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Inom kapitalförvaltningen har vi fortsatt 
att diversifiera våra investeringar och 
våra alternativa placeringar främst i 
form av fastigheter, mikrofinansiering, 
och private equity uppgår nu till 18 %. 
På så sätt har vi anpassat verksamheten 
såväl inför kommande förändringar av 
lagstiftningen inom tjänstepensionsom
rådet som inför nya tuffa utmaningar 
inom det finansiella området. 

Sist men inte minst är vi stolta över 
vår ambitiösa hållbarhetsstrategi. Stra
tegin innebär att vi ska vara en aktiv äga
re och att hållbarhet utgör en integrerad 
del av kapitalförvaltningen. Vi redovisar 
tydligt vilka krav vi har på våra externa 
kapitalförvaltare och vi ska eftersträva 
att investera i bolag som bidrar till en 
hållbar utveckling genom sina produkter 
och tjänster. Som kapitalplacerare har vi 
en stor möjlighet att påverka och den 
möjligheten måste tas tillvara.

Kan Kyrkans pensionskassa kombine
ra att ha en konkurrenskraftig avkast
ning samt låga driftskostnader och sam
tidigt bidra till en bättre värld för kom
mande generationer så bidrar pensions
kassan till fortsatt medlemsnytta.

/CARL CEDERBERG, 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

2018 VAR KYRKANS pensionskassas 19:e 
verksamhetsår och samtidigt mitt fjärde 
som vd.  Trots mycket turbulenta finans
marknader där börserna föll mer än 
20 procent sedan toppen under sen
sommaren, står sig pensionskassans 
 finansiella situation mycket väl jämfört 
med våra tjänstepensionskollegor. Sol
vensgraden var vid årsskiftet 178 % vil
ket är en av branschens absolut starkas
te! Våra premieinbetalningar ligger sta
bilt och har för första gången passerat 
600 miljoner kronor. Kapitalet har fort
satt att öka och uppgår nu till 17,9 mil
jarder kronor. Detta ger Kyrkans pen
sionskassa en stabil grund att fortsätta 
att utveckla verksamheten på ett robust 
och kostnadseffektivt sätt vilket också 
ger möjlighet till en konkurrenskraftig 
strategisk tillgångsportfölj. 

VÅRA PARTER HAR belönat oss väl och gett 
oss förtroende att förvalta och adminis
trera ett helt nytt pensionsavtal TPA18 
Svenska kyrkan med start 1 januari 2018. 
Kyrkans pensionskassa har i och med vår 
nya organisation som innebär att verk
samheten nu är fokuserad på våra två 
huvudprocesser försäkringsadministra
tion och kapitalförvaltning skapat ett bra 
fundament för vår anpassning till stun
dande ny tjänstepensionsreglering. Vi 
har förstärkt våra stabsfunktioner vilket 
bland annat innebär att vi är förberedda 
inför kommande ökade rapporterings
krav.

Vårt nya försäkringssystem SKAPA 
ger våra arbetsgivare ett verktyg som är 
helt anpassat till framtida behov. Vår 
kundservice har anpassats inför framtida 
förändringar såsom en ökad digital
isering samt ändrad lagstiftning bland 
annat i form av den nya dataskyddsför
ordningen.

Vår investeringsstrategi 
har klarat den finansiella  
turbulensen bra
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Solvensgraden  
var vid årsskiftet 
178 % vilket är  
en av branschens 
absolut starkaste.
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Snabbt, smidigt och miljövänligt. "Medlemmar som är anslutna till Kivra får nu alla 
 utskick från Kyrkans pensionskassa digitalt", säger Sylvia Edler, försäkringsansvarig på 
Kyrkans pensionskassa. 

F 
rån och med årsskiftet 2018–
2019 kan du som har din 
tjänstepension hos Kyrkans 
pensionskassa få all informa
tion digitalt i Kivra i stället 

för i pappersform i din vanliga brevlåda. 
Kivra är en kostnadsfri tjänst för säker 

digital post från företag och myndigheter. 
– När vi ska göra ett informationsutskick 

kontrolleras alla mottagare mot Kivra. Får 
vi en träff där så skickas brevet inte ut på 
papper, utan går i stället ut digitalt, för
klarar Sylvia Edler.

DET ÄR ENKELT att gå med i Kivra, allt du be
höver är ett Mobilt BankID. När du har 
registrerat dig skickas automatiskt all post 
från företag och myndigheter, som är an
slutna och som du har en relation med, till 
din digitala brevlåda. 

Varje gång ett nytt brev trillar in i Kivra 
får du en avisering till din epost och du 

kan logga in och läsa det när det passar dig.
– En stor fördel är att i Kivra har du allt 

samlat på ett ställe och du slipper hålla reda 
på lösa papper. I din elektroniska brevlåda 
får du lättare översikt över alla dina doku
ment, säger Sylvia Edler.

DESSUTOM BLIR LEDTIDERNA kortare och infor
mationen kommer fram till dig snabbt och 
säkert     .

En annan viktig anledning till att börja 
skicka ut värdebesked, kontrolluppgifter, 
pensionsbekräftelser och annan informa
tion digitalt, är miljöaspekten.

– Att minska pappersutskicken följer vår 
hållbarhetspolicy. Vid det första utskicket 
2019 gick 17 procent via Kivra och vi hop
pas så klart att fler ska ansluta sig. Det inne
bär en enorm besparing för miljön, både 
vad det gäller användningen av papper och 
kuvert och utsläppen från transporter, 
 säger Sylvia Edler. A

» Kivra är en säker digital 
brevlåda för privatperso
ner. Du som har Kivra får 
automatiskt din post från 
anslutna myndigheter och 
företag digitalt i stället för 
på papper.

» Du får bara post i Kivra 
från avsändare som du har 
en relation med.

» Nära 15 000 företag och 
myndigheter använder 
Kivra för att skicka ut post 
som till exempel deklara
tionen, fakturor, kredit
upplysningar, lönespecifi
kationer och årsbesked. 

» Varje gång du får ett 
nytt dokument i Kivra får 
du en avisering, antingen 

via epost eller (om du 
har Kivraappen) i form av 
en pushnotis. På så sätt 
missar du aldrig någon 
information.

» Du skaffar enkelt Kivra 
på www.kivra.com, allt 
som behövs är ett Mobilt 
BankID.

FAKTA » DET HÄR ÄR KIVRA

Kyrkans pensionskassa har gått med i Kivra. Det betyder att du 
som är anställd eller pensionär nu kan få din post från oss digitalt 
– snabbt och miljövänligt.

– Allt fler ansluter sig till digitala brevlådor. Vi vill följa den 
 utvecklingen och underlätta för våra medlemmar. Att minska 
pappersutskicken går dessutom helt i linje med vår hållbarhets
policy, säger Sylvia Edler, försäkringsansvarig.

Nu kan du få din 
post från Kyrkans 
pensionskassa i Kivra
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KAPITAL- 
FÖRVALTNING
Så får vi pensions 
pengarna att växa.

INTERVJUER
GUNVOR
HAGELBERG
Pensionerad kanslichef, 
”Jag ser fram emot var
dagen som pensionär.”

MONA  
NIELSEN
Kyrkoherde,  
"Jag vill finnas där  
för medarbetarna."

DANIEL  
KULLENBERG
Diakon 
"Integrationen är viktig  
för ett hållbart samhälle."

MIKROLÅN
Små lån till företagare  
i utvecklingsländer bidrar  
till positiv utveckling.

OM KYRKANS PENSIONSKASSA

4 PENSIONSMACKAN
Lär dig mer om tjänste  
pensionen och de andra  
delarna av din pension.

5 EFTERLEVNADSSKYDDET
Försäkringar som ger  
ekonomisk trygghet om  
det värsta skulle hända.

6 TPA18 – DET NYA 
PENSIONSAVTALET
Vad är nytt och hur  
påverkar det dig?

8 LÅNG ELLER KORT?
Du kan ta ut tjänstepensionen 
livsvarigt eller under 15, 10 eller 
5 år. Ett val som påverkar hur 
mycket du får att leva på som 
pensionär.
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HELÉN HAR VARIT MED 
OCH BYGGT KYRKANS 
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Tjänstepension  
 – så funkar det

Vet du att alla som jobbar inom Svenska kyrkan har tjänstepension?  
Varje år betalar din arbetsgivare in pensionspremier till Kyrkans pensionskassa,  
som placerar pengarna för att du ska få så bra avkastning som möjligt på ditt  

pensionskapital till den dagen du väljer att gå i pension. På minpension.se  
kan du göra en prognos på pensionens olika delar, allmän pension,  

tjänstepension och eget sparande.

INFORMATION DIN TJÄNSTEPENSION

Tjänstepension  
– enkelt uttryckt
» AVGIFTSBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION
Ett annat ord för premiebestämd 
tjänstepension, se nedan.

» FÖRMÅNSBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION
Du som är född 1958 eller tidigare 
och har en inkomst över 39 063 
kronor i månaden (2018) kan ha rätt 
till en förmånsbestämd tjänste
pension, som en kompensation för 
att allmän pension upphör vid 
intjänandetaket.

» INTJÄNAD PENSIONSRÄTT  
(IPR) 
År 1998 (2000 för präster) fick 
Svenska kyrkans anställda ett nytt 
pensionsavtal. Du som arbetade 
inom kyrkan före det kan ha rätt  
till en intjänad pensionsrätt.

» INTJÄNANDETAKET
Så kallas gränsen för allmän pension, 
som går vid 7,5 inkomstbasbelopp. 
Du som tjänar mer än 39 063 kronor 
per månad (2018) har en inkomst 
över intjänandetaket.

