Vakavaraisuuskertomus (SFCR) 2017 Yhteenveto Folksam Vahinkovakuutus
Folksam Vahinkovakuutus Oy (Folksam Vahinkovakuutus), y-tunnus 2190954-7 harjoittaa
vahinkovakuutustoimintaa (mm. sairauskulu-, liikenne-, moottoriajoneuvo- ja omaisuusvakuutus) Suomessa.
Liiketoiminta keskittyy pääasiassa kuluttajiin, yrittäjiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
Folksam Vahinkovakuutus on taloudeltaan vahva yritys. Vakuutusmaksutuotot vuoden aikana olivat
74 595 TEUR (77 771 TEUR). Vakuutusliikkeen tulos oli 1 076 TEUR (5 332 TEUR) ja sijoitustoiminnan tulos
3 460 TEUR (3 524 TEUR).
Hallintojärjestelmä rakentuu hyvän riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ympärille. Yhtiöllä on sisäiset
säännöt ja prosessit yrityksen johdon ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden soveltuvuuden
varmistamiseksi. Yritys suhtautuu pidättyvästi johdon ja riskitasoon vaikutusvaltaisten henkilöiden
muuttuvien palkitsemismenetelmien käyttöön. Riski- ja valvontaorganisaatio Folksam Vahinkovakuutuksessa
perustuu kolmen puolustuslinjan malliin pitäen sisällään toimitusjohtajan riski- ja valvontatoiminnot
(aktuaaritoiminto, riskienhallintatoiminto ja säännösten noudattamista valvova toiminto), sekä hallituksen
valtuuttaman valvontaelimen (sisäinen tarkastus). Sisäisen valvonnan järjestelmä käsittää kaikki yritykselle
olennaiset prosessit, ml. taloudellisen ja valvontaraportoinnin. Vakuutustoiminnan kannalta merkittävien
toimintojen ulkoistamisissa käytetään erityistä toimeksiantosopimusten hallintaprosessia.
Yhtiö on vuoden 2017 aikana laatinut riski- ja vakavaraisuusarvion kolmen vuoden mittaisen 2018-2020
liiketoimintasuunnitelman ajalle. Arvio perustuu mahdollisiin sisäisistä ja ulkoisista muutoksista seuraaviin
kehityspolkuihin ja stressitesteihin. Yhtiön hallitus on vastuussa siitä, että riski- ja vakavaraisuusarvio
laaditaan yhtiössä vähintään vuosittain.
Folksam Vahinkovakuutuksen laaja tuotevalikoima altistaa yhtiön erilaisille vakuutusriskeille. Yhtiö on myös
altis markkinariskille, erityisesti korkotason muutoksista johtuvalle riskille. Yhtiön sijoitussalkku käsittää
pääasiassa korollisia joukkovelkakirjalainoja sekä osakesidonnaisia arvopapereita.
Folksam Vahinkovakuutuksen vakavaraisuuslaskelmien mukaisen taseen omaisuuserien arvostus perustuu
pääasiassa noteeratuilta markkinoilta saataviin käypiin arvoihin. Vaihtoehtoisia arvostusmenetelmiä
käytetään kiinteistöihin, osakkeisiin sekä tiettyihin sijoitusrahasto-osuuksiin. Vakavaraisuuslaskennan
vakuutusteknisen vastuuvelan paras arvio lasketaan tulevien kulujen (vakuutuskorvaukset, liikekulut,
vahinkojen käsittelykulut jne.) sekä vakuutussopimuksiin liittyvien tulevien vakuutusmaksujen erotuksen
odotettuna nykyarvona. Vastuuvelka pitää sisällään myös riskimarginaalin. Vakavaraisuuslaskelmissa
käytetty arvostus poikkeaa osin taloudellisessa raportoinnissa käytetystä.
Yhtiön käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja velkojen erotusta kutsutaan omaksi varallisuudeksi.
Vuoden lopussa Folksam Vahinkovakuutuksen oma varallisuus oli 75 284 TEUR (68 994 TEUR). Oma
varallisuus ylitti reilusti lakisääteisen pääomavaatimuksen, joka Folksam Vahinkovakuutuksella oli 25 861
TEUR (23 581 TEUR). Vakavaraisuuslaskennan oma varallisuus suhteessa
vakavaraisuuspääomavaatimukseen, ts. vakavaraisuussuhde, oli 2,91 (2,93).
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