 
påverkan sker inom sociala och 
affärsetiska hållbarhetsfrågor, och i 
mindre omfattning miljöfrågor som 
klimatpåverkan, energianvändning, 
inköp och materialanvändning. 
Samtidigt ligger det i Solid 
Försäkrings ansvar att, vid sidan av 
den miljöpåverkan som verksamheten 
ger upphov till, skaffa sig bättre 
kunskap om klimatförändringens 
indirekta effekter som kan tänkas 
uppstå framöver och därmed få en 
påverkan på verksamheten. Under 
året påbörjades därför ett arbete med 
en fördjupad analys av dessa frågor 
tillsammans med att definiera i vilken 
omfattning EUs regelverk Sustainable 
finance påverkar bolagets 
verksamhet.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Styrelsen föreslår att vinstmedel om 175 731 067 SEK balanseras i ny räkning.

Små men viktiga steg mot 
minskad miljöbelastning
Att göra medvetna miljöval vid inköp 
är prioriterat, exempelvis till de 
gemensamma personalutrymmena för 
att minska matsvinn och mängden 
emballage. För att generellt öka 
medvetenheten om att alla bidrag, 
stora som små, är viktiga, finns en 
obligatorisk miljöutbildning på Resurs 
Academy Online Training. 

För 2020 har koncernen upprättat en 
hållbarhetsrapport som finns 
integrerad i årsredovisningen för 
Resurs Holding AB, org nr 556898-
2291.

Medarbetare i siffror
Antal anställda vid årets slut uppgick 
till 69 personer (71). Medelantalet 
anställda under året, oavsett 
sysselsättningsgrad, uppgick till 69 
personer (72), varav 51 %
(57) kvinnor. Upplysningar om
principer och processer avseende
ersättningar och förmåner till
nyckelpersoner i ledande ställning
lämnas i Not 28 Personal.
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Finansiella rapporter
FEM ÅR I SAMMANDRAG

2020 2019 2018 2017 2016

Resultat
Premieinkomst brutto 951 480 939 135 915 331 844 929 916 712

Premieintäkt för egen räkning 912 654 898 481 828 678 800 442 908 610

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 9 014 10 678 7 594 8 843 14 616

Försäkringsersättningar för egen räkning -232 196 -222 941 -226 211 -248 737 -349 584

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 116 920 103 676 88 475 74 422 29 373

Årets resultat 43 372 49 455 14 335 22 764 11 125

Ekonomisk ställning 
Placeringstillgångar värderade till verkligt värde 821 505 739 462 718 203 720 110 693 980

Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 584 097 581 681 549 786 449 435 455 118

Konsolideringskapital a) 693 849 601 168 552 038 667 793 645 139

   varav uppskjuten skatt

Kapitalbas b) 664 488 574 253 538 279 649 567 622 428

Erforderlig solvensmarginal c) 

Tillgänglig kapitalbas att möta solvenskapitalkrav d) 661 357 569 635 538 760 653 203 631 662

   varav primärkapital e) 661 357 569 635 538 760 653 203 631 662

   varav tilläggskapital 0 0 0 0 0

Solvenskapitalkrav (SCR) f) 446 189 455 303 376 926 361 008 354 614

Solvenskapitalkravskvot g) 148% 125% 143% 181% 178%

Minimumkapitalkrav (MCR) h) 123 744 121 519 116 868 101 819 108 798

Nyckeltal
Resultat av skadeförsäkringsrörelsen

Skadeprocent i) 25,4% 24,8% 27,3% 31,1% 38,5%

Driftskostnadsprocent j) 62,7% 64,8% 62,9% 60,7% 59,9%

Totalkostnadsprocent k) 88,2% 89,6% 90,2% 91,8% 98,4%

Resultat av kapitalförvaltningen

Direktavkastning l) 1,5% 1,9% 1,8% 1,5% 1,9%

Totalavkastning m) 1,3% 3,4% 0,5% 2,3% 3,2%

Ekonomisk ställning 

Konsolideringsgrad n) 74,4% 65,7% 62,0% 81,5% 72,6%

a) Konsolideringskapital utgörs av redovisat eget kapital, obeskattade reserver samt eventuella över- och undervärden i placeringstillgångar som inte redovisats i balansräkningen. 
Inga över- och undervärden finns att justera för i konsolideringskapitalet då placeringstillgångarna har samma redovisade värde som verkligt värde. Om över- och undervärden som 
inte redovisas i balansräkningen medtas i konsolideringskapitalet görs detta utan beaktande av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar och skulder som i redovisningen 
påverkat eget kapital återläggs vid beräkningen av konsolideringskapitalet.
b) Kapitalbasen är ett mått på det tillgängliga kapitalet i bolaget. Kapitalbasen består av eget kapital (fond för orealiserade vinster räknat brutto), obeskattade reserver samt öppet 
redovisade övervärden (netto) i tillgångar, med avdrag för immateriella poster enligt balansräkningen.
c) Erforderlig solvensmarginal är ett mått på lägsta nivå på kapitalbasen som tillåts enligt gällande lagstiftning. Beräkningen görs dels utifrån bolagets premieinkomst dels utifrån 
skadeersättningar. Den erforderliga solvensmarginalen utgörs av det högsta av de två beräknade värdena. Detta mått ersätts från och med år 2016 med Solvens 2 mått; tillgänglig 
kapitalbas, primärkapital, tilläggskapital, Solvenskapitalkrav och Solvenskvot.
d) Tillgänglig kapitalbas att möta solvenskapitalkrav är summan av primärkapital och tilläggskapital. Medräkningsbar kapitalbas är det kapital som får räknas med för att täcka 
solvenskapitalkravet.
e) Primärkapital följer Solvens 2 reglerna och är nettot av uppbyggt aktiekapital, avstämningsreserv och uppskjuten skattefordran.
f) Solvenskapitalkrav (SCR) är beräknat enligt EIOPAs standardformel.
g) Solvenskapitalkravskvot är medräkningsbar kapitalbas att möta solvenskapitalkrav i förhållande till solvenskapitalkrav.
h) Minimumkapitalkrav (MCR) är beräknat enligt EIOPAs standardformel.
i) Skadeprocent är försäkringsersättningar i procent av premieintäkter.
j) Driftskostnadsprocent är driftskostnader i procent av premieintäkter.
k) Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och driftskostnader i procent av premieintäkter.
l) Direktavkastning är kapitalavkastningsintäkter reducerat med resultat från avyttring av placeringstillgångar i förhållande till det genomsnittliga verkliga värdet av 
balansräkningsposterna Placeringstillgångar och Kassa och bank.
m) Totalavkastning är kapitalavkastningsintäkter enligt fotnot ovan och värdeförändringar och realisationsresultat vid försäljning av placeringstillgångar i förhållande till det 
genomsnittliga verkliga värdet av balansräkningsposterna Placeringstillgångar och Kassa och bank.
n) Konsolideringsgraden är konsolideringskapital i procent av premieinkomst för egen räkning.
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RESULTATRÄKNING

Not 2020 2019

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse
Premieintäkter

Premieinkomst 3 951 480 939 135

Premier för avgiven återförsäkring 3 -19 922 -24 207

-18 890 -16 442

-14 -5

Summa premieintäkter 912 654 898 481

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 9 014 10 678

Försäkringsersättningar f e r 5

Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -228 583 -226 031

Återförsäkrares andel av Utbetalda försäkringsersättningar 6 073 8 216

-9 515 -4 681

Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för oreglerade skador -171 -445

Summa försäkringsersättningar f e r -232 196 -222 941

Driftskostnader 6 -572 552 -582 542

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 116 920 103 676

Icke-teknisk redovisning 
Kapitalförvaltningens resultat 7

Kapitalavkastning, intäkter 20 515 20 815

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 0 13 415

Kapitalavkastning, kostnader -1 937 -2 079

Orealiserade förluster på placeringstillgångar -6 529 0

Kapitalförvaltningens resultat 12 049 32 151

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -9 014 -10 678

Övriga icke-tekniska intäkter 3 655 570

Övriga icke-tekniska kostnader -3 006 -284

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 120 604 125 435

Bokslutsdispositioner 8 -60 000 -62 000

Resultat före skatt 60 604 63 435

Skatt på årets resultat 9 -17 232 -13 980

Årets resultat 43 372 49 455

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2020 2019

Årets resultat 43 372 49 455

Poster som kan komma att återföras till resultatet

Årets omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet -691 -325

Årets totalresultat 42 681 49 130

Förändring i Avsättning för oreglerade skador före avgiven 
återförsäkring

Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Solid Försäkringsaktiebolag 
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Sjukdom 
och 

olycksfall

Motor- 
fordon

Hem och 
villa

Assistans Inkomst 
och 

avgångs- 
bidrag  

Övriga**

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter f e r * 912 654 208 358 88 378 190 984 65 102 4 997 3 545 351 290 0

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 9 014 13 1 588 1 634 561 105 41 5 055 17

Försäkringsersättningar f e r * -232 196 -17 572 -28 116 -57 707 -37 388 -3 300 -2 796 -87 332 2 015

Driftskostnader -572 552 -158 199 -52 890 -104 705 -19 789 -460 -1 065 -235 444 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 116 920 32 600 8 960 30 206 8 486 1 342 -275 33 569 2 032

Avvecklingsresultat 9 200 -11 1 460 1 335 -977 401 327 4 529 2 136

532 931 51 110 136 105 962 29 163 2 829 2 113 282 677 0

Avsättning för oreglerade skador 54 833 1 501 5 832 10 012 6 254 4 405 407 26 422 0

587 764 1 552 115 968 115 974 35 417 7 234 2 520 309 099 0

3 447 0 0 3 447 0 0 0 0 0

Åfs andel av avsättning för oreglerade skador 220 0 0 0 0 0 0 220 0

3 667 0 0 3 447 0 0 0 220 0

* Noter till resultatanalys 

Premieintäkter f e r

Premieinkomst brutto 951 480 208 284 114 340 223 530 61 516 4 669 3 209 335 932 0

Premier för avgiven återförsäkring -19 922 0 0 -19 196 -220 0 0 -506 0

-18 890 74 -25 962 -13 373 3 806 328 336 15 901 0

-14 0 0 23 0 0 0 -37 0

Summa premieintäkter f e r 912 654 208 358 88 378 190 984 65 102 4 997 3 545 351 290 0

Försäkringsersättningar f e r 

Utbetalda försäkringsersättningar

   före avgiven återförsäkring -228 583 -16 097 -27 469 -63 197 -35 256 -2 028 -2 716 -81 820 0

   återförsäkrares andel 6 073 0 0 5 873 0 0 0 200 0

Förändring i avsättning för oreglerade skador

   före avgiven återförsäkring -9 515 -1 475 -647 -383 -2 132 -1 272 -80 -5 541 2 015

   återförsäkrares andel -171 0 0 0 0 0 0 -171 0

Summa försäkringsersättningar f e r -232 196 -17 572 -28 116 -57 707 -37 388 -3 300 -2 796 -87 332 2 015

RESULTATANALYS

** Rättsskydd samt övrig egendom

Utländ- 
ska   

risker

Mot- 
tagen 

återför- 
säkring

Svenska riskerTotalt 
2020

Åfs andel av avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker

Avsättningar för intjänade premier och 
kvardröjande risker

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven 
återförsäkring

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar

Förändring i avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker

ÅFs andel av förändring i avsättning för ej 
intjänade premier och kvardröjande risker
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2020 Premie- 
inkomst

brutto

Premie- 
intäkt

brutto

Försäk- 
rings- 

ersättning
brutto

Drifts- 
kostnader

brutto

Resultat 
avgiven 
återför- 
säkring

Sjukdom och olycksfall 373 105 390 895 -47 159 -288 693 0

Motor, övriga klasser 114 340 88 378 -28 117 -57 066 0

Brand och annan skada på egendom 364 922 347 151 -116 375 -192 112 -13 300

Rättsskydd 302 320 0 -31 0

Assistans 94 142 100 849 -43 147 -34 291 -734

Övriga klasser 4 669 4 997 -3 300 -359 0

Totalt 951 480 932 590 -238 098 -572 552 -14 034

RESULTAT PER FÖRSÄKRINGSKLASS

Solid Försäkringsaktiebolag 
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BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Immateriella tillgångar 10