» KOLLEKTIVAVTALAD 
TJÄNSTEPENSION
Bygger på en överenskommelse 
mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer och betalas av  
din arbetsgivare.

» PENSIONSGRUNDANDE LÖN
Motsvarar i normalfallet din årslön.

» PENSIONSÅLDER
Du väljer själv när du vill gå  
i pension mellan 61 och  
67 års ålder.

» PREMIE
Pensionsavgiften som betalas  
av din arbetsgivare till Kyrkans 
pensionskassa.

» PREMIEBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION
Din arbetsgivare betalar en  
bestämd procent av din inkomst  
till din framtida tjänstepension.  
Det slutliga pensionsbeloppet 
bestäms av dina inbetalda premier 
samt vilken avkastning och vilka 
avgifter pensionskassan har. 

» TPA18 SVENSKA KYRKAN
Kollektivavtal för anställda inom 
Svenska kyrkan födda 1959 eller 
senare. Det tidigare avtalet,  
KAPKL Svenska kyrkan, gäller 
fortfarande för dig som är  
född 1958 eller tidigare.

» UTBETALNINGSTID
Den premiebestämda 
tjänstepensionen betalas  
ut livsvarigt eller under en  
bestämd tid på 15, 10 eller  
5 år. Den förmåns bestämda 
tjänstepensionen betalas  
ut så länge du lever.

ORDLISTAN »

 ALLMÄN PENSION
Den allmänna pensionen kommer från 
staten och betalas ut av Pensionsmyn
digheten. Du tjänar ihop till pensionen 
när du arbetar, har arbetslöshetsersätt
ning, sjuk eller aktiv itets ersättning 
och  föräldrapenning. 

Den allmänna pensionen består av tre 
delar: inkomstpension, premiepension 
och garantipension. Varje år avsätts  
18,5 procent av din pensionsgrundande 
inkomst till den allmänna pensionen.

INKOMST- & GARANTI PENSION
Inkomstpensionen beräknas på alla 
dina inkomster upp till intjänande taket 
för allmän pension (läs mer i ordlistan). 
Varje år avsätts 16 procent av din pen
sionsgrundande inkomst till inkomst
pen sionen. 

Garantipensionen är ett grundskydd 
för dig som har haft en låg eller ingen 
inkomst alls under livet. 

PREMIEPENSION
Varje år avsätts 2,5 procent av din pen
sionsgrundande inkomst till din premie

pension. Det här är den delen av den all
männa pensionen som du kan påverka 
själv genom att välja vilka fonder dina 
pengar ska placeras i. Gör du inget val 
placeras premie pensions pengarna i sta
tens alternativ, fondportföljen AP7 Såfa. 

 TJÄNSTEPENSION
Alla anställda inom Svenska kyrkan 
har en kollektivavtalad tjänstepension. 
Det är en löneförmån och en viktig del 
av den totala pension en. Din arbetsgi
vare betalar in pengar till tjänstepen
sionen under hela tiden du är anställd 
– även när du är sjuk, föräldraledig el
ler har ledigt för fackligt uppdrag.

För dig som är född 1959 eller senare 
gäller Svenska kyrkans nya tjänstepen
sionsavtal, TPA18. Hur mycket pengar 
som sätts in till din framtida pension  
beror på hur mycket du har i lön.  
Pensionspremien är 4,5 procent av din 
inkomst upp till intjänandetaket vid  
39 063 kronor i månaden (2018). Om du 
har en lön över den gränsen, så är pre
mien 30 procent på den delen av lönen.

Kyrkans pensionskassa har den viktiga 
uppgiften att investera dina pensions
pengar och se till att du får så god av
kastning som möjligt till en begränsad 
risk. Hur stor tjänste pensionen blir be
ror på hur stort ditt pensionskapital är 
när det är dags att gå i pension. I ditt 
värdebesked på Mina sidor kan du se en 
prognos på din tjänstepension.

I tjänstepensionen ingår också en  
efterlevandepension, läs mer på sidan 5.

 EGET  SPARANDE
Vill du dryga ut din framtida pension, 
så kan du komplettera med någon 
form av eget sparande. Du som omfat
tas av det nya pensionsavtalet TPA18 
Svenska kyrkan kan till exempel kom
ma överens med din arbetsgivare om 
att byta en del av bruttolönen mot en 
inbetalning till din tjänstepension, så 
kallad löneväxling.

Gå in på minpension.se och gör en 
pensionsprognos, så får du en uppfatt
ning om hur din ekonomi som pensio
när kan bli.

HUR SER  
DIN PENSIONS-
MACKA UT? 
Din pension består av  
flera delar. Den allmänna 
pensionen är brödet.  
Du som är anställd inom 
Svenska kyrkan har också  
en kollektivavtalad 
tjänstepension. Den är 
pålägget på mackan.  
Vill du ha en extra lyxig 
pensionsmacka? Då kan  
det vara bra att ha ett eget 
sparande också. Hur stor 
just din macka blir beror  
på hur mycket du tjänar  
och hur länge du jobbar.
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Efterlevandeskyddet  
– trygghet för din familj

I bland händer det otänkbara och 
livet ställs på ända. Efterlevande
skydd är ett samlingsnamn för 
olika försäkringar som kan ge 
dina anhöriga ekonomisk ersätt

ning om du avlider.
– Efterlevandepensionen  och livför

säkringen finns inskrivna i kollektivav
talet och omfattar alla som uppfyller 
vill koren. Återbetalningsskyddet däre
mot är något som du själv aktivt väljer 
att teckna. Det är viktigt att känna till, 
säger Sylvia Edler försäkringsansvarig 
på Kyrkans pensionskassa.

Efterlevandepensionen baseras på din 
inkomst och betalas ut under fem års tid 
till vuxen efterlevande (make, maka,  
registrerad partner och i vissa fall sam
bo). Dina barn får ersättning fram till 
att de fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet. 
På kyrkanspensionskassa.se kan du läsa 
mer om vilka villkor som gäller för att 
omfattas av försäkringen.

DU HAR GENOM din anställning också en 
tjänstegrupplivförsäkring. Den ger dina 
anhöriga ett skattefritt engångsbelopp 
om du avlider före 67 års ålder. Hur 

stort beloppet blir beror på din arbets
tid, din ålder och familjens storlek. 

– Det kan vara en livlina under en 
svår period. Försäkringen betalas ut till 
make/maka/registrerad partner/sambo 
och barn. Dessutom ingår en summa för 
begravningshjälp till dödsboet, säger 
Sylvia Edler.

PÅ DIN PREMIEBESTÄMDA tjänstepension 
kan du välja till återbetalningsskydd. 
Det innebär att de pensionspengar du 
tjänat in betalas ut till din familj om du 
avlider, oavsett om du är mitt i arbets
livet eller redan har gått i pension.

Att ha återbetalningsskydd innebär 
att du får en lägre tjänstepension efter
som du inte får del av arvsvinster från 
övriga försäkrade.

Vid stora förändringar i livet, till  
exempel när barnen föds eller flyttar  
hemifrån, när du gifter dig, köper bo
stad, separerar eller ska gå i pension kan 
det vara bra att se över ditt skydd.

Sista chansen att lägga till eller ta bort 
återbetalningsskyddet har du när du gör 
din ansökan om att ta ut pensionen.

Du har också möjlighet att välja vem  

eller vilka som ska få din pension om du 
avlider genom att ange förmånstagare. 
Blanketter för att lägga till eller välja 
bort återbetalningsskydd samt att an
mäla förmånstagare finns på kyrkans
pensionskassa.se. 

– Behovet ser olika ut från person  
till person och beroende på var man  
befinner sig i livet, därför är det  
viktigt att göra ett aktivt val, säger  
Sylvia Edler.

ÄR DU OSÄKER på vilket efterlevandeskydd 
du har? Logga in på Mina sidor på  
kyrkanspensionskassa.se. I ditt värde
besked kan du se hur stort beloppet för 
efterlevandepension skulle bli och om 
du har valt återbetalningsskydd på ditt 
pensionskapital. «

» PREMIEBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION

» FÖRMÅNSBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION

» EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer på kyrkanspensionskassa.se

Behovet  
ser olika  
ut från  
person till 
person och 
beroende 
på var 
man  
befinner  
sig i livet.

Svenska kyrkan har även andra 
kollektivavtalade försäkringar  
som ökar tryggheten för dig som 
anställd och dina anhöriga. De ger 
bland annat rätt till ersättning  
vid långvarig sjukdom, olycksfall  
i arbetet eller om du avlider,  
samt hjälp om du blir uppsagd.

» OM DU BLIR SJUK
AGSKL är en sjuk  för säkring.  
Är du sjuk och har sjukpenning kan 
du ha rätt till dagersättning från dag 
91 till dag 360. Vid fortsatt sjukdom, 
och om Förskringskassan beviljar 
sjukersättning, kan du ha rätt  
till en månadsersättning.  
Försäkras av AFA.

» OLYCKSFALL I JOBBET
TFAKL är en trygghets försäkring vid 
olycksfall, skada eller sjukdom i 
 arbetet  liksom olycksfall på väg till 
och från jobbet.  Försäkringen ersätter 
 kostnader och inkomst bortfall.  
Försäkras av AFA.

» TRYGGHET FÖR FAMILJEN
TGLKL är en tjänstgrupp 
livförsäkring, läs mer i texten  
till vänster. Försäkras av KPA.

» OM DU BLIR UPPSAGD
Kyrkans trygghetsråd ger anställda 
som blivit uppsagda stöd och 
rådgivning på vägen mot ett nytt 
jobb. Du kan också få ekonomiskt 
stöd, till exempel studiestöd, 
löneutfyllnad eller avgångsersättning. 
Försäkras av Kyrkans Trygghetsråd.

VÅRA FÖRSÄKRINGAR »
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INFORMATION DINA FÖRSÄKRINGAR

ANDRA FÖRSÄKRINGAR »

Hur ska min familj klara sig om jag dör? Det finns saker som man helst inte vill tänka 
på, men du vet väl att du som är anställd i Svenska kyrkan omfattas av en livförsäkring 
och en efterlevandepension? De ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida. 
Du kan också lägga till ett återbetalningsskydd på din tjänstepension.

MED ÅTER- 
BETALNINGS- 
SKYDD 

DIN PENSION U  
DIN FAMILJ
Dina pensionspengar  betalas till  
din familj om du avlider. Att ha åter
betalningsskydd ger en ekonomisk 
trygghet för din familj.

UTAN ÅTER-
BETALNINGS - 
SKYDD 

DIN PENSION U  
ANDRA FÖRSÄKRADE
Att inte ha åter betalningsskydd ger  
en högre pension. Om du avlider 
går dina pensions pengar till övriga 
försäkrade som inte har återbetal
ningsskydd. 

VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ?
På efterlevandeguiden.se finns  
en checklista för dig som har  
förlorat en närstående.

SÅ FUNKAR  
ÅTERBETALNINGSSKYDD »
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REPORTAGE NYA AVTALET

D 
en största skillnaden är 
att vi har gått över till 
en helt premiebestämd 
tjänstepension. Svenska 
kyrkan har följt samma 

utveckling som många andra pensions
planer på arbetsmarknaden och nu har vi 
ett modernt pensionsavtal, säger Sylvia 
Edler, försäkringsansvarig på Kyrkans 
pensionskassa.

Att tjänstepensionen är premiebestämd 
betyder att arbetsgivaren betalar in en 
viss procent baserat på din årsinkomst till 
din framtida pension. Hur mycket du till 
slut får ut i pension beror på hur mycket 
pengar du har tjänat in och hur stor av
kastningen på kapitalet har blivit.

PÅ INKOMSTER UPP till 7,5 inkomstbas  belopp, 
det vill säga en månadslön på 39 063  
kronor (2018), är premien som sätts in till 
din pension 4,5 procent. Du som har en 
inkomst över den gränsen har förut haft 
en förmånsbestämd tjänstepension. I det 
nya avtalet är också den delen av pensio

nen premiebestämd med en avsättning 
på 30 procent, upp till 30 inkomstbas
belopp.

Vad är då skillnaden? Jo, en förmåns
bestämd tjänstepension beräknas på din 
lön under de sista åren i arbetslivet. Den 
som får en rejäl lönehöjning några år före 
pensioneringen kan med andra ord höja 
pensionen ordentligt.

– Det nya avtalet ger en rättvisare pen
sion eftersom den beräknas på livslönen, 
säger Helén Källholm, vd på Svenska kyr
kans arbetsgivarorganisation.

ATT TA FRAM ett nytt pensionsavtal är en 
process som tar tid. Parterna, det vill säga 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
och de anställdas fackförbund, förhandlar 
för att båda sidorna ska få ett avtal, som 
är bra för deras medlemmar. Helén Käll
holm berättar att en avgörande fråga var 
vilka som skulle omfattas av det nya av
talet och vilka som skulle ”stanna kvar” i 
det gamla.

– Vi gjorde beräkningar på hur olika 

yrkesgrupper skulle påverkas av övergång
en beroende på hur deras löneutveckling 
ser ut. Kyrkoherde blir man till exempel 
ganska sent i arbetslivet. Vilka blir då 
konsekvenserna av att byta pensionsplan?

RESULTATET BLEV ATT alla anställda som är 
födda 1959 eller senare omfattas av det 
nya avtalet. Är man född tidigare gäller 
i stället det gamla avtalet KAPKL 
Svenska kyrkan. 

Det finns också en övergångsregel för 
de som är födda 1959–1978 och skulle 
haft rätt till en förmånsbestämd tjänste
pension enligt det tidigare avtalet. 

– När Kyrkans pensionskassa tar emot 
en pensionsansökan görs en jämförelse 
mellan avtalen. Om det visar sig att den 
förmånsbestämda tjänstepensionen hade 
blivit högre, så kompenserar garantin för 
det, säger Sylvia Edler på Kyrkans pen
sionskassa.

För att omfattas av garantin ska man 
ha varit anställd i Svenska kyrkan före 
den 1 januari 2018.

En stor fördel med en premiebaserad 
pension är att kopplingen mellan inkomst 
och pensionspremie blir tydligare. 

– Pensionen påverkas av hur mycket du 
jobbar och vad du har för lön. Med andra 
ord så påverkar din löneutveckling din 
framtida pension, säger Sylvia Edler.

EN VIKTIG NYHET i avtalet är möjligheten att 
öka på pensionskapitalet genom att kom
ma överens med arbetsgivaren om löne
växling eller kompletterande premie – 
med andra ord extra inbetalningar till 
tjänstepensionen.

Nytt är också att det inte längre finns 
någon undre eller övre åldersgräns, du 
börjar tjäna ihop till din tjänstepension 
från första anställningsdagen. Och för för
sta gången räknas dina inkomster ihop 
ifall du har flera anställningar inom 
Svenska kyrkan.

– Det är relativt vanligt med parallella 
anställningar inom visa yrkeskårer i 
Svenska kyrkan. I och med att inkom
sterna nu räknas som en, så missgynnas 

Pensionen 
påverkas  
av hur  
mycket du 
jobbar och 
vad du har 
för lön.

Kyrkans 
tjänstepension  
– det här är nytt
Svenska kyrkan har fått ett nytt tjänstepensionsavtal,  
TPA18. Men vad innebär det egentligen för dig som  
anställd? Och hur påverkar det arbetsgivarna? Vi reder  
ut begreppen och svarar på de vanligaste frågorna.
TEXT: MONICA FORSBERG

Viktiga nyheter i TPA18
• Tjänstepensionen är helt premiebestämd
• Du kan öka på pensionskapitalet genom  
 löneväxling och kompletterande premie
• Det finns ingen övre eller undre åldersgräns  
 för att tjäna ihop till din tjänstepension
• Pensionspremien beräknas på din totala  
 inkomst inom Svenska kyrkan, även om du  
 har flera olika anställningar
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ARBETSGIVARE

TIPS!
På svenskakyrkan.se/arbetsgivare 
finns hela avtalet med pensionsnämn
dens tolkningar och kommentarer.

» Att arbetsgivarna får kostnads
kontroll och förutsägbarhet. Det 
har varit svårt, speciellt för små 
arbetsgivare, att hantera kostnaden 
för den förmånsbestämda tjänste
pensionen.
» Med det nya avtalet är det 
enklare att byta jobb och gå mellan 
olika avtalsområden utan att det 
påverkar pensionen negativt. Alla 
arbetar ju inte hela sitt yrkesliv 
inom Svenska kyrkan.
» Att vi kan erbjuda bättre villkor, 
till exempel möjligheten till löne
växling och att de anställda får ta 
del av avkastningen på pensions
kapitalet. Det ger möjligheter till  
en högre pension.

» Att det inte finns någon undre 
eller övre gräns för intjänandet till 
pensionen, så fort man jobbar och 
har en lön, tjänar man ihop till sin 
framtida pension. Våra medlemmar 
i Kommunal kommer ofta in på 
arbetsmarknaden tidigt medan  
till exempel präster arbetar långt 
upp i åldern.
» Att all lön räknas ihop, så att  
de som har flera anställningar,  
kan nå upp över taket.
» Att det finns möjlighet att  
göra större avsättningar till  
pensionen genom att komma 
överens med arbetsgivaren om 
löneväxling och kompletterande 
premie.

inte individen, utan kan komma upp över 
taket och få den högre premien, säger  
AnneMaria Carlsgård, ombudsman på 
Kommunal.

ETT ANNAT PLUS med ett premiebestämt 
pensionsavtal är att det är mer förutsäg
bart för arbetsgivaren än ett förmåns
bestämt. Det gör det enklare för arbets
givarna att göra prognoser på sina kost
nader för pensions premierna, både löpan
de och till exempel inför en nyanställning.

– För de flesta blir det enklare, men det 
finns en komplexitet för arbetsgivare som 
har anställda med parallella anställningar. 
Eftersom premien fördelas proportionellt 
mellan arbetsgivarna, så kan kostnaden 
bli högre än man har räknat med, förkla
rar Sylvia Edler.

Kyrkans pensionskassas uppdrag är att 
sköta administrationen kring tjänste
pensionen, till exempel skicka ut fakturor 
när det är dags för arbetsgivarna att  
betala in de anställdas pensionspremier, 
och att placera pensionskapitalet så att 

det växer så mycket som möjligt.
Till sin hjälp för att tolka avtalet har 

Kyrkans pensionskassa en pensions
nämnd, som består av tre representanter 
från arbetsgivarorganisationen och tre 
från de anställdas fackförbund.

– Vi har det övergripande perspektivet 
när det uppstår frågor om avtalet. Para
graferna i avtalet ska ju gå att använda  
i praktiken, säger Henrik Boman, ord
förande i pensionsnämnden och tjänst
görande som stabsjurist på Svenska  
kyrkans arbetsgivarorganisation. «

HELÉN KÄLLHOLM 
VD SVENSKA KYRKANS 

ARBETSGIVARORGANISATION

ANNE-MARIA CARLSGÅRD 
OMBUDSMAN PÅ KOMMUNAL

Vad är  
bäst med  

nya avtalet?

Koll på… 
pensionsanmälan
Vad behöver jag göra när  
en anställd vill gå i pension?
– Börja alltid med att kontrollera om  
den anställde har rätt till en förmåns
bestämd tjänstepension eller intjänad 
pensionsrätt. Det är nämligen de delar
na av tjänstepensionen, som arbets
givaren anmäler uttag av.