Goodwill 15 000 17 857

Andra immateriella tillgångar 15 839 9 845

Summa immateriella tillgångar 30 839 27 702

Placeringstillgångar

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag 11

   förlagslån 200 000 200 000

Andra finansiella placeringstillgångar

   aktier och andelar 12 98 207 78 402

   obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 493 616 432 770

   förlagslån 13 29 682 28 290

Summa placeringstillgångar 821 505 739 462

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 14 3 447 3 460

Oreglerade skador 15 220 416

Summa återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar 3 667 3 876

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 16 77 429 91 953

Fordringar avseende återförsäkring 64 62

Övriga kortfristiga fordringar 75 9

Övriga fordringar 17 17 271 13 673

Summa fordringar 94 839 105 697

Andra tillgångar 

Materiella tillgångar 18 2 908 4 301

Kassa och Bank 328 205 305 305

Klientmedel 48 570

Övriga tillgångar 19 2 037 589

Summa andra tillgångar 333 198 310 765

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna ränteintäkter 1 214 1 217

Förutbetalda anskaffningskostnader 20 193 484 198 124

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 963 4 428

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 197 661 203 769

Summa tillgångar 1 481 709 1 391 271

Solid Försäkringsaktiebolag 
org nr 516401-8482

10



BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital 22

Bundet eget kapital

   Aktiekapital 30 000 30 000

Fritt eget kapital

   Fond för verkligt värde -1 478 -787

   Balanserad vinst eller förlust 133 837 34 382

   Årets resultat 43 372 49 455

Summa eget kapital 205 731 113 050

Obeskattade reserver 23

Säkerhetsreserv 488 118 488 118

Summa obeskattade reserver 488 118 488 118

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 14 532 931 538 318

Oreglerade skador 15 54 833 47 239

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 587 764 585 557

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 24 119 453 122 615

Skulder avseende återförsäkring 0 2 241

Derivat 508 791

Övriga skulder 25 63 222 65 336

Summa skulder 183 183 190 983

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 16 913 13 563

Summa eget kapital och skulder 1 481 709 1 391 271
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktie-
kapital

Fond för 
verkligt 

värde

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 30 000 -462 20 047 14 335 63 920

Årets resultat 49 455 49 455

Omräkningsdifferenser -325 -325

Årets totalresultat -325 49 455 49 130

Omföring föregående års resultat 14 335 -14 335 0

Transaktioner med ägarna

Utdelning till ägare 0 0

Utgående eget kapital 2019-12-31 30 000 -787 34 382 49 455 113 050

Ingående eget kapital 2020-01-01 30 000 -787 34 382 49 455 113 050

Årets resultat 43 372 43 372

Omräkningsdifferenser -691 -691

Årets totalresultat -691 43 372 42 681

Omföring föregående års resultat 49 455 -49 455 0

Transaktioner med ägarna

Aktieägartillskott 50 000 50 000

Utgående eget kapital 2020-12-31 30 000 -1 478 133 837 43 372 205 731
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDESANALYS (INDIREKT METOD)

2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 60 604 63 435

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* 122 069 77 121

Betald inkomstskatt -20 219 -2 684

Förändring rörelsefordringar -14 976 18 151

Förändring rörelseskulder 2 580 18 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten 150 058 174 237

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -11 933 -20 000

Investeringar i materiella tillgångar 0 -396

Ersättning avyttrade materiella tillgångar 825 0

Förvärv av placeringstillgångar -227 351 -166 450

Avyttring av placeringstillgångar 133 163 164 225

Kassaflöde från investeringsverksamheten -105 296 -22 621

Finansieringsverksamheten

Lämnade/erhållna koncernbidrag -62 000 -65 000

Erhållet kapitaltillskott 50 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 000 -65 000

Årets kassaflöde 32 762 86 616

Likvida medel vid årets början 305 305 221 633

Kursdifferenser i likvida medel -9 862 -2 944

Likvida medel vid årets slut 328 205 305 305

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar av materiella tillgångar 997 997

Avskrivningar av immateriella tillgångar 8 825 6 519

Lämnade koncernbidrag 60 000 62 000

Förändring av försäkringstekniska avsättningar 28 770 24 876

Rearesultat på materiella tillgångar -429 0

Realiserat resultat placeringstillgångar -3 713 -1 625

Orealiserat resultat placeringstillgångar 6 529 -13 415

Orealiserade valutakursvinster/förluster 21 090 -2 231

Summa justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 122 069 77 121

Direktavkastning

Betalda räntor från den löpande verksamheten -132 -32

Erhållna räntor från den löpande verksamheten 0 84

Erhållna räntor från investeringsverksamheten 13 948 13 382

Erhållen utdelning 1 521 2 760

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. De likvida 
transaktionerna klassificeras inom kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och 
finansieringsverksamhet. Likvida medel är bankmedel.
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Noter 
 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Företagsinformation 

Denna årsredovisning omfattar 
räkenskapsåret 2020 avseende Solid 
Försäkringsaktiebolag, org nr 516401-
8482 med säte i Helsingborg. Bolagets 
postadress är Box 22068, 250 22 
Helsingborg. Årsredovisningen har 
godkänts för utfärdande av styrelsen 
den 22 mars 2021. Resultat- och 
balansräkning blir föremål för 
fastställelse på bolagsstämman den 13 
april 2021. 
 
Solid Försäkringsaktiebolag ingår i en 
koncern där Resurs Holding AB, org nr 
556898-2291, med säte i Helsingborg, 
upprättar koncernredovisning. Resurs 
Holding AB är noterat på Nasdaq 
Stockholm och ägs till stor del av 
Waldakt AB. Se vidare Not 27 
Närstående. 
 

Lag och föreskriftsenlighet 

Försäkringsföretagets årsredovisning 
är upprättad enligt Lag om 
årsredovisning i försäkringsföretag 
(ÅRFL 1995:1560), Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om 
Årsredovisning i försäkringsföretag 
(FFFS 2019:23) inklusive alla tillämpliga 
ändringsföreskrifter samt Rådet för 
finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 - Redovisning 
för juridiska personer. 
 
Denna årsredovisning är upprättad i 
enlighet med så kallad lagbegränsad 
IFRS. Det innebär att de 
internationella redovisningsstandarder 
samt tolkningar härav som antagits av 
EU har tillämpats så långt det är 
möjligt inom ramen för nationella 
lagar och föreskrifter samt med 
beaktandet av sambandet mellan 
redovisning och beskattning. 
 
De nedan angivna 
redovisningsprinciperna har, om inte 
annat anges, tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i 
företagets finansiella rapporter. 
 

Värderingsgrunder vid 
upprättande av bolagets 
finansiella rapporter 

Bolagets funktionella valuta är svenska 
kronor och de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är 
avrundade till närmaste tusental.  
 
De finansiella rapporterna är 
upprättade på basis av historiska 
anskaffningsvärden. Finansiella 
tillgångar och skulder är redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde, förutom 
vissa finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde. 
Finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde utgörs av 
innehav i kategorin finansiella 
tillgångar respektive skulder 
värderade till verkligt värde via 
resultatet. 
 

Bedömningar och 
uppskattningar i de finansiella 
rapporterna 

Att upprätta de finansiella rapporterna 
i enlighet med IFRS kräver att 
företagets ledning gör bedömningar 
och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar 
tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader.  
 
Uppskattningar och antaganden är 
baserade på historiska erfarenheter 
och ett antal andra faktorer som under 
rådande förhållanden synes vara 
rimliga. Resultatet av dessa 
uppskattningar och antaganden 
används sedan för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och 
skulder som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Verkliga utfall 
kan avvika från dessa uppskattningar 
och antaganden. 

 
Uppskattningar och antaganden ses 
över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs. 
 
Bedömningar gjorda av företagets 
ledning samt viktiga källor till 
osäkerhet i uppskattningar vid 
tillämpningen av lagbegränsad IFRS 
som har en betydande inverkan på de 

finansiella rapporterna beskrivs 
närmare i Not 32 Viktiga 
uppskattningar och bedömningar. 
 

Ändrade redovisningsprinciper 

Nya redovisningsstandarder från IASB 
som tillämpas för räkenskapsåret 2020. 
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder 
Standarden trädde i kraft den 1 januari 
2018 och ersatte existerande 
standarder och tolkningar relaterade 
till intäktsredovisning med undantag 
för redovisning av försäkringskontrakt. 
Solid Försäkring har implementerat 
standarden under 2020. 
 
Solid Försäkrings intäkter från avtal 
från kunder består av försäljning av 
registreringar i bolagets cykelregister. 
Bolaget redovisar en intäkt när det 
uppfylls ett prestationsåtagande, vilket 
är då en tjänst levereras till kunden. 
Intäkten utgörs av det belopp som 
bolaget förväntar sig att erhålla som 
ersättning för överförda tjänster. 
 
Några övriga nya eller reviderade IFRS 
samt tolkningsuttalanden från IFRIC 
har inte haft någon väsentlig effekt på 
bolagets finansiella ställning, resultat 
eller upplysningar. 
 

Kommande regelverksändringar 

IFRS 17 Försäkringsavtal (ej godkänd 
av EU) 
Den slutliga standarden, som ersätter 
den standard som tidigare benämnts 
IFRS 4 fas 2, publicerades i maj 2017 
och kommer tillämpas från och med 1 
januari 2023. 
 
Standarden innebär nya 
utgångspunkter för redovisning och 
värdering av försäkringsavtal med 
syfte att öka transparensen samt 
minska skillnaderna i redovisningen av 
försäkringsavtal. En väsentlig 
förändring i den nya standarden är 
tydligare och mer omfattande krav om 
hur försäkringsavtal ska aggregeras. 
Förändringarna innebär också att 
analys av lönsamheten i 
försäkringsavtal blir mer detaljerad.  
 
Full IFRS tillämpas inte i juridisk 
person och Finansinspektionen har 
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under 2020 genom utfärdandet av 
ändringsföreskrifterna (FFFS 2020:24) 
till årsredovisningsföreskrifterna 
(2019:23) även gett onoterade 
försäkringsbolag möjligheten att inte 
tillämpa full IFRS i 
koncernredovisningen utan även här 
tillämpa lagbegränsad IFRS. Vid 
tillämpning av IFRS 17 måste juridiska 
personer anpassa tillämpningen med 
svensk lagstiftning. Eftersom IFRS 17 i 
flera delar inte överensstämmer med 
svensk lagstiftning gör Solid 
Försäkring bedömningen att IFRS 17 
endast kommer att få en mindre 
påverkan på bolaget. 
 
Eftersom bolaget är en del av en 
noterad koncern kommer det interna 
arbetet för att kartlägga effekter av 
den nya standarden samt planering för 
övergången fram till den nya 
standarden träder i kraft att 
intensifieras under 2021 och 2022. 
 
Utöver IFRS 17 bedöms övriga nya 
kommande IFRS inte ha några 
väsentliga effekter på bolagets 
rapportering.  
 

Tillämpade principer för poster i 
Resultaträkningen 

Premieinkomst 
Som premieinkomst redovisas den 
totala bruttopremien för direkt 
försäkring som inbetalats eller kan 
tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där 
försäkringsperioden påbörjats före 
räkenskapsårets utgång. Om den 
avtalade försäkringsperiodens premie 
är uppdelad på flera delbetalningar 
redovisas hela premien vid periodens 
början. Annullationer reducerar 
premieinkomsten så snart beloppet är 
känt. Premieinkomst redovisas 
exklusive skatter och andra offentliga 
avgifter som belastar 
försäkringspremien. 

 
Premieintäkt 
Som premieintäkt redovisas den del av 
premieinkomsten som avser 
innevarande räkenskapsperiod. Den 
del av inkomsten från försäkringsavtal 
som hänför sig till en period efter 
balansdagen avsätts till premiereserv i 
balansräkningen och beräknas med 
hänsyn till försäkringsavtalets löptid. 

Premier för 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. 
 

Försäkringsersättningar 
I de totala försäkringsersättningarna 
ingår under perioden utbetalda 
försäkringsersättningar, förändringar i 
avsättning för oreglerade skador samt 
kostnader för skadereglering. Som 
utbetalda försäkringsersättningar 
redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under 
räkenskapsåret på grund av inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när 
skadan har inträffat. 
 