Hur vet jag vilka förmåner  
den anställde har rätt till?
– Det enklaste sättet att ta reda på  
det är att leta upp individen i SKAPA 
systemet och kontrollera genom att 
göra en pensionsanmälan.

Hur gör jag pensionsanmälan?
– Uttag av förmånsbestämd tjänste
pension och intjänad pensionsrätt  
görs i SKAPA. 

För att ta ut den premiebestämda 
tjänstepensionen skickar den anställ de 
själv in sin pensionsanmälan till kund
service, antingen digitalt via Mina sidor 
eller på en blankett, som finns att  
hämta på kyrkanspensionkassa.se.

Vad ska jag tänka på innan  
jag gör anmälan?
– Ta reda på hur den anställde har  
tänkt ta ut sin tjänstepension – om  
han eller hon vill sluta jobba helt eller 

gå ner i arbetstid. För att kunna ta ut 
den förmånsbestämda tjänstepension en 
och intjänad pensionsrätt, så måste man 
minska sin arbetstid i samma omfattning 
som pensionen tas ut.

Den förmånsbestämda tjänste
pensionen betalas ut livsvarigt och kan 
tas ut på del eller heltid. Även intjänad 
pensionsrätt betalas ut under resten av 
livet, men kan tas ut på kort are tid före 
65 års ålder.

När behöver ni ha anmälan?
– Kyrkans pensionskassa behöver ha 
pensionsanmälan senast två månader 
innan den anställde ska gå i pension. 
Om en ansökan kommer in för sent,  
så kommer den första pensionsutbetal
ningen att skjutas fram en månad.

När får jag besked?
– Inom två veckor efter att pensions
anmälan har gjorts skickar Kyrkans 
pensionskassa ut en bekräftelse, både 
till arbetsgivaren och den blivande 
pensionären.

TIPS!
På kyrkanspensionskassa.se finns  
en steg för stegguide för pensions
anmälan i SKAPA.

Är det dags för en anställd att gå i pension? Här hittar du som är  
arbetsgivare svar på de vanligaste frågorna kring pensionsanmälan.

B
ild

: S
us

an
ne

 K
ro

nh
ol

m
 &

 J
oh

an
 L

au
ré

n

B
ild

: K
ris

tin
a 

St
ra

nd
 L

ar
ss

on
 /

 Ik
on



8

Kontakta kundservice
Telefon: 02055 45 35
Mejl: kundservice@kyrkans 
pensionskassa.se

INFORMATION PENSIONSDAGS

ANSTÄLLD

Lång eller kort utbetalningstid  
– så påverkar det pensionen

DIN PREMIEBESTÄMDA tjänstepension  
kan du antingen ta ut livsvarigt eller  
under en bestämd tid på 15, 10 eller  
5 år. Valet gör du när du ansöker om 
pension.

Tar du ut tjänstepensionen livsvarigt, 
så innebär det att du får en pensionsut
betalning varje månad så länge du lever. 
Väljer du i stället att ta ut ditt intjänade 
pensionskapital under exempelvis 5 år, 
så blir beloppet varje månad högre, men 
efter 5 år är pengarna slut och utbetal
ningarna upphör.

I DITT VÄRDEBESKED på Mina sidor ser du 
hur mycket pengar du hittills har tjänat 
ihop till din tjänstepension. (1)

Värdebeskedet innehåller också en 
prognos som visar hur mycket ditt nu
varande kapital ger i pension varje må
nad om du tar ut pensionen från 65 års 
ålder och resten av livet. (2) 

Det finns även en prognos på hur stor 
tjänstepensionen blir om du fortsätter 
att jobba inom Svenska kyrkan och  
tjänar ihop till din tjänstepension fram 
till 65 års ålder. (3)

Väljer du att gå i pension före 65 års 
ålder blir din pension lägre och om du 
väljer att jobba kvar längre så ökar din 
pension. 

UTGÅ IFRÅN HUR ditt liv ser ut och räkna 
på hur mycket pengar du behöver varje 
månad innan du väljer hur tjänstepen
sionen ska betalas ut. Det är viktigt att 
skapa sig en helhetsbild av hur ekono
min som pensionär kommer att bli. 
Kanske har du intjänad tjänstepension 
från tidigare anställningar hos andra ar
betsgivare? På minpension.se kan du 
räkna ut hur stor din totala pension blir 
och prova hur olika uttagstider påverkar 
månadsbeloppet. A

Bild: Gustaf Hellsing / Ikon

Hur mycket pengar behöver jag att leva på  
som pensionär? Den frågan behöver du ställa  
dig innan du ansöker om pension. Tänk också 
igenom om du vill ha tjänstepension under  
resten livet eller ta ut ditt intjänade pensions
kapital under en kortare period. Det är ett  
viktigt val, som påverkar hur mycket du får  
i plånboken varje månad.

SÅ STOR BLIR SKILLNADEN
En genomsnittspensionär har ett intjänat  
pensionskapital på 250 000 kronor. Så här mycket  
blir det i månaden med olika uttagstid:

Utbetalning under resten av livet 1 200 kronor/månad
Utbetalning under 15 års tid 1 900 kronor/månad
Utbetalning under 10 års tid 2 700 kronor/månad
Utbetalning under 5 års tid 5 000 kronor/månad

Kyrkans pensionskassa 
Universitetsallén 8 
852 34 Sundsvall

kundservice@kyrkanspensionskassa.se
020-55 45 35 / +46 (0)8-787 85 40

www.kyrkanspensionskassa.se

Bankgironr: 5535-8329
Organisationsnummer: 816400-4155

Styrelsens säte: Stockholm

Universitetsallén 8, 852 34 Sundsvall

Datum
2018-07-04

Personnummer
620111-2222

Tjänstepension Aktuellt värde Prognos
Beräkningstidpunkt 2016-12-31 2020-04-30
Utbetalningstid Livsvarigt Livsvarigt
Avgiftsbestämd tjänstepension *    1 031 kr/mån 1 700 kr/mån
Förmånsbestämd tjänstepension
 - Intjänad pensionsrätt 2000/1998 1 928 kr/mån 2 600 kr/mån
 - Livränta/förmånsbestämd tjänstepension 1 915 kr/mån 2 500 kr/mån
Totalt 4 874 kr/mån   6 800 kr/mån

Penny Pension

Värdebesked – Kyrkans pensionskassa 
 
Här ser du din beräknade tjänstepension från 65 år med utbetalning så länge du lever.  

Avgiftsbestämd tjänstepension * 

Pensionskapital 2016-01-01 192 483 kr
Kapitaljustering

0
Inbetalt belopp    + 26 240
Arvsvinst

+ 347
Avkastning      + 2 390
Avgift på pensionskapitalet – 381
Avkastningsskatt – 440
Pensionskapital 2016-12-31 220 639 kr

Du kan se dina inrapporterade löner på Mina sidor.

Efterlevandepension                       Vuxen                       1 barn           2 barn 
Belopp             7 000 kr/mån           4 800 kr/mån        3 400 kr/mån och barn

✓
Återbetalningsskydd

Ja, du har återbetalningsskydd på din avgiftsbestämda tjänstepension

Efterlevandeskydd
I din anställning finns det olika efterlevandeskydd som din familj kan ha rätt till. 
Här är exempel på efterlevandepension som du kan omfattas av:

HAR DU FRÅGOR?

Checklista – så 
går du i pension
Har du bestämt dig för att  
bli pensionär? Så här gör du,  
steg för steg.

1  NÄR VILL DU GÅ I PENSION?
Bestäm från vilket datum du vill 
börja ta ut din pension. Det finns 
ingen fast pensionsålder utan du 
väljer själv när du vill gå i pension, 
mellan 61 och 67 års ålder.

2  PENSION – HUR LÄNGE?
Välj om du vill ta ut din premie
bestämda tjänstepension livsvarigt 
eller under 15, 10 eller 5 år. Alter
nativet livsvarigt betyder att du får  
en utbetalning varje månad resten  
av livet. Väljer du i stället 15, 10 eller  
5 års utbetalningstid, så är dina 
pensionspengar slut efter den tiden. 
På minpension.se kan du göra en 
prognos och se hur de olika alter
nativen påverkar din totala pension.

3  PRATA MED DIN ARBETSGIVARE
Om du ska sluta jobba, kom ihåg  
att informera din arbetsgivare. Du 
behöver inte avsluta din anställning 
för att kunna ta ut premiebestämd 
pension.

4  PENSIONSANMÄLAN
Anmäl att du vill börja ta ut din 
premiebestämda tjänstepension, 
antingen på Mina sidor eller via 
blankett. Kyrkans pensionskassa 
behöver ha din anmälan minst  
två månader innan du tänker  
gå i pension. Har du förmåns 
bestämd tjänstepension och/eller 
intjänad pensionsrätt? Meddela din 
arbets givare att du vill ta ut den. 
Arbets givaren anmäler uttaget och 
du får en bekräftelse från Kyrkans 
pensions kassa. Tänk på att du måste 
minska din arbetstid i samma om
fattning som du tar ut den förmåns
bestämda tjänstepensionen. Den 
förmåns bestämda tjänste pensionen 
betalas ut så länge du lever.

5  PENSION FRÅN FLERA HÅLL?
Kom ihåg att anmäla uttag av den 
allmänna pensionen, eventuellt 
privat sparande och om du har 
intjänad pension hos andra 
pensionsbolag. Läs mer på 
pensionsmyndigheten.se.