Driftskostnader 
Samtliga driftskostnader fördelas i 
resultaträkningen efter funktionerna 
anskaffning, administration, 
provisioner och vinstandelar i avgiven 
återförsäkring, skadereglering samt 
kapitalavkastningskostnader. I 
administrationskostnader ingår 
leasingkostnader för bolagets 
lokalhyra, fordon samt inventarier, 
vilka redovisas som kostnader i 
resultatet linjärt utifrån avtalade 
leasingperioder. 
 
Driftskostnader för skadereglering 
redovisas som en del av 
resultaträkningens 
försäkringsersättningar. 
Driftskostnader för kapitalavkastning 
redovisas under icke teknisk 
redovisning. 
 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar, exempelvis 
lön, sociala kostnader och rörlig 
ersättning redovisas i resultatet i den 
period då den anställde utfört tjänsten 
åt bolaget. Avsättning för rörlig 
ersättning redovisas när bolaget har 
en rättslig eller informell förpliktelse 
att göra sådana betalningar till följd av 
att tjänsterna ifråga har erhållits från 
de anställda och beloppet kan 
beräknas tillförlitligt. 

Pensioner 
Åtagande för pension för tjänstemän 
tryggas bland annat genom Alecta. 
Enligt rådet för finansiell rapportering, 
UFR 10, är detta en förmånsbestämd 
plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Pensionsplanen enligt ITP som tryggas 
genom Alecta redovisas som en 
avgiftsbestämd plan då det inte finns 
information tillgänglig för att beräkna 
pensionsplanen som en 
förmånsbestämd plan. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
En kostnad för ersättningar i samband 
med uppsägningar av personal 
redovisas endast om bolaget är 
bevisligen förpliktigat, utan realistisk 
möjlighet till tillbakadragande, av en 
formell detaljerad plan att avsluta en 
anställning före den normala 
tidpunkten. 
 
Kapitalavkastningens resultat 
Från kapitalavkastningens resultat förs 
kapitalavkastning över till 
försäkringsrörelsens resultat. Se vidare 
Not 4 Kapitalavkastning överförd från 
finansrörelsen. 
 
Kapitalavkastning, intäkter 
Posten avser avkastning på 
placeringstillgångar och omfattar 
utdelning på aktier och andelar, 
ränteintäkter, valutakursvinster, 
återförda nedskrivningar samt 
realisationsvinster. 
 
Kapitalavkastning, kostnader 
Här redovisas kostnader för 
placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, 
räntekostnader, valutakursförluster, av- 
och nedskrivningar samt 
realisationsförluster. 
 
Realiserade och orealiserade 
värdeförändringar 
För placeringstillgångar som värderas 
till verkligt värde är realisationsvinsten 
den positiva skillnaden mellan 
försäljningspris och anskaffningsvärde. 
För 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 
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placeringstillgångar respektive 
orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. 
Realisationsvinster på andra tillgångar 
än placeringstillgångar 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. 
 
Intäkter från cykelregistrering 
Intäkterna från avtal med kunder 
omfattar intäkter för registrering i 
bolagets cykelregister vilket medför 
att kunden får en reduktion i sin 
självrisk vid skada. Solid Försäkrings 
prestation består i att vid 
försäljningstillfället registrera kunden i 
registret. 
 

Redovisning av tillgångar och 
skulder 

Tillgångar definieras som resurser över 
vilka det finns kontroll till följd av 
inträffade händelser och som förväntas 
ge framtida ekonomiska fördelar. 
Dessa resurser balanseras när det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna förknippade med 
tillgången kommer att tillfalla bolaget 
och när resursens 
värde/anskaffningskostnad kan mätas 
med tillförlitlighet. 
 
Skulder definieras som befintliga 
förpliktelser som till följd av inträffade 
händelser förväntas medföra ett 
resursutflöde från bolaget. En skuld 
balanseras således vid det tillfälle då 
det är sannolikt att bolaget, för att 
kunna uppfylla en befintlig förpliktelse, 
måste lämna ifrån sig en resurs med 
ett värde som kan mätas med 
tillförlitlighet. 

 
Immateriella tillgångar 
Värdet av goodwill bedöms löpande 
och skrivs av över den vid vart tillfälle 
bedömda nyttjandeperioden. Andra 
immateriella tillgångar skrivs 
systematiskt av över bedömd 
nyttjandeperiod. 
 
Goodwill skrivs av under 7 år vilket 
bedömts återspegla den tid då 

bolaget väntas erhålla ekonomiska 
fördelar av investeringen. 
Andra immateriella tillgångar skrivs av 
på 5-7 år. 
 
Goodwill 
Goodwill representerar skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet för 
rörelseförvärvet och det verkliga 
värdet av förvärvade identifierbara 
tillgångar, övertagna skulder samt 
eventualförpliktelser. Goodwill 
värderas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar. Goodwill 
fördelas till kassagenererande enheter 
och prövas minst årligen för 
nedskrivningsbehov, se även Not 10 
Immateriella tillgångar. 
 
IT-utveckling 

IT-utvecklingar aktiveras som 
immateriella tillgångar då projektet 
uppfyller samtliga krav för aktivering. 
Bland annat innebär kraven att det 
finns tillräcklig säkerhet för att 
respektive aktivitet kommer att 
medföra ekonomiska fördelar som 
överstiger kostnaderna. Färdigställda 
utvecklingsprojekt tas upp till 
upparbetade kostnader med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. Avskrivningarna 
redovisas över resultaträkningen och 
beräknas linjärt över projektets 
förväntade utnyttjande, vilka uppgår 
till 5-7 år. 
 
Nedskrivningsprövning 

Bolaget undersöker varje år om något 
nedskrivningsbehov föreligger för 
goodwill, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs 
ovan. Återvinningsvärden för 
kassagenererande enheter fastställs 
genom beräkning av nyttjandevärde. 
För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras. 
 
För övriga immateriella tillgångar görs 
nedskrivning med det belopp som 
tillgångens redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. 
Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. 
 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i 
balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan aktier och andelar, 
obligationer och andra räntebärande 

värdepapper, förlagslån, fordringar 
avseende direktförsäkring och 
återförsäkring, kassa och bank samt 
upplupna ränteintäkter. Under 
rubriken skulder och eget kapital 
återfinns skulder avseende direkt 
försäkring och återförsäkring, derivat 
samt övriga skulder. 
 
Finansiella instrument - Redovisning i 
och borttagande från balansräkningen 
 
En finansiell tillgång eller finansiell 
skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen 
när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller 
för del av en finansiell tillgång. 
 
En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. En finansiell 
tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta 
beloppen samt att det föreligger 
avsikt att reglera posterna med ett 
nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera 
skulden. Förvärv och avyttring av 
finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, som utgör den dag då 
bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången. 
 
Finansiella instrument - Klassificering 
och värdering 
 
Finansiella instrument redovisas till 
instrumentets verkliga värde. Derivat 
och de instrument som tillhör 
kategorin finansiell tillgång respektive 
finansiell skuld som redovisas till 
verkligt värde via resultatet redovisas 
till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader. Ett finansiellt 
instrument klassificeras vid första 
redovisningen delvis utifrån i vilket 
syfte instrumentet förvärvades, men 
också utifrån de valmöjligheter som 
finns i IFRS 9. 
 
Klassificeringen avgör hur det 
finansiella instrumentet värderas efter 
första redovisningstillfället såsom 
beskrivs nedan. 
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Finansiella instrument - Tillgångar 
värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 
 
Finansiella instrument i denna kategori 
värderas löpande till verkligt värde 
med värdeförändringar redovisade i 
resultatet. För finansiella instrument 
värderade till verkligt värde över 
resultaträkningen redovisas såväl 
realiserade som orealiserade 
värdeförändringar i resultatposten 
Icke-teknisk redovisning. För 
räkenskapsåret 2019 har bolagets 
obligationer, övriga räntebärande 
papper samt aktier redovisats till 
verkligt värde via resultaträkningen. 
 
Finansiella instrument - Skulder 
värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 
 
Finansiella instrument i denna kategori 
värderas löpande till verkligt värde 
med värdeförändringar redovisade i 
resultaträkningen. I denna kategori 
ingår derivat med negativt verkligt 
värde.  Bolaget har inga övriga skulder 
som värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen. 
 
Finansiella instrument - Tillgångar 
värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 
 
Värderingskategorin upplupet 
anskaffningsvärde utgörs främst av 
förlagslån, kassa och bank samt 
fordringar avseende direktförsäkring 
och återförsäkring, som har fastställda 
eller fastställbara betalningar och som 
inte är noterade på en aktiv marknad. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som 
beräknades vid 
anskaffningstidpunkten. 
Kundfordringar redovisas till det 
belopp som beräknas inflyta, det vill 
säga, efter avdrag för osäkra 
fordringar. 
 
Finansiella instrument - Skulder 
värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 
 
I balansräkningen representeras dessa 
av posterna skulder avseende 
direktförsäkring och återförsäkring 
samt övriga skulder. 
 
 

Metoder för bestämmande av 
verkligt värde  
 
Finansiella instrument noterade på en 
aktiv marknad 
 
För finansiella instrument som är 
noterade på en aktiv marknad 
bestäms verkligt värde med 
utgångspunkt från tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen 
utan tillägg för transaktionskostnader 
(t.ex. courtage) vid 
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, företag som 
tillhandahåller aktuell prisinformation 
eller tillsynsmyndighet och dessa 
priser representerar faktiska och 
regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på 
affärsmässiga villkor. Eventuella 
framtida transaktionskostnader vid en 
avyttring beaktas inte. För finansiella 
skulder bestäms verkligt värde utifrån 
noterad säljkurs. Instrument som är 
noterade på en aktiv marknad 
återfinns i posterna aktier och andelar, 
obligationer och andra räntebärande 
värdepapper. 
 
Finansiella instrument som inte är 
noterade på en aktiv marknad 
 
Om marknaden för ett finansiellt 
instrument inte är aktiv används 
värderingstekniker för att fastställa det 
verkliga värdet. De värderingstekniker 
som används bygger i så hög grad 
som möjligt på marknadsuppgifter. 
 
Finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde i upplysningssyfte 
 
Verkligt värde för förlagslån till rörlig 
ränta värderas till upplupet 
anskaffningsvärde, varför redovisat 
värde anses reflektera verkligt värde. 
För verkligt värde för bankmedel med 
rörlig ränta anses det redovisade 
värdet reflektera det verkliga värdet. 
För övriga finansiella tillgångar och 
skulder med en kvarvarande livslängd 
på mindre än sex månader anses det 
redovisade värdet reflektera det 
verkliga värdet. 
 
 
 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 
 
Bolaget redovisar en förlustreserv på 
tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde som motsvarar de 
förväntade kreditförlusterna för 
återstående löptid enligt den s.k. 
förenklade metoden. De förväntade 
kreditförlusterna värderas till ett 
sannolikhetsvägt belopp beräknat på 
uppgifter om tidigare händelser, 
nuvarande förhållanden och 
prognoser för framtida förutsättningar. 
 
Återföring av en nedskrivning sker när 
det finns verifierande information om 
att nedskrivningsbehovet inte längre 
föreligger. 
 

Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdet med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. Tillkommande utgifter 
läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat 
tillgång, beroende på vilket som är 
lämpligt, endast då det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska förmånerna 
som är förknippade med tillgången 
kommer att komma bolaget tillgodo 
och tillgångens anskaffningsvärde kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för den ersatta delen tas bort 
från balansräkningen. Alla andra 
former av reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader i resultatet 
under den period de uppkommer. 

 
Avskrivningar på materiella tillgångar, 
för att fördela deras anskaffningsvärde 
eller omvärderat belopp ner till det 
beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs 
linjärt för inventarier för eget bruk. 
Avskrivning sker över beräknad 
nyttjandeperiod om 5 år från och med 
anskaffningstidpunkten. 
 
Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering, 
avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från 
användning alternativt utrangering 
eller avyttring av tillgången. Vinst eller 
förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs 
av skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde med 
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avdrag för direkta 
försäljningskostnader. Med stöd i ett 
väsentlighetsresonemang redovisar 
bolaget oväsentliga belopp avseende 
vinst och förlust vid avyttring i posten 
driftskostnader. 
 
Nedskrivningsprövning 

De redovisade värdena för bolagets 
tillgångar prövas vid varje balansdag 
för att bedömas om det finns 
indikation på nedskrivningsbehov. Om 
indikation på nedskrivningsbehov 
finns, beräknas enligt IAS 36 
tillgångens återvinningsvärde. 
 
Om det inte går att fastställa 
väsentligen oberoende kassaflöden till 
en enskild tillgång, ska tillgångarna vid 
prövning av nedskrivningsbehov 
grupperas till den lägsta nivå där det 
går att identifiera väsentligen 
oberoende kassaflöden, en så kallad 
kassagenererande enhet. En 
nedskrivning redovisas när en 
tillgångs- eller kassagenererande 
enhets (grupp av enheters) redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet. 
En nedskrivning belastar resultatet. 
Återvinningsvärdet är det högsta av 
verkligt värde minus 
försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida 
kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri 
ränta och den risk som är förknippad 
med den specifika tillgången. 
 
Återföring av nedskrivningar 

En nedskrivning reverseras om det 
både finns indikation på att 
nedskrivningsbehovet inte längre 
föreligger och att det har skett en 
förändring i de antaganden som låg 
till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet. En reversering 
görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde efter 
återföring inte överstiger det 
redovisade värde som skulle ha 
redovisats, med avdrag för avskrivning 
där så är aktuellt, om ingen 
nedskrivning gjorts. 
 

Anskaffningskostnader för 
försäkringsavtal 
Direkta anskaffningskostnader som har 
ett klart samband med tecknandet av 
försäkringsavtal tas upp som en 
tillgång (brutto). Direkta 
anskaffningskostnader avser i 

huvudsak provisionskostnader. De 
direkta anskaffningskostnaderna 
periodiseras därefter över 
försäkringsavtalens löptid. 
 

Säkerhetsreserv 
Säkerhetsreserv redovisas som en 
obeskattad reserv. Förändringar 
redovisas över resultaträkningen. 
Grunden för beräkning baseras på en 
föreskrift från Finansinspektionen om 
normalplan för beräkning av 
säkerhetsreserv, FFFS 2013:8 samt 
FFFS 2015:23. Föreskriften anger 
maximala belopp som får avsättas till 
säkerhetsreserv, baserat på 
premieinkomst och avsättning för 
oreglerade skador inom vissa 
försäkringsgrenar. Bolaget beräknar 
löpande maximalt utrymme för 
avsättning. Vid årsskiftet har bolaget 
inte utnyttjat maximalt utrymme. 
 

Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar 
utgörs av avsättning för ej intjänade 
premier och kvardröjande risker samt 
avsättning för oreglerade skador. 
Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker utgörs i 
balansräkningen av avsättningar som 
motsvarar företagets förpliktelser för 
försäkringsfall, förvaltningskostnader 
och andra kostnader under resten av 
avtalsperioden för löpande 
försäkringsavtal.  
 
Avsättning för ej intjänade premier 
beräknas individuellt för varje 
försäkringsavtal. Intjäningen av 
premier sker med hjälp av 
erfarenhetsbaserade faktorer 
beräknade med utgångspunkt i när 
under försäkringsperioden 
kostnaderna för skador och drift 
uppstår. Detta innebär att intjäningen 
inte sker pro rata för alla produkter. På 
avtal med löptid på ett år sker 
intjäningen pro rata. På grund av 
avveckling av gamla avtal samt 
utländska avtal har fortfarande en del 
av avtalen löptid längre än ett år. 
Jämfört med en strikt linjär intjäning, 
antas kostnader under 
försäkringsavtalets första år vara lägre 
än för återstående avtalstid, vilket 
baseras på en ettårig garantitid på 
produkter som försäkringarna 
omfattar. 
 
Om premienivån bedöms vara 
otillräcklig för att täcka de förväntade 

skade- och driftskostnaderna, görs en 
avsättning för kvardröjande risker. 
Periodens förändring i avsättning för ej 
intjänade premier och kvardröjande 
risker redovisas i resultaträkningen. 
Förändringar som förklaras av att 
avsättningsposterna omräknats till 
balansdagens valutakurs redovisas 
som valutakursvinst eller 
valutakursförlust under posten 
kapitalavkastning. 
 
Avsättning för oreglerade skador 

skall täcka förväntade framtida 
utbetalningar för samtliga inträffade 
skador, inklusive de skador som ännu 
inte har rapporterats till bolaget 
(IBNR). Uppskattningen av 
avsättningsbehovet görs för de flesta 
skador med statistiska metoder. För 
de större skadorna och för skador med 
komplicerade ansvarsförhållanden 
görs en individuell bedömning. 
Periodens förändring i oreglerade 
skador redovisas i resultaträkningen. 
Förändringar som förklaras av att 
avsättningsposterna omräknats till 
balansdagens valutakurs redovisas 
som valutakursvinst eller 
valutakursförlust under posten 
Kapitalavkastning. 
 

Skatter 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultatet förutom 
underliggande transaktion som 
redovisas direkt i övrigt totalresultat 
eller i eget kapital. 
 
Bolagets utländska filialer i Norge, 
Finland och Schweiz beskattas för sitt 
resultat i respektive land. I Sverige är 
bolaget skattskyldigt för all inkomst, 
inklusive resultatet från de utländska 
filialerna. I den mån bolaget erlägger 
skatt i Sverige på de utländska 
inkomsterna medges, i syfte att 
undvika dubbelbeskattning, som regel 
avräkning för den i utlandet erlagda 
skatten. 
 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser 
som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen, hit hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder. 
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Uppskjuten skatt har sin utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Uppskjutna 
skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i 
den mån det är sannolikt att dessa 
kommer att utnyttjas. Ingen 
uppskjuten skatt eller temporära 
skillnader fanns i bolaget under 2020. 
 
 

Not 2 Upplysningar om risker 

Upplysningar om risker 

Solid Försäkrings verksamhet består av 
riskövertagande från 
försäkringstagarna. Denna not 
beskriver bolagets egna risker och 
riskhantering.  
 
Det är av stor betydelse att Solid 
Försäkrings risktagande sker under 
kontrollerade former och bolagets 
ramverk för riskhantering är en 
integrerad del av verksamheten. I 
ramverket för riskhantering ingår 
bolagets funktioner, riskägare, 
strategier, styrdokument, processer, 
riskaptit, toleranser, limiter, kontroller 
och rapporteringsrutiner, som är 
nödvändiga för att identifiera, mäta, 
övervaka, hantera och rapportera 
risker. Bolaget har standardiserat 
processen för hur risker ska 
identifieras, bedömas och rapporteras 
och detta har implementerats i 
organisationen som ett led i att skapa 
riskmedvetenhet, främja riskkulturen 
och effektivisera riskhanteringen. Som 
stöd för riskhanteringen har styrelsen 
fastställt interna styrdokument (policys) 
för verksamheten. Samtliga policys 
uppdateras vid behov och revideras 
minst årligen. 
 
Solid Försäkrings styrelse och VD är 
ytterst ansvariga för riskhanteringen i 
bolaget. Ansvaret innebär bland annat 
att säkerställa att det finns oberoende 
funktioner som hanterar bolagets 
risker och bolagets regelefterlevnad 
samt rapporterar hur verksamheten 
bedrivs avseende detta till styrelse och 
ledning. 
 
Bolaget använder ett trelinjeförsvar för 
att hantera sina risker. Den första 
försvarslinjen är bolagets operativa 
personal, medarbetarna i 
verksamheten som är närmast riskerna 

och identifierar och arbetar proaktivt 
med riskmedvetenhet i den dagliga 
verksamheten. Riskägarna finns främst 
i första linjen.  
 
Den andra försvarslinjen utgörs av 
Riskkontroll-, Compliance- och 
Aktuariefunktionerna som på ett 
oberoende och självständigt sätt 
hanterar risker, granskar och 
kontrollerar bolagets verksamhet samt 
är ett stöd för den operativa 
verksamheten. Kontrollfunktionerna 
rapporterar regelbundet till VD, 
styrelse samt moderbolagets 
styrelseutskott.  
 
Den tredje försvarslinjen består av den 
oberoende kontrollfunktionen 
Internrevision, vars uppgift är att 
granska aktiviteterna i första och andra 
linjen för att säkerställa intern kontroll. 
Funktionen för Internrevision 
rapporterar kontinuerligt till styrelsen 
och moderbolagets styrelseutskott. 
 
Solid Försäkrings Aktuariefunktion 
rapporterar till styrelsen, som 
minimum årligen i samband med 
årsbokslut. 
 
Det löpande arbetet med 
riskidentifiering sker bland annat i 
samband med den årliga ORSA- 
processen (egen risk- och 
solvensbedömning), kartläggning av 
bolagets nyckelprocesser, risk- och 
incidentrapportering samt genom 
kontrollfunktionernas granskningar. 
 
Alla identifierade risker utvärderas av 
Riskkontrollfunktionen och bolagets 
Riskkommitté via ett riskregister som 
är ett centralt verktyg i riskhanteringen 
där sannolikhet, konsekvens och 
effekten av kontrollmiljö bedöms. 
Riskerna kvantifieras och alla risker 
tilldelas en riskägare. Arbetet är en 
viktig del i att skapa riskmedvetenhet 
och en effektiv riskhantering. 
 
I bolagets verksamhet finns 
riskmodulerna försäkringsrisk, 
marknadsrisk, motpartsrisk, 
operationella risker samt övriga 
identifierade risker. 
 

Försäkringsrisk 

Försäkringsrisk är risken för en ändring 
i värde på grund av avvikelse mellan 
faktiska och förväntade 

försäkringskostnader. Det vill säga 
risken att verkligt utfall avviker från 
förväntat på grund av till exempel 
högre skadefrekvens, större 
medelskada, fler eller större 
storskador. Försäkringsrisken är av 
bolaget identifierad som den enskilt 
största riskgruppen. 
 
Försäkringsrisken består främst av 
premie- och reservsättningsrisk samt 
katastrofrisk.  
 

Premierisk 
Premierisk avser risken för bland annat 
förlust på grund av felaktig 
prissättning, riskkoncentration, oriktig 
eller otillräcklig teckning av 
återförsäkring. Bolagets 
försäkringsrörelse innehåller 
riskmässigt ett väl balanserat bestånd. 
Bolagets affär består i huvudsak av ett 
stort antal försäkringar med små 
enskilda risker. En koncentrationsrisk 
inom skadeförsäkringsverksamheten 
bedöms som liten i bolagets totala 
portfölj eftersom försäkringsbeståndet 
är väl diversifierat på både produkter 
och geografi. 
 
Solid Försäkring hanterar och 
begränsar premierisken genom av 
styrelsen utfärdad policy för tecknings- 
och återförsäkringsrisker. Policyn 
begränsar premierisken genom beslut 
om högsta tillåtna självbehåll för skilda 
slags försäkringsrisker, vilka marknader 
och nya produkter som kan komma 
ifråga samt ett ramverk för 
premiesättning och uppföljning av 
lönsamhet.  
 
Bolaget genomför regelbundet en 
detaljerad granskning av 
premiesättningen och lönsamheten i 
ingångna försäkringsupplägg. 
Förändringar av tariffer och 
premienivåer görs kontinuerligt vid 
behov. För att ytterligare begränsa 
premierisken har bolaget tecknat 
återförsäkring i de riskportföljer som 
löper med större riskexponering. 
Återförsäkrare väljs med hänsyn till 
bland annat kompetens och 
ekonomisk ställning samt följer de 
policys som bolagets styrelse fastställt. 
Solid Försäkring går löpande igenom 
hela återförsäkringsprogrammet för att 
säkerställa adekvat skydd. 
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Reservsättningsrisk 
Reservsättningsrisk avser risken för 
variationer i tidpunkt och belopp för 
skadeutbetalningar. Avsättningar för ej 
intjänade premier avser att täcka 
förväntade skadekostnader och 
driftskostnader under återstående 
löptid av gällande försäkringsavtal. 
Eftersom skadeersättning betalas ut 
först efter att en skada har inträffat är 
det också nödvändigt att göra 
avsättningar för oreglerade skador. De 
försäkringstekniska avsättningarna är 
summan av ej intjänade premier och 
kvardröjande risker samt oreglerade 
skador.  
 