6  HUR STOR BLIR 
TJÄNSTEPENSIONEN?
Du får besked om hur stor  
din tjänstepension blir.

7  VÄLJ BANK
Vi betalar ut tjänstepensionen via 
Nordea. Om du har ett person 
konto i Nordea sätts pensionen 
automatiskt in på det. Vill du ha 
utbetalningen till ett annat konto 
eller en annan bank, anmäl det  
till Nordea. Blanketten  
”Anmälan av bankkonto” finns  
på kyrkanspensionskassa.se.
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INTERVJU PENSIONÄR

N 
är jag slutade som 
kanslichef i Mölndals 
pastorat, så var över
enskommelsen att jag 
skulle hjälpa till med 

bokslutet för 2016 hos stiftets service
byrå. Sedan behövde de hjälp med en 
budget, ett bokslut till och en budget till, 
säger Gunvor.

Nu, två år senare börjar hon längta  
efter att vara pensionär på riktigt.

– Jag har verkligen behövt den här tid
en för att sluta ordentligt. Det har varit 
roligt att få jobba med nya människor 
och jag har känt mig väldigt uppskattad. 
Jag har ju kommit med min kunskap och 
hjälpt till när det har varit krisläge. Men 
nu känner jag att jag vill vara ledig mer. 
Jag vill kunna läsa tidningen länge vid 
frukostbordet och ta hand om mig själv 
mer. 

ATT GUNVOR SKULLE bli ekonom var absolut 
inte självklart, men efter gymnasiet fick 
hon sommarjobb på en bank och upp
täckte att siffror var hennes grej.

– Jag gick en utbildning i redovisning. 
Debet och kredit är jättekul, tycker jag, 

”Planen var att  
sluta jobba vid 60”

och så dök det upp en ny tjänst som stift
rådskamrer i Strängnäs stift, som jag 
sökte.

Gunvor fick jobbet, trots att hon bara 
var 22 år och ganska grön på arbets
marknaden.

– Det kändes helt rätt. Gud kallade 
mig till ett administrativt arbete i kyrkan 
och genom åren har jag kunnat kombi
nera det med kyrkliga förtroendeuppdrag 
på olika nivåer, säger Gunvor, som bland 
annat suttit i kyrkostyrelsen i 13 år och 
varit kyrkorådsordförande lokalt.

UNDER NÅGRA ÅR i slutet på 80talet var 
hon heltidsarvoderad förbundsordför
ande för Kyrkans ungdom och 1991 gick 
flytten till västkusten.

– Jag hade träffat en man på kyrko
mötet, så kan det bli, skojar Gunvor.

Hon fick jobb som kanslichef i Möln
dals kyrkliga samfällighet.

– Jag brukar säga att jag jobbade med 
P: papper, pengar, protokoll, personal 
och sedan var det fastighetsfrågor och 
kyrkogården också. Det har hänt myck
et genom åren. Trots att jag jobbade där 
i 26 år, så var det verkligen inte likadant. 

GUNVOR HAGELBERG , PENSIONÄR

FAKTA » GUNVOR HAGELBERG

Ålder: 62 år.

Familj: Gift med HansOlof, hans 
barn Maria, 46, och Johanna, 44, de 
gemensamma barnen Arvid, 26, och 
Astrid, 23 år. Barnbarnen Gabriel, 
Viktor och Julia.

Bor: I lägenhet vid Masthuggstorget 
i Göteborg.

Gör: ”Försöker vara pensionär”. 
Hoppar in som ekonom på stiftets 
servicebyrå i Göteborg och ute hos 
församlingar.

Intressen: ”Gå på teater, konserter 
och roliga restauranger. Läsa böcker 
och diskutera dem i min lilla bok
cirkel. Jag längtar efter att ta fram 
stickningen igen, på 70 och 80talet 
stickade jag jämt”

Gunvor Hagelberg  
hade en långsiktig plan  
– att sluta jobba vid 60.

– Jag är gift med en 
man som är nästan tio 
år äldre än jag. Därför 
har jag alltid sagt att  
om han lever när jag  
fyller 60, så ska jag gå  
i pension då, annars kan 
jag jobba längre. Det har 
vi sparat och planerat 
för, berättar Gunvor.

Men någon lugn  
pensionärstillvaro har 
det inte blivit ännu,  
snarare en hel del jobb.
TEXT: MONICA FORSBERG   
BILD: JULIA SJÖBERG

Relationen med staten förändrades, vi 
fick nya regelverk, samfälligheten blev 
till ett pastorat och så vidare.

När det var dags att sätta den där lång
siktiga planen i verket och sluta jobba 
valde Gunvor att ta ut både sin tjänste
pension och den allmänna pensionen 
från 61 års ålder.

–  Mina föräldrar dog när de bara var 
51 år gamla, så jag har nog alltid tänkt 
”vem vet hur länge jag lever”. Jag vill ha 
ut så mycket som möjligt, så snart som 
möjligt. Det är nu jag är ung och frisk 
och kan göra saker för pengarna. Jag vet 
inte om jag blir 80 år, men skulle jag bli 
det, så behöver jag inte lika mycket 
pengar. Så har jag resonerat.

NU GÄLLER DET bara att ha tid att vara pen
sionär också. Visst har det blivit långa 
härliga somrar tillsammans med maken 
i stugan på en ö utanför Sundsvall och 
efterlängtade resor till Japan, Island och 
Aten, men lite mer vardag, det ser Gun
vor fram emot.

– Jag ska göra de där sakerna, som 
man inte hinner med när livet bara går 
på, läsa böcker, sticka, påta i trädgården 

på landet. Och så ska jag börja sortera 
alla papper och foton, som jag har sam
lat på mig. Det blir ett projekt för 2019, 
säger Gunvor. A

Jag har 
verkligen 
behövt  
den här  
tiden för 
att sluta  
ordentligt.



10

H 
an är diakon i Varbergs 
församling och har 
uppgiften att samordna 
Svenska kyrkans inte
grationsarbete i kom

munen. Nu ligger fokus framför allt på de 
nyanlända, det vill säga de som har fått 
besked om att de får stanna i Sverige. 

– Integration och inkludering är inte 
gjort i en handvändning, det tar tid. Men 
det viktiga är att göra något. Kan vi ge 
människor en positiv bild av vårt sam
hälle och vår kyrka så har vi kommit 
långt, säger han. 

HÖSTEN 2017 STARTADE därför Varbergs för
samling upp egen undervisning i svenska 
för invandrare, SFI. Tanken var att erbju
da ett alternativ till kommunens SFI och 
försöka ge de nyanlända en trygghet och 
ett sammanhang.

– Vi kände att här kan vi göra skillnad. 
Utöver SFIlärarna, som kommer från 
Helsjön folkhögskola, har vi ett 30tal  
volontärer som hjälper till. Det gör att vi 
kan individanpassa undervisningen och 
jobba i små grupper, berättar Daniel.

En del av SFIdeltagarna gör också 
praktik hos församlingen. Nästan allt  
fikabröd som behövs i kyrkans verksam
het bakas av praktikanter i det egna  
bageriet, andra arbetar med trädgårds
skötsel, hantverk och återbruk eller hjäl
per till vid kyrkans soppluncher och på 
kommunens äldreboenden, där försam
lingen ordnar aktiviteter för de gamla. 

– Vi har både språkpraktik för nyan
lända och arbetsplatspraktik för svenskar 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. De 
arbetar tillsammans, de nyanlända får öva 

på språket och se hur det fungerar på en 
svensk arbetsplats och arbetsplatsprakti
kanterna får en chans att ta steget tillbaka 
till arbetslivet, säger Daniel. 

MÅNGA MÄNNISKOR SÖKER också upp honom 
för att få råd och hjälp med myndighets
kontakter. Det kan gälla att överklaga ett 
avslag på en asylansökan eller att ansöka 
om familjeåterförening.

– Jag behöver inte göra någon reklam 
för mig. Varje vecka kommer mellan 10 
och 15 personer för rådgivning. Jag är  
jätteglad att jag har kunnat sätta mig in 
ordentligt i de här frågorna och knyta 
kontakter med kommun och andra myn
digheter.

Daniel, som är uppvuxen i Vara, utbil
dade sig till sjuksköterska och arbetade i 
många år inom akutsjukvården, men med 
tiden växte en längtan efter att kunna se 
helheten hos varje människa.

– Jag upplevde att man missade män
niskan i mångt och mycket i vården. Det 
fanns inte möjlighet att ge den tid man 
ville till varje patient, säger Daniel.

Han sökte och blev antagen till diakon
utbildningen och 2014 fick han sin första 
tjänst som församlingsdiakon i Varberg, 
där hans fru Rebecca redan jobbade som 
präst. 

SOM FÖRÄLDER TILL två barn på fyra och sju 
år är det fullt upp i vardagen och pensio
nen känns långt bort.

– Det klart att den är viktig. Jag pen
sionssparar varje månad, men samtidigt 
måste man njuta av livet här och nu. Man 
vet inte hur länge man har hälsan, säger 
Daniel.

INTERVJU ANSTÄLLD

DANIEL KULLENBERG, DIAKON

Integration och  
inkludering är inte 
gjort i en handvänd
ning, det tar tid.

Ibland får han frågan om arbetet med 
flyktingar och nyanlända verkligen är 
Svenska kyrkans uppgift.

– Det kanske inte är traditionell diako
ni, men jag tror att kyrkan måste vara med 
och arbeta mot ett hållbart samhälle. Vi 
ska inte vara en isolerad ö, utan dela med 
oss av kärleksbudskapet och vandra med 
de här människorna en bit på vägen. «

”Det viktiga är  
att göra något”
När den stora flyktingströmmen kom 2015 var Daniel Kullenberg 
en av många inom Svenska kyrkan som arbetade med att stötta 
och välkomna asylsökande.
– Då handlade det mycket om att ordna aktiviteter ute på  

boendena och andra akuta insatser. Idag jobbar vi mer lång siktigt 
och försöker hjälpa människor att komma in i det svenska  
samhället. Behovet är fortfarande väldigt stort, säger Daniel.
TEXT: MONICA FORSBERG  BILD: PATRIK LJUNGMAN

FAKTA » DANIEL KULLENBERG

Ålder: 40 år.