Försäkringstekniska avsättningar 
innehåller alltid en viss grad av 
osäkerhet eftersom avsättningarna 
inkluderar en uppskattning av 
storleken på, och frekvensen av, de 
framtida skadeersättningarna. 
Osäkerheten i de försäkringstekniska 
avsättningarna är vanligtvis större för 
nya portföljer där fullständig 
avvecklingsstatistik ännu inte är 
tillgänglig och för portföljer där skador 
inte slutregleras förrän efter en längre 
tid. 
 
Solid Försäkring hanterar och 
begränsar reservsättningsrisken 
genom av styrelsen utfärdade policys 
rörande hantering av 
reservsättningsrisker och beräkningar 
av de försäkringstekniska 
avsättningarna. De aktuariella 
antagandena för att bestämma 
avsättningarna till oreglerade skador 
baserar sig på historiska skador och 
exponeringar som är kända vid 
balansdagen. Modellerna som 
används är väl erkända aktuariella 
modeller som Chain Ladder eller 
andra Loss Development Factor 
modeller. Utfallet motsvarar en 
avsättning som täcker de förväntade 
framtida utbetalningarna för samtliga 
inträffade skador, även de skador som 
ännu inte inrapporterats. 
 
Beräkningen av avsättningen för ej 
intjänade premier sker individuellt för 
varje försäkringsavtal. Beräkningen 
görs med hjälp av 
erfarenhetsbaserade faktorer som tar 
utgångspunkt i hur skadekostnaderna 
uppstår under försäkringsperioden. 
För de försäkringsrisker som har löptid 
mindre än eller lika med 12 månader 
används ett linjärt intjäningsmönster 

(pro rata). Om avsättningen för 
intjänade premier bedöms vara 
otillräcklig för att täcka bolagets 
ansvar för gällande försäkringsavtal 
under deras återstående avtalstid, 
görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 
 
Uppskattningarna av de 
försäkringstekniska avsättningarna 
innehåller alltid viss osäkerhet. 
Bedömningarna grundar sig bland 
annat på fakta om historiska skador 
och bedömningar av framtida 
utveckling. Genom att flertalet av 
bolagets skador är av kortfristig 
karaktär, för de flesta portföljerna, 
avslutas skadorna inom 2 - 12 månader 
från skadetillfället vilket minskar risken 
för en negativ utveckling till exempel 
på grund av framtida skadeinflation. 
 
Katastrofrisk 
Katastrofrisk är att en och samma 
händelse skulle innebära skada på ett 
större antal försäkringar. Risken 
bedöms som mindre sannolik då 
försäkringsportföljen är väl 
diversifierad. Bolagets största andel av 
försäkringar är enskilda 
produktförsäkringar gällande 
konsumentvaror vilka inte har någon 
exponering mot naturkatastrofer 
såsom storm, översvämningar, hagel, 
jordbävningar eller sättningar. 
 

Marknadsrisk 

Marknadsrisk avser risken för förlust 
eller ogynnsam förändring i den 
finansiella ställningen som orsakas 
direkt eller indirekt av fluktuationer i 
marknadspriser på tillgångar och 
skulder. Förluster i 
placeringsportföljen kan uppkomma 
på grund av ogynnsamma 
förändringar i nivån eller i volatiliteten 
på räntor, aktiepriser eller valutor. 
Bolagets kapitalförvaltning och 
därmed bolagets placeringsstrategi, 
ska kännetecknas av ett risktagande 
som står i relation till bolagets riskaptit 
och toleranser samt genom 
regelbunden uppföljning säkerställa 
regelefterlevnad och effektivitet. 
 

Valutarisk 
Valutarisk avser känsligheten av värdet 
på tillgångar, skulder och finansiella 
instrument för ändringar av nivåerna 
på valutakurser eller deras volatilitet. 

Solid Försäkring tecknar främst 
försäkringar i skandinaviska valutor, 
EUR samt CHF. Valutarisken reduceras 
genom att de försäkringstekniska 
avsättningarna matchas med 
placeringstillgångar i motsvarande 
valutor. Valutarisken i 
försäkringsverksamheten säkras 
löpande genom matchning av 
tillgångar och skulder. 
Valutaexponeringen för 
placeringstillgångar säkras avseende 
såväl det nominella värdet som 
ränteavkastningen på enskilda 
placeringar. 
 
Bolaget är även utsatt för 
omräkningsrisk. Omräkningsrisken 
avser den valutarisk som uppstår vid 
konsolidering av balansräkningen i 
utländska verksamheter med annan 
funktionell valuta än moderbolaget. 
 
Bolagets exponering för valutakursrisk 
före eventuell säkring med derivat 
framgår av nedanstående tabell som 
inkluderar samtliga tillgångar och 
skulder. 
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CHF DKK EUR GBP NOK Övriga Totalt

Tillgångar 57 905 7 998 51 291 3 241 271 309 56 391 800

Skulder -39 093 -5 891 -51 960 -1 836 -271 993 -23 -370 796

18 812 2 107 -669 1 405 -684 33 21 004

Derivat, nominellt värde 0

18 812 2 107 -669 1 405 -684 33 21 004

+/-3 762 +/-421 +/-134 +/-281 +/-137 +/-7 +/-4 742

      

CHF DKK EUR GBP NOK Övriga Totalt

Tillgångar 70 034 5 670 56 845 6 700 280 951 228 420 428

Skulder -52 333 -5 174 -57 587 -6 533 -287 172 -209 -409 008

17 701 496 -742 167 -6 221 19 11 420

Derivat, nominellt värde 0

17 701 496 -742 167 -6 221 19 11 420

+/-3 540 +/-99 +/-148 +/-33 +/-1 244 +/-4 +/-5 069

Valutaexponering 2019

Valutaexponering 2020

Förändring valutakurs       +/- 
20%

Förändring valutakurs       +/- 
20%

Nettoexponering före 
ekonomisk säkring med 
derivat

Nettoexponering före 
ekonomisk säkring med 
derivat

Differens tillgångar och 
skulder inkl. nominella 
belopp på valutaderivat
Känslighet i 
valutakursförändringar

Känslighet i 
valutakursförändringar

Differens tillgångar och 
skulder inkl. nominella 
belopp på valutaderivat

Ränterisk
Ränterisk avser osäkerheten i värdet på 
tillgångar och skulder samt i ränteintäkter 
och räntekostnader till följd av 
förändringar i marknadsräntor. En stor del 
av bolagets placeringar är i räntebärande 
värdepapper, vilket gör att bolaget löper 
en risk vid förändringar i marknadsräntor. 
Bolagets försäkringstekniska avsättningar 
redovisas som icke diskonterade och 
påverkas därför inte av förändringar i 
diskonteringsräntor. Däremot påverkas 
framtida skadeutbetalningar av normal 
inflation. Eftersom endast en liten del av 
bolagets nettoportfölj kan anses ha längre 
utbetalningsmönster anses denna 
påverkan liten. 

Solid Försäkrings placeringar i 
obligationer och räntebärande papper 
påverkas av förändringar i marknadsräntor 
och detta hanteras samt begränsas av 
styrelsen utfärdad policy avseende 
placeringar samt genom att övervaka den 
modifierade durationen på dessa 
placeringar.

Aktiekursrisk
Aktierisk avser känsligheten av värdet på 
tillgångar, skulder och finansiella 
instrument för ändringar av nivåerna på 
marknadspriserna för aktier eller deras 
volatilitet. Solid Försäkrings 
aktieinvesteringar regleras i policy för 
placeringar som anger att dessa 
maximalt får uppgå till 200 MSEK. 
Aktieportföljen består av nordiska aktier 
och förvaltas enligt mandat beskrivna i 
bolagets policy för placeringar. 

Spreadrisk
Spreadrisk är risken för förluster till följd 
av förändringar i kreditspread för 
räntebärande instrument utgivna av 
banker eller företag samt räntebärande 
instrument utgivna av stater. Bolaget 
investerar företrädelsevis i svenska stats-
, kommun- och företagsobligationer. 

Koncentrationsrisk
I bolagets policy för placeringar 
begränsas tillåtna limiter mot enskilda 
motparter för att hantera 
koncentrationsrisken i bolagets 
placeringar. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att bolaget inte 
har möjlighet att realisera placeringar 
och andra tillgångar för att fullgöra sina 
finansiella förpliktelser då de förfaller till 
betalning och därmed anses 
likviditetsrisken begränsad. För att 
begränsa likviditetsrisken ska 
placeringar i obligationer, växlar, 
certifikat och aktier göras i värdepapper 
som är noterade på en marknadsplats 
där det finns förutsättningar för daglig 
handel och god volym i förhållande till 
gjord investering. Den totala 
likviditetsrisken styrs av limiter för 
respektive typ av placering av motpart. 
Kort och långsiktig likviditet följs upp 
månadsvis via bolagets 
Placeringskommitté.

Bolagets likviditetsrisk bedöms som låg 
då likvida tillgångar möter bolagets 
åtagande eftersom verksamheten består 
av skadeförsäkring med främst åtagande 
på kort sikt.
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Löptidsanalys 2020 Bokfört
värde

Betalbar på
anfordran

Upp till 3
mån

3-12 mån 1-5 år Över 5 år Avtals- 
baserad
förfallo- 

tidpunkt

1 228 465 465 454 91 322 287 404 347 683 61 389 1 253 252

Derivat 0 0 0 0 0 0 0

-182 675 0 -100 766 -15 024 -15 140 -50 029 -180 959

Derivat -508 0 0 -259 -249 0 -508

-584 097 0 -97 650 -292 952 -192 421 -1 074 -584 097

I tabellen nedan anges Solid Försäkrings totala exponering för motpartsrisker:

Brutto
exponering

Värde av 
säkerheter

Netto
exponering

Brutto
exponering

Värde av 
säkerheter

Netto
exponering

Utlåning till företag

Förlagslån, koncerninterna 200 000 200 000 200 000 200 000

Förlagslån, övriga  29 682 29 682 28 290 28 290

Summa utlåning till företag 229 682 0 229 682 228 290 0 228 290

Obligationer

AAA/Aaa 19 570 19 570 0 0

AA+/Aa1 0 0 45 935 45 935

A+/A1 6 006 6 006 6 053 6 053

A/A2 15 698 15 698 0 0

A-/A3   37 151 37 151 22 212 22 212

BBB+/Baa1 28 298 28 298 14 183 14 183

BBB/Baa2 64 477 64 477 40 553 40 553

BBB-/Baa3 48 680 48 680 21 408 21 408

BB+/Ba1 18 175 18 175 18 457 18 457

BB/Ba2 26 000 26 000 8 008 8 008

B+/B1 2 008 2 008 39 959 39 959

B/B2 11 895 11 895 0 0

utan rating* 215 658 215 658 216 002 216 002

Summa obligationer 493 616 0 493 616 432 770 0 432 770

Kassa och bank

AA-/Aa3 124 525 124 525 15 391 15 391

A+/A1 1 969 1 969 2 597 2 597

A/A2 189 178 189 178 33 828 33 828

utan rating** 12 533 12 533 253 489 253 489

Summa kassa och bank 328 205 0 328 205 305 305 0 305 305

Summa 1 051 503 0 1 051 503 966 365 0 966 365

Motpartsrisk

Tabellen nedan visar förfallostrukturen av kassaflöden för finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar 
för egen räkning, per 31 december 2020.

Finansiella tillgångar inkl 
förväntade ränteinbetalningar

Finansiella skulder inkl 
förväntade ränteutbetalningar

Försäkringstekniska 
avsättningar f e r

2019-12-312020-12-31

Motpartsrisk är den typ av risk som finns i 
varje typ av avtalsförhållande, främst är det 
den finansiella stabiliteten som beaktas. 
Motpartsrisker begränsas genom limiter 
för enskilda motparter och analyser av 
motpartens ekonomiska ställning.

Vid olika ratingbetyg används det lägsta.
 * Värdepapper utan rating består av schweiziska investeringsfonder, svenska samt utländska företagsobligationer och svenska kommunobligationer
** Inlåning i Resurs Bank samt i Banque Cantonale de Fribourg 

Bolaget exponeras för motpartsrisk i de 
fordringar som finns i lån till 
koncernbolag, inlåning i affärsbanker, 
återförsäkring och kundfordringar. 
Motpartsrisk hanteras och begränsas 
genom utfärdade policys där ramverk för 
bedömning av motpartens förmåga att 
kunna uppfylla sina åtaganden beskrivs.