Familj: Gift med Rebecca,  
barnen Melker, 7, och Märta, 4 år.

Bor: I villa i Göingegården, Varberg.

Gör: Diakon med samordnings
ansvar för integrationsfrågor.

Intressen: Framför allt familjen, 
gillar att greja i trädgården.  
”Vi flyttade in i ett helt nybyggt 
bostadsområde och har byggt  
upp trädgården från ingenting”.
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Jag pensionssparar 
varje månad, men 

samtidigt måste man njuta 
av livet här och nu.
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INTERVJU ARBETSGIVARE

S 
edan två år tillbaka är 
Mona kyrkoherde i Sku
rups församling, en av tre 
församlingar i den lilla 
kommunen längs järn

vägen mellan Malmö och Ystad. 
– I en mellanstor församling som den 

här är du involverad i allt från gravstens
säkringar till telefonavtal och renove
ringar. Jag tycker det är intressant att 
vara delaktig och att veta vad som ligger 
bakom besluten som tas i kyrkoråd och 
kyrkofullmäktige, säger Mona.

Hon är chef för ett 20tal medarbe
tare och har ansvar för personalfrågor, 
medarbetarsamtal och liknande, men att 
vara präst hinns också med.

– Ibland kan jag sakna det vardagliga 

prästarbetet bland allt pappersarbete, 
det går i perioder. Jag har en konfir
mandgrupp och en del begravningar, 
vigslar och dop, men det klart att det 
inte blir lika mycket som om jag hade 
arbetat som komminister.

ATT ARBETA KVÄLLAR och helger är en del 
av jobbet. Kyrkorådet sammanträder, 
det kan vara kvällsmässa eller samtal 
med församlingsbor inför ett dop eller 
en begravning. Och på söndagarna är 
det gudstjänst.

– Jag går ofta dit även om jag inte ar
betar. Det är viktigt för mig att vara en 
del av gudstjänstfirandet och träffa för
samlingsborna. De spontana mötena är 
väldigt värdefulla. 

De ska 
känna  
att de kan 
komma  
till mig 
med sina 
problem, 
funde
ringar och  
idéer.

FAKTA » MONA NIELSEN

Ålder: 56 år.

Familj: Gift med Per, barnen  
Christoffer, 31, och Gwendolyn,  
22 år. Barnbarnet Ella. Pers barn 
Maria, 35, Isabell, 30, och Jakob  
28 år. Barnbarnet Alexandra.

Bor: I lägenhet i Malmö och en  
liten skånelänga utanför Skurup.

Gör: Kyrkoherde i Skurups pastorat.

Intressen: Vara ute i naturen och 
promenera, pyssla i trädgården, 
läsa, träffa barnbarnen. Sjunger i kör 
och lyssnar mycket på musik ”både 
modern och klassisk beroende på 
sinnesstämning, jag älskar opera”.

MONA NIELSEN, KYRKOHERDE

På vardagarna försöker Mona vara på 
plats på pastorsexpeditionen så mycket 
som möjligt och finnas till hands för 
medarbetarna.

– De ska känna att de kan komma till 
mig med sina problem, funderingar och 
idéer. Som kyrkoherde är det din upp
gift att stötta, hjälpa och pusha din per
sonal, men också att säga stopp när det 
blir för mycket.

DE VIKTIGA MÖTENA och samtalen med an
dra människor är något som Mona åter
kommer till. Också när hon, efter några 
års jobb med ekonomi och ett år på uni
versitetets förvaltningslinje, bytte bana 
och bestämde sig för att läsa till präst 
spelade människorna omkring henne en 
betydelsefull roll.

– Det var en långsam process. Jag väx
te upp i en familj med många syskon, så 
under hela min uppväxt var konfirma
tion något som var aktuellt. Det ledde 
till många diskussioner hemma, som 
väckte ett intresse och en nyfikenhet hos 
mig, även om jag inte tänkte tanken då 
att jag skulle bli präst. 

När Mona började studera på univer
sitetet föll bitarna sakta på plats. 

– Där fick jag nya vänner som betyd
de jättemycket för mitt beslut. Att möta 
andra människor och våga dela sin tro, 
det satte igång något hos mig, säger hon.

IDAG HAR MONA jobbat som präst i 25 år 
och bland annat hunnit med fem års  

arbete i Liverpool, först för Svenska 
kyrkan i utlandet och sedan för ang
likanska kyrkan. En erfarenhet som hon 
har med sig i arbetet här hemma. 

– Det var spännande, annorlunda  och 
väldigt lärorikt. I England har sekulari
seringen kommit mycket längre än här 
i Sverige. Även om den anglikanska kyr
kan fortfarande är ett viktigt fundament 
i samhället, så märktes det bland annat 
på kyrkans ekonomi. 

Med mindre resurser gällde det att 
hitta nya arbetssätt och att prioritera det 
viktigaste. 

– Man var tvungen att fundera på frå
gor som: vilken är kyrkans uppgift och 
varför den ska finnas till? Det är saker 
som Svenska kyrkan också står inför i 
och med att vi blir färre medlemmar, 
säger Mona.

PENSIONEN ÄR ETT ämne som är väldigt  
aktuellt, både vid fikabordet på pastors
expeditionen och privat.

– Jag är i den åldern där man undrar 
hur det kommer att bli och faktiskt  
oroar sig ganska mycket. Det är svårt  
att föreställa sig hur ens liv blir den  
dagen man går i pension. Hur vill jag 
leva då? Kommer jag att behöva mer  
eller mindre pengar än nu? Jag tycker 
att jag har ganska bra överblick, men  
det är många saker som spelar in,  
vid vilken ålder man går i pension och 
hur mycket man har sparat själv, säger 
Mona. «

”De nära mötena är viktigast”
I utkanten av Skurup, mitt emot den vitkalkade 
kyrkan från 1200talet, har Mona Nielsen sin  
arbetsplats. Här i den gamla prästgården, som  
numera fungerar som pastorsexpedition, är det 
nära till medar betarna i församlingen.

– Det är så jag vill ha det. Som kyrkoherde  
är det viktigt att finnas där för din personal.  
De ska veta att det bara är att knacka på dörren  
om de vill prata, säger Mona.
TEXT: MONICA FORSBERG  BILD: GWENDOLYN NIELSEN
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INFORMATION BESLUTSORGANISATION

Så styrs Kyrkans  
pensionskassa

1   Fullmäktige utser styrelse och revisorer  
samt beslutar om bland annat stadgar,  
budget och årsredovisningen. Ordförande  
utses gemensamt av Svenska kyrkans  
arbetsgivarorganisation och facken. 
Övriga ledamöter nomineras av: arbetsgivar          
organisationen (7), Kommunal (3), KyrkA (2), 
Vision (1) och Lärarbundet (1).

2   Arbetsgivarorganisationen representerar   
Svenska kyrkans arbetsgivare.

3   Svenska kyrkans anställda representeras  
av Kommunal, Kyrkans akademikerförbund  
(KyrkA), Vision och Lärar förbundet.

4   Ersättningskommitten tar fram ersättnings 
förslag för styrelsen, fullmäktige och lek
manna revisorer. Arbetsgivarorganisationen 
och facken utser en ledamot var, fullmäk
tiges ordförande är självskriven ledamot.

5   Auktoriserad revisor utses av fullmäktige.  
Lekmannarevisorer utses av ledamöter  
i fullmäktige, en av arbetsgivarorganisa
tionen och en av facken.

6   Arbetsgivarorganisationen utser tre leda
möter, varav en är ordförande. Facken utser 
tre ledamöter, varav en är vice ordförande.

7   Arbetsutskottet består av styrelsens 
ord  förande, vice ordförande samt av en 
styrelse ledamot som utsetts av arbetsgivar
organisationen.  

LÄS MER PÅ
kyrkanspensionskassa.se

Christina Rogestam,  
fullmäktiges  ordförande

Dag Klackenberg,  
styrelsens ordförande

FULLMÄKTIGE
15 ledamöter & 15 ersättare

ERSÄTTNINGSKOMMITTEN
3 ledamöter

REVISORER
3 revisorer

ARBETSUTSKOTTET
3 ledamöter

FACKLIGA  
ORGANISATIONER

SVENSKA KYRKANS  
ARBETSGIVAR- 
ORGANISATION

STYRELSEN
6 ledamöter & 6 ersättare
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Som generalsekreterare för Svenska kyrkan är  
Helén Ottosson Lovén kyrkans röst utåt, både  
i Sverige och internationellt. Hon är chef för  
Kyrkokansliet i Uppsala med cirka 500 anställda. 
Här arbetar man med frågor som rör hela Svenska 
kyrkan: ekonomi, IT, utbildning, kyrkans  
internationella arbete och mycket mer.

– Vår viktigaste uppgift är att ge stöd till stiften, 
så att de kan underlätta för församlingarna i deras 
dagliga arbete, säger Helén Ottosson Lovén, som 
också sitter i Kyrkans pensionskassas styrelse.
TEXT: MONICA FORSBERG  BILD: MAGNUS ARONSON/IKON

F 
aktum är att hon har varit 
med ända sedan Kyrkans 
pensionskassa bildades. 
Inför millennieskiftet när 
Svenska kyrkan skulle 

skiljas från staten behövde kyrkan bygga 
upp en egen organisation, som kunde ta 
över de uppgifter staten tidigare hade 
haft hand om. 

Det sammanföll i tiden med att Helén, 
som jobbade som jurist och ekonom i det 
privata näringslivet, hade börjat fundera 
på sin fortsatta karriär. 

– Jag kände att jag ville arbeta i en 
verksamhet med en annan grund, där det 
fanns en långsiktighet och andra värden 
än närmaste kvartalsrapport.

Hos Svenska kyrkan hittade hon det 
hon sökte. 1998 fick hon jobb som eko
nomi och finanschef. 

– Det var spännande att få komma till 
kyrkan under den här perioden och bidra 
med min kunskap. Egentligen handlade 
det ju om en väldigt stor privatisering när 
kyrkan skiljdes från staten, även om vi 
inte använde det ordet. Mycket var utrett 

Hon är kyrkans röst utåt
i förväg, men de första fem åren kom det 
med jämna mellanrum upp nya frågor, 
som behövde lösas, berättar Helén.

EN AV UPPGIFTERNA var att säkra medarbe
tarnas tjänstepensioner. Svenska kyrkan 
bestämde sig för att skapa en egen pen
sionskassa med representanter både från 
arbetsgivarsidan och de anställdas fack
förbund i styrelsen.

Att bygga upp en helt ny pensions kassa 
var ett omfattande arbete. Bara en sådan 
sak som att ta reda på storleken på pen
sionsåtagandet tog sin tid.

– Församlingarna hade varit kyrko
kommuner med KPA som pensionshan
terare, prästerna hade pension från staten 
och det fanns även andra försäkrings
givare. Så inledningsvis handlade arbetet 
mycket om att samla in korrekt informa
tion, berättar Helén.

Idag, snart 20 år senare, kan styrelsen 
fokusera på andra uppgifter, till exempel 
att utveckla försäkringssystemet, och på 
den viktiga kapitalförvaltningen, som ska 
skapa avkastning på de anställdas pen
sionspremier.

– Det är ett stort ansvar. I vissa kon
junktursituationer är det så klart svårare 
att skapa avkastning och då gäller det att 
ha reserver. Om vi exempelvis har inves
terat i aktier som sjunker i värde, så vill 
man kunna ligga kvar och inte behöva 
sälja dem just då. Det kan Kyrkans pen

Jag har  
alltid haft 
ett starkt 
rättspatos 
och var  
tidigt  
engagerad 
för alla 
människors 
lika värde.

INTERVJU STYRELSELEDAMOT 

FAKTA » HELÉN OTTOSSON LOVÉN

Ålder: 61 år.

Familj: Barnen Karin och Erik.

Bor: På landet utanför Uppsala.

Gör: Generalsekreterare i Svenska 
kyrkan, ledamot i Kyrkans pensions
kassas styrelse.

Intressen: ”Trädgårdsskötsel och 
natur. Lyssnar mycket på musik och 
tycker om att gå på konserter.”

sionskassa eftersom vi har en god finans
iell ställning, förklarar Helén.

2010 BLEV HELÉN generalsekreterare för 
Svenska kyrkan, ett jobb som innebär 
mycket kontakter, både inom och utan
för kyrkan; med stiften, med makthava
re, företag och organisationer som Röda 
korset, Rädda barnen och Riksidrottsför
bundet.

När Helén berättar om sitt yrkesval 
förstår man att hon har hamnat på helt 
rätt plats.

– Jag har alltid haft ett starkt rättspatos 
och var tidigt engagerad för alla männis
kors lika värde, både inom kyrkan och 
andra organisationer. Jag ville medverka 
till en god rättshantering, det var därför 
jag kom till Uppsala som 18åring för att 
läsa juridik, berättar hon.

Och sedan har hon blivit kvar. Idag 
bor hon på landet, ”längs en grusväg 
med skogen bakom huset”.

– Jag tycker om att ha nära till naturen, 
att kunna promenera i skogen och sköta 
om min trädgård.

Det är egentligen bara en sak som  
fattas: 

– Havet är väldigt viktigt för mig och 
det har vi inte särskilt mycket av här i 
Uppsala. Jag är uppvuxen i Västervik och 
dit återvänder jag varje sommar för att 
åka ut i det yttersta havsbandet. Det är 
ett måste, säger Helén. «

Helén Ottosson Lovén har  
varit med och byggt upp Kyrkans  
pensionskassa sedan starten.
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Så tar vi hand om 
pensionspengarna

Varje gång du som är anställd inom Svenska kyrkan  
får din lön betalar arbetsgivaren också in pengar till din  

framtida pension. Pensionskapitalet, idag nästan  
18 miljarder kronor, förvaltas av Kyrkans pensionskassa. 

– Det räcker egentligen att konstatera att det är andras pengar  
som vi arbetar med för att inse att det gäller att förvalta så  
kostnadseffektivt som möjligt, säger Carl Cederberg, vd.  
På kommande sidor kan du läsa mer om hur vi placerar  

dina pengar, vem som fattar besluten, hur det gångna året 
 har gått och om förändringar i portföljen. 

KAPITALFÖRVALTNING

ETISKA 
INVESTERINGAR

MÅL & STRATEGI

AVKASTNING  
& SOLVENS

PLACERINGS- 
TILLGÅNGAR

ANSVAR & BESLUT
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Med hänsyn till människor och miljö
Kyrkans pensionskassas fokus ligger på att  investera i företag som på olika sätt med verkar till en hållbar 
utveckling. Det gör att till exempel bolag som producerar vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi  
går bort, liksom olje och  kolbolag. På detta sätt kombineras negativ (ute slutande) screening med   
positiv screening (där duktiga bolag väljs in).

Så placerar 
vi dina 
pengar

Små lån, så kallade mikrolån, till företagare i utvecklingsländer kan 
göra stor skillnad. Samtidigt som fattiga människor får chansen att 
starta eget och försörja sin familj, så bidrar mikrolånen till en posi
tiv utveckling för hela samhället. Kyrkans pensionskassa har under 

2018 investerat 125 Mkr i en mikrofinansieringsfond hos SEB.
– Vi tänker mycket i banor av hållbarhet. Den här typen av fonder 
stimulerar tillväxt i utvecklingsländerna på samma gång som det  

är en god finansiell placering för oss, säger Robert Johnsson,  
kapitalförvaltningsansvarig.

TEXT: MONICA FORSBERG  BILD: KRISTOFER HEDLUND

A  
tt kunna gå till banken och 
öppna ett sparkonto eller 
låna pengar är självklar
heter för oss i Sverige, 
men för många människor 

i världen ser verkligheten annorlunda ut. 
– Att ha tillgång till lån, sparande och 

försäkringar är en viktig pusselbit om du 
ska kunna driva ett företag. För fattiga 
människor som saknar kredithistorik 
och säkerhet är det inte lätt att få lån från 
de traditionella finansiella institutioner
na. Dessutom rör det sig ofta om så små 
summor, att de vanliga bankerna inte är 
intresserade, förklarar Camilla Löwen
hielm, som är förvaltare för SEB:s 
mikro finansieringsfonder.

DÅ KAN MIKROLÅN vara ett bra alternativ. 
Det är små lån, som betalas av på kort 
tid, vanligen mellan 4 och 24 månader. 

Amorteringarna sker tätt, varannan till 
var fjärde vecka. 

Eftersom kunderna ofta finns långt 
ute på landsbygden och saknar tillför
litlig finansiell information får mikro
finans ieringsinstituten jobba lite annor
lunda än traditionella banker. 

– Deras representanter åker ut till  
byarna och träffar företagarna för att ta 
reda på vad de ska använda lånet till och 
göra en bedömning av företagets betal
ningsförmåga – kommer den här person
en kunna betala tillbaka? Eftersom lånen 
amorteras tätt, så märker man i ett tidigt 
skede om något inte står rätt till och kan 
föra en dialog med kunden, säger  
Camilla Löwenhielm. 

LÅNTAGARNA FINNS INOM många olika sektorer 
och ungefär hälften av dem är kvinnor. 

– De kan exempelvis vara jordbrukare, 

Små företag 
står för de  
allra flesta 
arbetstill
fällena i  
de här  
länderna, 
därför är  
det viktigt 
att stötta 
dem.

Investeringar  
som gör skillnad

handlare som säljer frukt och grönsaker 
på marknaden, hantverkare som till
verkar skor, korgar eller sopborstar, men 
också företag inom servicesektorn,  
som taxichaufförer eller frisörer, säger 
Camilla Löwenhielm och fortsätter:

– Små företag står för de allra flesta 
arbetstillfällena i de här länderna, därför 
är det viktigt att stötta dem.

SEB LÅNAR UT pengar till mikrofinans
ieringsinstitut i ett 40tal länder runt  
om i världen. I varje fond finns cirka  
50 institut som i sin tur har cirka 10 mil
joner slutkunder.

Att det är många underliggande lån 
gör att den finansiella risken blir låg. 
Skulle ett företag gå omkull och inte 
kunna betala tillbaka, så påverkar det 
inte mikrofinansieringsinstituten så 
mycket.

KAPITALFÖRVALTNING

Kyrkans pensionskassa ska göra  
bra investeringar, som skapar god 
 avkastning på dina pensionspengar 
till en begränsad risk. Placerings
riktlinjerna sätter ramarna för hur  
det ska gå till. De beskriver vilka 
placeringar som får göras, vem  
som beslutar i olika frågor, vilka 
 kontroller som ska genomföras  
och hur rapportering till  
styrelsen ska ske.

DU SKA FÅ BRA AVKASTNING
De här målen har Kyrkans pensions
kassa när vi placerar dina pengar: 

» PREMIEBESTÄMT PENSIONSKAPITAL
Svenska kyrkans anställda ska få  
minst lika bra avkastning över tid  
på sina pensions premier som om 
kapitalet hade  förvaltats hos något 
annat  försäkringsbolag.