Inlåning i affärsbanker har valts utifrån 
bankens kreditbetyg eller genom 
bolagets systerbolag Resurs Bank AB. 
Motpartsrisken mot återförsäkrare 
begränsas genom att avtal endast ingås 
med återförsäkrare med kreditbetyg 
BBB för korta avtalsperioder och A eller 
högre för längre avtal. 
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Parameter Nivå 2020 Förändring Inverkan på 
resultatet 
före skatt 

2020

Inverkan på 
resultatet 
före skatt 

2019

912 654 +/-1 % +/- 9 127 +/- 8 985

Skadenivå -232 196 +/-1 % +/- 2 322 +/- 2 229

Totalkostnadsprocent 88,2% +1 %-enhet +/- 91 +/- 90

Aktierisk 98 207 -10 % -9 821 -7 840

Ränterisk 493 616 -1 % -4 936 -4 328

Not 3 Premieinkomst, geografisk fördelning

2020 2019

Direkt försäkring i Sverige 615 509 561 764

Direkt försäkring övriga EES* 321 971 353 431

Direkt försäkring övriga länder** 14 000 23 940

Summa direkt försäkring 951 480 939 135

Premier för avgiven återförsäkring -19 922 -24 207

Summa premieinkomst 931 558 914 928

Premier

Operationella risker
Med operationella risker avses risken för 
förluster till följd av att interna processer 
och rutiner är felaktiga eller inte 
ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga 
system eller externa händelser inklusive 
legala risker och compliancerisker. De 
operationella riskerna motverkas genom 
intern kontroll. Upprätthållande av en god 
intern kontroll är en ständigt pågående 
process i bolaget som bland annat 
innefattar:

 - krav på att det ska finnas ändamålsenliga 
policys, riktlinjer samt rutiner för 
återkommande arbetsuppgifter,
 - definierad ansvars- och arbetsfördelning 
för medarbetarna,
 - efterlevnad av lagar, förordningar och 
föreskrifter,
 - IT-stöd i form av ekonomi- och 
finanssystem med inbyggda maskinella 
avstämningar och behörighetskontroller,
 - interna informations- och 
rapporteringssystem för att bland annat 
tillgodose ledningens krav på information 
och
 - informationssäkerhet och fysisk säkerhet 
för att skydda bolagets tillgångar och 
personal. 

Operationella risker i bolaget delas upp i 
personalrisk, processrisk, IT-och systemrisk 
och extern risk vilket inkluderar legal risk 
och compliancerisk. 

Övriga risker
Strategiska risker
Strategiska risker uppkommer i 
samband med större förändringar, 
interna eller externa, och dessa risker 
hanteras genom god analys och bra 
planering inför beslut. Bolaget har en 
tradition att verka i en föränderlig miljö 
där förutsättningarna löpande förändras 
över tid. Den anpassningsbarhet som 
bolaget besitter är en styrka. Bolaget har 
övergått i större grad att sälja 
försäkringar med en löptid på ett år. Det 
innebär att förändringar i villkoren ger 
en snabb genomslagskraft, vilket 
minskar den strategiska risken. Politiska 
beslut som medför förändringar i till 
exempel konsument- och 
skattelagstiftning eller andra, för bolaget 
gällande författningar, kan dock utgöra 
en risk.

Det tillhör en av bolagets grundstenar 
att löpande beakta förändringar i 
omvärldsfaktorer, bland annat genom 
frekventa omvärldsanalysmöten, som 
påverkar de marknader som bolaget 
verkar på för att minimera de strategiska 
riskerna. Försäkringscykler, förändring av 
kundbeteende samt konkurrenssituation 
tas i beaktande. 

Ryktesrisk
Bolaget är stabilt och har ett gott rykte. 
En allvarlig ryktesspridning kring bolaget 
kan medföra minskad försäljning och

I nedanstående tabell visas en känslighetsanalys avseende premierisk, skador och totala skador. Tabellen ger även en bild av 
aktiekursrisk och ränterisk.

försämrade möjligheter till samarbete 
med ombud. Bolaget har en väl 
fungerande organisation för hantering 
av massmediala frågor och klara 
rapporteringsrutiner för behandling av 
kundklagomål.

Framväxande risker
Framväxande risker avser risker som 
bolaget kan tänkas exponeras mot 
framgent. Bolaget arbetar löpande med 
att identifiera framväxande risker och 
kategoriserar dem i förekommande fall 
inom underkategorierna Marknadsrisk, 
Motpartsrisk, Försäkringsrisk, 
Operationella risker samt Strategiska 
risker.

Hållbarhetsrisker
Bolaget omfattas av koncernens 
Hållbarhetsredovisning och tar 
utgångspunkt i den i det löpande 
arbetet med att kategorisera och 
identifiera potentiella hållbarhetsrisker. 

Känslighetsanalys, kvantifiering av 
risk
En väsentlig faktor som påverkar både 
lönsamhet och risk i ett 
skadeförsäkringsbolag är förmågan att 
på ett så exakt sätt som möjligt 
uppskatta framtida skador och 
administrativa kostnader och därmed 
uppnå en korrekt prissättning i form av 
försäkringspremier.

* EES inkluderar Norge
** Endast Schweiz
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Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Not 5 Försäkringsersättningar

Brutto Avg ÅF Netto Brutto Avg ÅF Netto

Utbetalda skadeersättningar -203 594 6 022 -197 572 -202 585 7 810 -194 775

-8 459 -171 -8 630 -4 270 -445 -4 715

-1 057 0 -1 057 -411 0 -411

Driftskostnader för skadereglering -24 988 51 -24 937 -23 446 406 -23 040

Summa försäkringsersättningar -238 098 5 902 -232 196 -230 712 7 771 -222 941

Not 6 Driftskostnader

2020 2019

Specifikation av resultatposten driftskostnader 

Anskaffningskostnader -486 015 -490 537

Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader 5 873 4 977

Administrationskostnader -93 974 -98 368

Driftskostnader och vinstandelar i avgiven återförsäkring 1 564 1 386

Summa resultatposten driftskostnader -572 552 -582 542

Övriga driftskostnader 

Skaderegleringskostnader ingående i Utbetalda försäkringsersättningar -24 937 -23 040

Kostnader för finansförvaltning ingående i Kapitalavkastning, kostnader -1 200 -1 515

Summa övriga driftskostnader -26 137 -24 555

Totala driftskostnader -598 689 -607 097

Totala driftskostnader uppdelade per kostnadsslag 

2020 2019

Direkta och indirekta personalkostnader -48 464 -49 926

Lokalkostnader -3 023 -3 015

Avskrivningar -9 822 -7 515

Direkta anskaffningskostnader -486 015 -490 537

Förändring i Förutbetalda anskaffningskostnader 5 873 4 977

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring 1 564 1 386

Övriga kostnader -58 802 -62 467

Summa totala driftskostnader -598 689 -607 097

Från kapitalavkastningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat beräknat på genomsnittliga 
försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån den genomsnittliga 
räntesatsen på bolagets innehav i stats-, kommun- och företagsobligationer på balansdagen. Räntesatsen för 2020 uppgick till 
1,55 % (1,89).

2020 2019

Förändring i avsättning för inträffade och 
rapporterade skador

Förändring i avsättning för inträffade men 
ej rapporterade skador (IBNR)
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Not 7 Kapitalförvaltningens resultat

2020 2019

Kapitalavkastning, intäkter

Utdelningar aktier och andelar 1 521 2 760

Ränteintäkter m m

   Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 486 6 323

   Övriga ränteintäkter * 7 676 8 960

Valutakursvinster (netto) 76 1 133

Realisationsvinster (netto) 3 713 1 625

Övrigt 43 14

Summa kapitalavkastning, intäkter 20 515 20 815

Orealiserade vinster på placeringstillgångar redovisade i resultaträkningen

Svenska aktier och andelar 0 8 713

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 4 702

Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar (nettovinst per tillgångsslag) 0 13 415

Kapitalavkastning, kostnader

Kapitalförvaltningskostnader -605 -532

Driftskostnader för finansförvaltning -1 200 -1 515

Övriga räntekostnader -132 -32

Summa kapitalavkastning, kostnader -1 937 -2 079

Orealiserade förluster på placeringstillgångar redovisade i resultaträkningen

Svenska aktier och andelar -4 325 0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper -2 204 0

Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar (nettoförlust per tillgångsslag) -6 529 0

Kapitalförvaltningens resultat 12 049 32 151

Not 8 Bokslutsdispositioner

2020 2019

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag -60 000 -62 000

Summa bokslutsdispositioner -60 000 -62 000

Not 9 Skatter

Aktuell skattekostnad 

2020 2019

Periodens skattekostnad -17 150 -13 939

Justering av skatt hänförlig till tidigare år -82 -41

Totalt redovisad skattekostnad -17 232 -13 980

*Samtliga Övriga ränteintäkter avser ränteintäkter från tillgångar som redovisas till verkligt värde. Information om koncernintern ränta lämnas i Not 27 Upplysningar om närstående
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Avstämning av effektiv skatt

% KSEK % KSEK

Resultat före skatt 60 604 63 435

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -12 970 21,4 -13 575

Ej avdragsgilla kostnader 0,2 -138 0,9 -586

Ej skattepliktiga intäkter 0,0 1 0,0 2

Skatt hänförlig till annan skattesats för utländska filialer 5,8 -3 521 -1,2 753

Skatt hänförlig till tidigare år 0,2 -82 0,1 -41

Schablonintäkt permanent säkerhetsreserv 0,9 -522 0,9 -533

Redovisad effektiv skatt 28,5 -17 232 22,1 -13 980

Not 10 Immateriella tillgångar

Goodwill Övriga im- 
materiella 
tillgångar

Goodwill Övriga im- 
materiella 
tillgångar

Ingående anskaffningsvärde* 46 677 35 985 26 677 35 985

Årets investeringar** 0 11 932 20 000 0

Årets avyttringar/utrangeringar 0 0 0 0

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 46 677 47 917 46 677 35 985

Ingående avskrivningar -28 820 -26 140 -26 677 -21 764

Avskrivningar på avyttrade/utrangerade inventarier 0 0 0 0

Årets avskrivningar -2 857 -5 968 -2 143 -4 376

Valutakursdifferens 0 30 0 0

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut -31 677 -32 078 -28 820 -26 140

Redovisat värde 15 000 15 839 17 857 9 845

Driftskostnader -2 857 -5 968 -2 143 -4 376

Summa -2 857 -5 968 -2 143 -4 376

Not 11 Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

2020-12-31 2019-12-31

Förlagslån

Upplupet anskaffningsvärde 200 000 200 000

Nominellt värde 200 000 200 000

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen 

2020 2019

2019-12-31

diskonterats till ett nuvärde med 
tillämpning av inflation, riskfri ränta samt 
riskpremie, vilken beräknas uppgå till 10 
%. Återvinningsvärdet har för den 
kassagenererande enheten jämförts 
med de immateriella tillgångarna. 
Nedskrivningsprövningen visar att inget 
nedskrivningsbehov föreligger.

en prognos över årliga framtida 
kassaflöden, baserat på historiska 
erfarenheter och bolagets egna planer 
och bedömningar om framtiden. 

Beräkningen bygger på budget för 2021 
samt en detaljerad prognos för åren 
2022-2023. Kassaflödena har

Nedskrivningsprövning avseende goodwill 
har skett för den minsta identifierade 
kassagenererande enheten inför 
årsbokslutet. Återvinningsvärdet har 
fastställts genom en beräkning av 
nyttjandevärdet för respektive tillgång. För 
den minst kassagenererande enheten har 
företagsledningen sammanställt

* Goodwillposten avser resultatet av en omstrukturering av verksamheten som gjordes under 2010 då verksamheten i dåvarande dotterbolaget Nord Assurance & Services AB 
övertogs av bolaget samt förvärv av en verksamhet som tidigare förmedlade bolagets bilgarantiprodukter som gjordes i april 2019. 
Posten "Övriga immateriella tillgångar" avser värdet av det förvärv av cykelförsäkringsverksamheten av Falck Secure AB som gjordes den 1 april 2015.
** Posten "Övriga immateriella tillgångar" avser värdet av förvärvet av ett norskt kundregister avseende cykelregistreringar som gjordes den sista januari 2020.

2020-12-31
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Not 12 Aktier och andelar

2020-12-31 2019-12-31

Aktier och andelar

Anskaffningsvärde 100 952 76 985

Verkligt värde 98 207 78 402

Not 13 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Nominellt 
värde

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

Verkligt 
värde 

Nominellt 
värde

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

Verkligt 
värde 

Företagsobligationer 420 396 420 947 423 108 312 866 314 184 316 226

19 092 19 622 19 570 45 869 45 866 45 935

Övriga svenska emittenter 38 000 38 000 36 000 52 391 52 389 52 993

Övriga utländska emittenter 44 099 44 095 44 620 45 645 45 047 45 906

Summa 521 587 522 664 523 298 456 771 457 486 461 060

Not 14 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Brutto Återför- 
säkrares 

andel

Netto Brutto Återför- 
säkrares 

andel

Netto

Ingående balans 538 318 3 460 534 858 512 220 3 453 508 767

951 480 19 908 931 572 939 135 24 202 914 933

-932 590 -19 922 -912 668 -922 694 -24 207 -898 487
Valutakurseffekt -24 277 1 -24 278 9 657 12 9 645

Utgående balans 532 931 3 447 529 484 538 318 3 460 534 858

Not 15 Avsättning för oreglerade skador

Brutto Återför- 
säkrares 

andel

Netto Brutto Återför- 
säkrares 

andel

Netto

IB Rapporterade skador 42 940 416 42 524 38 731 814 37 917

2 589 0 2 589 1 631 0 1 631

1 710 0 1 710 1 471 0 1 471

Summa Ingående balans 47 239 416 46 823 41 833 814 41 019

-21 814 -1 774 -20 040 -25 264 -1 422 -23 842

-9 200 1 756 -10 956 -3 996 840 -4 836

Valutakurseffekt 1 921 25 1 896 -726 -47 -679

Årets avsättning 36 687 -203 36 890 35 392 231 35 161

Summa Utgående balans 54 833 220 54 613 47 239 416 46 823

UB Rapporterade skador 49 437 220 49 217 42 940 416 42 524

3 530 0 3 530 2 589 0 2 589

1 866 0 1 866 1 710 0 1 710

IB Inträffade ännu ej rapporterade skador 
(IBNR)

IB Avsättning för 
skaderegleringskostnader

UB Inträffade ännu ej rapporterade skador 
(IBNR)

2020-12-31 2019-12-31

Försäkringar tecknade under perioden

2020-12-31 2019-12-31

UB Avsättning för 
skaderegleringskostnader

Reglerade skador från tidigare 
räkenskapsår

2020-12-31

Förändring av förväntad kostnad för 
skador som inträffat under tidigare år 
(avvecklingsresultat)

2019-12-31

Samtliga värdepapper är noterade. Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i Not 31 Finansiella instrument.

Svenska och utländska staten och 
kommuncertifikat

Intjänade premier under perioden
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Not 16 Fordringar avseende direkt försäkring

2020-12-31 2019-12-31

Fordringar på försäkringstagare 4 076 4 430

Fordringar på ombud 73 353 87 523

Summa fordringar direkt försäkring 77 429 91 953

Not 17 Övriga fordringar

2020-12-31 2019-12-31

Skattefordran 17 271 13 673

Summa övriga fordringar 17 271 13 673

Not 18 Materiella tillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Anskaffningsvärde vid årets början 5 381 4 985

Årets investeringar 0 396

Årets avyttringar/utrangeringar -396 0

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 4 985 5 381

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -1 080 -83

Ackumulerade avskrivningar på tillgångar som avyttrats/utrangerats 0 0

Årets avskrivningar -997 -997

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut -2 077 -1 080

Redovisat värde 2 908 4 301

Not 19 Övriga tillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Övriga tillgångar 431 589

Skattekonto 1 606 0

Summa övriga tillgångar 2 037 589

hänsyn till återförsäkring i bolagets 
portfölj av utländska 
produktförsäkringar. Även detta 
avvecklingsresultat är något större än 
vad bolaget brukar se och förklaras 
framförallt av förändrad 
skaderegleringsprocess i den utländska 
produktförsäkringsportföljen, där 
trenden för detta inte fullt ut erkändes 
vid beräkningen av avsättningar vid 
utgången av 2019. Även bolagets 
reseförsäkringar och mottagen 
återförsäkring bidrar till årets positiva 
avvecklingsresultat för den utländska 
affären och här har nedskrivningar i 
bolagets förväntade kostnader gett en 
minskning i avsättningar och ett positivt 
avvecklingsresultat.

Faktiska skadeanspråk jämfört med 
tidigare uppskattningar

Solid Försäkrings traditionella affär med 
produkt-, vägassistans och bilgaranti-, 
betal och reseförsäkringar har historiskt 
visat små avvecklingsresultat. För 2020 ser 
vi ett positivt avvecklingsresultat, 
inkluderat återförsäkring, på 11,0 MSEK. 
För den totala svenska affären ser vi under 
året ett positivt avvecklingsresultat på 4,3 
MSEK medan den totala utländska affären 
visar ett positivt avvecklingsresultat på 6,7 
MSEK.

Den svenska affärens avvecklingsresultat 
kan till stora delar förklaras av utvecklingen 
i affärssegmenten produkt- och

bilgarantiförsäkringar, där bolaget under 
året ser en positiv avveckling av skador 
efter hänsyn till återförsäkring. Årets 
positiva avvecklingsresultat efter 
återförsäkring för dessa två segment är 
något större än vad bolaget brukar ha. 
Detta förklaras av viss osäkerhet de 
trender som sågs vid beräkningarna av 
avsättningarna för bilgarantiförsäkringar 
vid årsskiftet 2019 samt att bolaget vid 
årsskiftet 2019 höll skadereserver 
produktförsäkringssegmentet för 
förväntade ej rapporterade skador som 
under året visat sig bli betydligt mindre. 

Avvecklingsresultatet för den utländska 
affären beror till stora delar på en positiv 
avveckling av skadorna efter
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Not 20 Förutbetalda anskaffningskostnader

2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans 198 124 189 057

Årets nettoförändring -4 640 9 067

Utgående balans förutbetalda anskaffningskostnader 193 484 198 124

Not 21 Ställda säkerheter för egna skulder

2020-12-31 2019-12-31

Försäkringstagarnas förmånsrätt

Tillgångar som omfattas av försäkringstagarnas förmånsrätt 1 150 416 1 045 193

Försäkringstekniska avsättningar, netto 584 097 581 681

Överskott av registerförda tillgångar 566 319 463 512

Not 22 Förändring av eget kapital

2020-12-31 2019-12-31

Omräkningsreserv 

Ingående omräkningsreserv -787 -462

Omräkningsdifferenser filialer -691 -325

Utgående fond för verkligt värde -1 478 -787

Not 23 Obeskattade reserver

2020-12-31 2019-12-31

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 488 118 488 118

Summa obeskattade reserver 488 118 488 118

Not 24 Skulder avseende direkt försäkring

2020-12-31 2019-12-31

Skulder till försäkringstagare 4 099 2 983

Skulder till ombud 115 354 119 632

Summa skulder direkt försäkring 119 453 122 615

Not 25 Övriga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Premieskatt 1 044 1 299

Skuld till moderbolag 60 000 62 000

Övriga skulder 2 178 2 037

Summa övriga skulder 63 222 65 336

Aktier
Antalet aktier uppgår till 30 000 st (30 000), 
med kvotvärde 1 000 SEK (1 000). Med 
kvotvärde avses aktiekapitalet dividerat 
med antal aktier. 

Fond för verkligt värde 
I denna reserv ingår

Förändring i eget kapital 
För specifikation av förändringar i eget 
kapital under perioden se rapport över 
Förändringar i eget kapital.

omräkningsdifferenser vid konsolidering 
av bolagets utländska filialer.

Balanserad vinst eller förlust 
Avser balanserad vinst eller förlust från 
föregående år minskat med 
vinstutdelning.

Förändring av Fond för verkligt värde
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader 7 187 6 574

Övriga upplupna kostnader 9 726 6 989

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 913 13 563

Not 27 Upplysningar om närstående

Marcus Tillberg VD och styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag
Lars Nordstrand

Fredrik Carlsson
David Nilsson Sträng

Nils Carlsson VD Resurs Holding AB
Martin Bengtsson Styrelseordförande i Resurs Holding AB 
Johanna Berlinde Styrelseledamot i Resurs Holding AB 
Marita Odélius Engström Styrelseledamot i Resurs Holding AB 
Mikael Wintzell Styrelseledamot i Resurs Holding AB 
Susanne Ehnbåge Styrelseledamot i Resurs Holding AB 
Kristina Patek Styrelseledamot i Resurs Holding AB 

Moder-
bolag

Övriga 
koncern-

företag

Övriga 
företag med 

betydande 
inflytande

Moder-
bolag

Övriga 
koncern-

företag

Övriga 
företag med 

betydande 
inflytande

Intäkter och kostnader

Premieinkomster 1 812 1 972

Kapitalavkastning, ränteintäkter 7 503 8 877

Aktieägartillskott 50 000

Koncernbidrag -60 000 -62 000

Provisioner och vinstdelning -239 100 -46 960 -246 156 -45 034

Driftskostnader -1 729 -17 922 -1 421 -16 765

Summa intäkter och kostnader -11 729 -247 707 -46 960 -63 421 -252 072 -45 034

Närstående - Nyckelpersoner Solid Försäkring och dess moderbolag Resurs Holding AB

Mellanhavanden och ersättningar till befattningshavarna i närståendekretsen beskrivs i Not 28 Personal.

Sammanställning av närståendetransaktioner
2020 2019

Styrelseordförande i Solid Försäkringsaktiebolag samt styrelseledamot i Resurs 
Holding AB
Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag samt i Resurs Holding AB 

Företag i koncernen redovisas enligt 
förvärvsmetoden, innebärande att 
interna transaktioner elimineras på 
koncernnivå. Tillgångar och skulder, 
samt utdelningar mellan Resurs Holding 
AB (moder) och övriga koncernföretag 
specificeras i respektive not till rapport 
över finansiell ställning. 

Närstående - Övriga företag med 
betydande inflytande 
SIBA Invest AB (tidigare Waldir AB) äger 
via Waldakt AB direkt och indirekt 28,9 
% av Resurs Holding AB

och har därmed ett betydande 
inflytande över bolaget. I SIBA Invest 
koncernen ingår bland annat NetOnNet 
AB. SIBA Invest AB ägs av familjen 
Bengtsson, som även har ett 
bestämmande inflytande över SIBA 
Fastigheter AB (tidigare AB Remvassen). 

Transaktioner med dessa bolag 
redovisas nedan under rubriken Övriga 
företag med betydande inflytande. 
Samtliga poster till närstående bolag är 
räntebärande.

Moderbolag och ägande
Solid Försäkringsaktiebolag är helägt 
dotterbolag till Resurs Holding AB, org nr 
556898-2291 som i sin tur ägs till 28,9 % av 
Waldakt AB och av resterande ägare äger 
ingen enskild 20 % eller mer. 

Närstående - Övriga koncernföretag 
Övriga koncernföretag är Resurs Holding 
AB:s dotterbolag Resurs Bank AB (med 
dotterbolagen Resurs Norden AB och 
RCL1 Ltd) och Resurs Förvaltning Norden 
AB. 

Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag, tillträtt på extra bolagsstämma den 1 
maj 2019 

Solid Försäkringsaktiebolag 
org nr 516401-8482

30



Moder-
bolag

Övriga 
koncern-

företag

Övriga 
företag med 

betydande 
inflytande

Moder-
bolag

Övriga 
koncern-

företag

Övriga 
företag med 

betydande 
inflytande

Tillgångar och skulder

Fordringar 34 633 4 755 41 962

Kassa och bank 1 297 238 194

Övriga lån 200 000 200 000

Skulder -60 229 -42 527 -13 687 -62 165 -38 876 -17 102

Summa tillgångar och skulder -60 229 193 403 -8 932 -62 165 441 280 -17 102

Not 28 Personal

2020 2019

Kvinnor 33 39

Män 31 30

Totalt 64 69

2020 2019

Antal styrelseledamöter på balansdagen 

Kvinnor 0 0

Män 3 3

Totalt 3 3

VD och andra ledande befattningshavare, antal 

Kvinnor 2 2

Män 3 3

Totalt 5 5

2020 2019

Löner och andra ersättningar

Löner och ersättningar till styrelsen, VD och andra ledande befattningshavare -6 009 -5 822

Löner och ersättningar till övriga anställda -26 870 -26 121

Summa löner och andra ersättningar -32 879 -31 943

Sociala avgifter och pensionskostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal -10 858 -11 347

Pensionskostnader för styrelsen,VD och andra ledande befattningshavare -1 424 -1 475

Pensionskostnader för övriga anställda -2 472 -2 773

Summa sociala avgifter och pensionskostnader -14 754 -15 595

Summa löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader -47 633 -47 538

Berednings- och beslutsprocess 
Ersättning till VD beslutas av styrelsen. 
Ersättning till andra ledande 
befattningshavare beslutas av VD, i vissa 
fall efter samråd med ordförande.

Lön och arvoden 
Till styrelsen utgår arvode enligt 
bolagsstämmans beslut. Styrelsearvode 
utgår inte till personer som är anställda i 
bolaget. Ersättning till VD samt ledande 
befattningshavare består av grundlön, 
övriga förmåner samt pension.

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Medelantalet anställda omräknat till heltidstjänster 

Avgångsvederlag 
För VD gäller vid fall av förtida 
uppsägning från bolagets sida att han är 
berättigad till lön under en 
uppsägningstid uppgående till 12 
månader. Vid fall av förtida uppsägning 
från bolagets sida är övriga ledande 
befattningshavare berättigade till lön 
under en uppsägningstid om 2-6 
månader.

2020 2019

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
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Grundlön/ 
styrelse-

arvode

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner *

Pensioner Summa

Lars Nordstrand, ordförande 250 250

Fredrik Carlsson 93 93

David Nilsson Sträng 93 93

Marcus Tillberg, VD 1 708 154 546 2 408

Andra ledande befattningshavare (4 pers) 3 332 379 878 4 589

2 397 73 522 2 992

Summa 7 873 0 606 1 946 10 425

Grundlön/ 
styrelse-

arvode

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner *

Pensioner Summa

Lars Nordstrand, ordförande 192 192

Fredrik Carlsson 112 112

David Nilsson Sträng 186 186

Christopher Ekdahl** 19 19

Marcus Tillberg, VD 1 542 139 543 2 224

Andra ledande befattningshavare (4 pers) 3 253 379 932 4 564

2 056 81 389 2 526

Summa 7 360 0 599 1 864 9 823

Ersättningar och övriga förmåner 2020

Ersättningar och övriga förmåner 2019

* Avser bilförmån
** Christopher Ekdahl avgått på bolagstämma den 9 april 2019

Övriga anställda som kan påverka bolagets risknivå (3 
pers)

Övriga anställda som kan påverka bolagets risknivå (3 
pers)

förmåner samt pension. Information om 
bolagets ersättning till anställda finns på 
www.solidab.se

Rörliga ersättningar intjänade under 
2020 är kopplade till både kvalitativa och 
kvantitativa mål. Bolaget har sett till att 
samtliga mål avseende rörliga 
ersättningar för 2020 går att mäta på ett 
tillförlitligt sätt. Bolagets bedömning är 
att man tillämpar en risknivå som står väl 
i proportion till bolagets 
intjänandeförmåga.

För VD, övriga anställda i ledande 
befattning och anställda som kan 
påverka bolagets risknivå utgick 0 SEK 
(0) i rörlig ersättning för 2020. Till 
anställda som inte ingår i grupperna 
Andra ledande befattningshavare eller 
Övriga anställda som kan påverka 
bolagets risknivå, har det utgått rörliga 
ersättningar för 2020 med 201 KSEK

(246) och fasta ersättningar med 26 669  
KSEK (25 875). Rörliga ersättningar för 
2020 motsvarade 0,8 % (1) av fasta 
ersättningar.

Fördelningen mellan fast ersättning och 
rörlig ersättning ska stå i proportion till 
befattningshavarens ansvar och 
befogenhet. Bolaget bedömer att det 
finns en lämplig balans och har 
begränsat den rörliga ersättningen i 
förhållande till den fasta ersättningen. 
Samtliga avtal som reglerar rörliga 
ersättningar har ett tak för att kunna 
begränsa den rörliga ersättningens 
omfattning. Totalt har det utgått rörlig 
ersättning till 9 (8) anställda. All rörlig 
ersättning intjänad under 2020 har eller 
kommer att utbetalas kontant under 
2020 och 2021. Det har inte förekommit 
några garanterade rörliga ersättningar 
under 2020 och bolagets avsikt är att 
även i framtiden begränsa denna typ av 
ersättningar.

Styrelsen i Solid Försäkring har antagit en 
ersättningsinstruktion vars syfte är att 
skapa ett överordnat regelverk avseende 
betalning av ersättningar till bolagets alla 
anställda. Bolaget har upprättat en 
kontrollfunktion som ska, när det är 
lämpligt och i vart fall årligen, självständigt 
granska om bolagets ersättningar 
överensstämmer med instruktionen. 
Bolaget har antagit en instruktion som 
överensstämmer med FFFS 2019:23 
Ersättningspolicy i försäkringsföretag, 
fondbolag, börser, clearingorganisationer 
och institut för utgivning av elektroniska 
pengar.

Till styrelsens ordförande och ledamöter 
utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 
Något särskilt arvode utgår ej för 
kommittéarbete. Styrelsen beslutar om 
ersättning till VD men har delegerat beslut 
till VD att fastställa ersättning till övriga 
anställda. Ersättningen utgörs av 
grundlön, rörlig ersättning, övriga 
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Not 29 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2020 2019

Mazars SA

Revisionsuppdrag filial Schweiz 406 845

Ernst and Young AB 

Revisionsuppdrag 1 089 1 368

Övriga tjänster 42 279

Skatterådgivning 617 471

Summa arvode 2 154 2 963

Not 30 Leasing

2020 2019

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar 

Inom ett år 2 087 2 087

Mellan ett och fem år 3 827 5 914

Summa 5 914 8 001

Kostnadsförda leasingavgifter 

Hyreslokaler -2 322 -2 245

Bilar -1 193 -1 124

Maskiner och inventarier -68 -76

Summa -3 583 -3 445

Not 31 Finansiella instrument

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

523 298 461 060

Börsnoterade aktier 98 207 78 402

Summa 621 505 0 0 539 462 0 0

Derivat -508 -791

Summa 0 -508 0 0 -791 0

Obligationer och andra räntebärande 
papper

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

2020-12-31 2019-12-31

  - Andra observerbara data för 
tillgången eller skulden än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, antingen 
direkt, det vill säga som prisnoteringar, 
eller indirekt, det vill säga härledda från 
prisnoteringar (nivå 2).
  - Data för tillgången eller skulden som 
inte baseras på observerbara 
marknadsdata, det vill säga ej 
observerbara data (nivå 3).

Tabellen nedan visar finansiella instrument 
värderade till verkligt värde, utifrån hur 
klassificeringen i verkligt värdehierarkin 
gjorts. 

De olika nivåerna definieras enligt 
följande:
  - Noterade priser (ojusterade) på aktiva 
marknader för identiska tillgångar eller 
skulder (nivå 1).

I Not 1 Redovisningsprinciper återfinns 
beskrivning om hur verkligt värde 
bestäms avseende finansiella tillgångar 
och skulder som redovisas till verkligt 
värde i balansräkningen.

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

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen
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Klassificering av tillgångar och skulder 2020-12-31
Upplupet 

anskaff-
ningsvärde*

Verkligt 
värde via RR

Icke 
finansiella 
tillgångar

Bokfört 
värde

Tillgångar 

Immateriella tillgångar 30 839 30 839

Aktier och andelar 98 207 98 207

Övriga räntebärande papper 523 298 523 298

Förlagslån 200 000 200 000

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 3 667 3 667

Fordringar avseende direkt försäkring och återförsäkring 77 493 77 493

Materiella tillgångar 2 908 2 908

Kassa och bank 328 253 328 253

Övriga tillgångar 19 383 19 383

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 214 196 447 197 661

Summa tillgångar 605 746 622 719 253 244 1 481 709

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde*

Verkligt 
värde via RR

Icke 
finansiella 

skulder

Bokfört 
värde

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring 587 764 587 764

Skulder avseende direktförsäkring och återförsäkring 119 453 119 453

Derivat 508 508

Övriga skulder 63 222 63 222

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 913 16 913

Summa skulder 182 675 508 604 677 787 860

Klassificering av tillgångar och skulder 2019-12-31
Upplupet 

anskaff-
ningsvärde*

Verkligt 
värde via RR

Icke 
finansiella 
tillgångar

Bokfört 
värde

Tillgångar 

Immateriella tillgångar 27 702 27 702

Aktier och andelar 78 402 78 402

Övriga räntebärande papper 461 060 461 060

Förlagslån 200 000 200 000

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 3 876 3 876

Fordringar avseende direkt försäkring och återförsäkring 92 015 92 015

Materiella tillgångar 4 301 4 301

Kassa och bank 305 875 305 875

Övriga tillgångar 14 271 14 271

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 217 202 552 203 769

Summa tillgångar 597 890 540 679 252 702 1 391 271

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde*

Verkligt 
värde via RR

Icke 
finansiella 

skulder

Bokfört 
värde

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring 585 557 585 557

Skulder avseende direktförsäkring och återförsäkring 124 856 124 856

Derivat 791 791

Övriga skulder 65 336 65 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 563 13 563

Summa skulder 190 192 791 599 120 790 103

* Tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde vilket är en god approximation av värkligt värde
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Not 32 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Not 33 Förslag till disposition av resultatet

2020 2019

Fond för verkligt värde -1 478 -787

Balanserade vinstmedel 133 837 34 382

Årets vinst 43 372 49 455

Summa vinstmedel 175 731 83 050

Not 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Klassificering av finansiella 
instrument
Redovisningsprinciperna i Not 1 
definierar hur tillgångar och skulder ska 
klassificeras i de olika kategorierna. 

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar är 
baserade på gjorda uppskattningar och 
antaganden om framtida 
skadekostnader vilket medför att 
uppskattningarna alltid är förknippade 
med osäkerhet. Uppskattningarna är 
baserade på historisk statistik om 
tidigare skadeutfall som finns 
tillgängliga vid upprättande av 
årsbokslutet. Den osäkerhet som är 
förknippad till uppskattningar är i 
allmänhet större vid uppskattningar 

av nya försäkringsbestånd. Vid 
uppskattningen av försäkringstekniska 
avsättningar beaktas bland annat 
beloppet av obetalda ersättningar, 
skadeutveckling, förändringar i 
lagstiftning, domslut samt den allmänna 
ekonomiska utvecklingen.

Uppskattningar och antaganden ses 
över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast 
påverkar denna period eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder 
om ändringen påverkar både aktuell och 
framtida perioder.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Vid upprättande av finansiella rapporter 
förutsätts att styrelsen och 
företagsledningen gör bedömningar och 
antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. 
Bedömningarna och antagandena är 
bland annat baserade på historiska 
erfarenheter och kunskaper om 
försäkringsbranschen. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa bedömningar.

Bolaget har främst gjort följande 
bedömningar vid tillämpning av väsentliga 
redovisningsprinciper:
  -klassificering av finansiella instrument,
  -storlek på försäkringstekniska 
   avsättningar.

Styrelsen föreslår att vinstmedel om 175 731 KSEK balanseras i ny räkning.

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen.
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Marcus Tillberg Lars Nordstrand

Verkställande Direktör Styrelsens Ordförande

Fredrik Carlsson David Nilsson Sträng

Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-03-23 

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson 

Auktoriserad revisor

Underskrifter

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, ger en 
rättvisande bild av bolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-04-13 för fastställelse.

Helsingborg 2021-03-23
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Solid Försäkring, Box 22068, 250 22 Helsingborg  |  Org.nr 516401-8482  |  solidab.se

Om Solid Försäkring

Sedan 1993 erbjuder Solid Försäkring ovanligt okrångliga försäkringar som 
är enkla att förstå, enkla att köpa och enkla att använda.

Sedan starten har vi haft vårt huvudkontor i Helsingborg och vi är en del av 
Resurskoncernen där Resurs Bank ingår. Resurs Holding AB är börsnoterade 
på Nasdaq Stockholm. 

Solid Försäkring erbjuder försäkringar inom affärsområdena Produkt, 
Trygghet, Resor och Motor. Vi har verksamhet i Sverige, Norden och delar 
av Europa. 
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