» FÖRMÅNSBESTÄMT PENSIONSKAPITAL 
Avkastningen ska finansiera de 
 förmånsnivåer som finns  
i kollektiv avtalet.

SÄKER FÖRVALTNING AV 
TJÄNSTEPENSIONEN
Kapitalet för premiebestämd  
pension och förmånsbestämd 
pension förvaltas var för sig. 
Tillgångarna i respektive   
försäkring är uppdelade på  
två port följer, skuldtäcknings 
portföljen och portföljen  
med fria tillgångar.

» SKULDTÄCKNINGSPORTFÖLJEN
ska  motsvara den skuld som 
pensions kassan har till dagens  
och framtidens pensionärer och  
täcka utbetalningarna av tjänste 
pensioner. Det innebär att  löp 
tiderna på placeringarna så långt  
som möjligt anpassas efter kom
mande pensionsutbetalningar.  
Skuld täck ningsportföljen består  
av räntebärande tillgångar och 
obelånade fastigheter.

» PORTFÖLJEN MED FRIA TILLGÅNGAR
ska motsvara eget kapital, det  
vill säga  pensionskassans buffert.  
Fria tillgångar består av aktier, 
fastigheter och  alternativa  
placeringar.

PREMIE- 
BESTÄMD 
PENSION

FRIA 
TILLGÅNGAR

SKULD- 
TÄCKNINGS- 
PORTFÖLJ

SKULD- 
TÄCKNINGS- 
PORTFÖLJ

FRIA 
TILLGÅNGAR

FÖRMÅNS- 
BESTÄMD 
PENSION

ETISKA 
INVESTERINGAR

MÅL & STRATEGI
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– Med många slutkunder i olika bran
scher och länder blir risken mycket lägre 
än vad man kan tro. Dessutom har det 
visat sig att det är väldigt få som inte  
betalar tillbaka sina mikrolån, säger  
Camilla Löwenhielm.

FÖR KYRKANS PENSIONSKASSA kompletterar  
investeringen i SEB Microfinance Fund 
VI den övriga portföljen på ett bra sätt.

– Lokala entreprenörer i utvecklings
länder påverkas inte nämnvärt av sväng
ningarna på de internationella finans
marknaderna, så korrelationen med våra 
andra tillgångar är låg, säger Robert 
Johnsson.

Fonden är en illikvid placering, vilket 
innebär att kapitalet är låst under fem 
års tid. 

– I och med att vi inte kan sälja vilken 
dag som helst, så tar vi lite mer risk och 

Hetal Damani och Camilla Löwenhielm är förvaltare på SEB:s mikrofinansieringsfond, som Kyrkans pensionskassa har investerat i. Mikrolånen ger fattiga människor i utvecklingsländer chansen 
att starta och bygga upp företag.

Fru Romilah bor med sin man och fyra barn i ett samhälle  
25 kilometer utanför Jakarta i Indonesien. I ett litet stånd  
utanför familjens hus säljer hon grönsaker, gado-gado (indo-
nesisk sallad med jordnötssås), kryddor och isbitar. Hon  
startade sin verksamhet 2004 med hjälp av ett mikrolån från 
MBK, ett mikrofinansinstitut på ön Java, som enbart lånar ut 
pengar till kvinnor. Idag står hon för familjens huvudinkomst 
och har tack vare företaget kunnat renovera sitt hus.

då är avkastningen generellt sett högre, 
fortsätter Robert Johnsson.

RÄNTORNA FÖR SLUTKUNDERNA skiljer mycket 
mellan olika länder, men ligger på i snitt 
25 procent. En siffra som kan låta orim
ligt hög i våra öron. 

– Även om räntorna kan framstå som 
väldigt höga, så är de inte alltid det i den 
lokala kontexten. Inflationen är ofta hög, 
och alternativen är många gånger lokala 
lånehajar med betydligt högre ränta,  
säger Camilla Löwenhielm och fortsätter: 

– Man måste också komma ihåg att 
mikrofinansinstitutens verksamhet är 
väldigt personalintensiv och driftskost
naderna höga. De har många lokalkon
tor utspridda i landet, de gör kredit
bedömningar för små lån och hanterar 
frekventa utbetalningar och amortering
ar – i många fall i kontanter. Till det 

kommer kostnaden för finansiering av 
lånen, och så ska Mikrofinansinstituten 
såklart tjäna pengar för att kunna driva 
sin verksamhet. Det vi är noga med att 
titta på är hur stor vinsten är och vad  
den används till, så att inte för stor del 
be tal as ut till ägarna.

MÅNGA AV INSTITUTEN erbjuder också olika 
typer av sparande och försäkringar samt 
utbildningar inom ekonomi och företag
ande.

– Dessa utbildningar är gratis. Det är 
en investering i kunderna och deras för
måga att kunna betala. Det är väldigt 
viktigt att de får kunskap om vad ett lån 
är och förstår hur det fungerar, säger  
Camilla Löwenhielm. «

VAD ÄR MIKROFINANSIERING?
Mikrofinansiering ger fattiga  
människor i utvecklingsländer  
tillgång till finansiella tjänster,  
som lån, sparande och försäk 
ringar. Mikrolån är små lån med  
kort avbetalningstid och täta 
amorteringar, för att kunna starta, 
driva eller expandera en affärs
verksamhet. Lånen riktar sig till 
människor som är utestängda  
från de vanliga bankerna. 
Många mikrofinansieringsinstitut  
erbjuder också kurser inom  
ekonomi och företagande.
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RÄNTEBÄRANDE  
VÄRDEPAPPER
Räntebärande värdepapper står för 42 procent  
av våra  placeringar.  Det är  placeringar med låg  
risk, som ligger i skuldtäckningsportföljen.  
Pensionskapital som ska  betalas ut inom kort 
placeras i obligationer med kortare löptid, och 
pensions kapital som ska betalas ut långt fram  
i tiden i obligationer med längre löptid.

Pensions-
pengarna 
växer tryggt

AKTIER
Aktier är vårt näst största tillgångsslag  
och ligger i portföljen med fria tillgångar. 
Aktie placeringar görs endast i aktiefonder. 
Den 31 december 2018 bestod aktieport
följen av 30 procent svenska aktier och  
70 procent utländska aktier.  Aktie fonder  
som  pensionskassan placerar i: 

KAPITALFÖRVALTNING

Kyrkans pensionskassa placerar pensionspengarna i fyra olika  
tillgångsslag. Fördelningen av tillgångar är viktigt eftersom  
pensionskassan ska leverera så bra avkastning som möjligt till  
begränsad risk. Störst är räntebärande värdepapper, därefter i 
storleks ordningen aktier, fastigheter och alternativa placeringar. 
Tillgångsslaget aktier delas upp i svenska respektive utländska 
aktiefonder.

ALTERNATIVA  
PLACERINGAR
Även alternativa placeringar ligger  
i  portföljen med fria tillgångar. Utgångs
punkten för de här placeringarna är att  
ha en låg korrelation mot  aktier och  
räntor och risken ska vara lägre  
än mot aktier.

Exempel på investeringar: 
» Miljöteknikfonden Alder  
» SEB Microfinance 
» SEB Private Equtiy Opportunity IV

Fördelningen av 
tillgångar är viktig

ALLOKERING  
TOTALA TILLGÅNGAR
Värdet på totala placeringstillgångar  
var per 31 december 2018 drygt  
17,9 miljarder kronor med en  
fördelning enligt:

Se även totalavkastningstabell  
på sid 26.

FASTIGHETER
Kyrkans pensionskassas placeringar  
i fastigheter sker indirekt via bolag  
i Fastighets AB Stenvalvet och SPP  
Fastigheter AB. Tillgångarna utgör per 
31 december 2018 10% av portföljen. 

Stenvalvet äger och förvaltar  
fastigheter för samhällsservice till  
exempel skolor, äldreboenden, vård
centraler och tingsrätter. Staten,  
kommuner och landsting är de  
största hyresgästerna. De drygt 100 
fastigheterna med en total area på cirka 
650 000 m2 har ett marknadsvärde  
på cirka 12 miljarder kronor.

Ansvaret för att Kyrkans 
pensionskassa gör bra 
investeringar och att dina 
pensionspengar växer vilar på 
styrelsen, arbetsutskottet och  
vd. De tre organen har olika 
ansvarsuppgifter inom 
kapitalförvaltningen.

» STYRELSEN 
svarar bland annat för att 
kapitalförvaltningen har en  
tillförlitlig  finansiell rapportering,  
att verksamheten följer lagar,  
förordningar och myndighets 
föreskrifter, beslutar i strategiska 
frågor och fastställer placerings 
riktlinjerna.

» ARBETSUTSKOTTET (AU)
förbereder ärenden inom 
placeringsverksamheten som 
styrelsen tar beslut i och följer 
utvecklingen av kapitalförvaltningen. 
I det fall en placering ska ske i en ny 
alternativ tillgång beslutar AU om de 
närmare detaljerna kring placer
ingen, och ska en placering ske i 
form av diskretionär förvaltning 
beslutar AU vilken förvaltare som  
ska an litas och hur förvaltnings
uppdraget ska utformas.

» VD
ansvarar för rapporteringen  
om  placeringsverksamheten till  
arbetsutskottet och styrelsen. Vd 
verkställer beslut, håller löpande 
kontakt med externa förvaltare och 
depåbank och svarar för att över 
föring av kapital mellan skuldtäck 
nings portföljer och portföljer med 
fria tillgångar utförs. Vd beslutar om 
tillgångsfördelning i portföljerna 
med fria tillgångar samt om nivå för 
durationsmatchning och storlek på 
skuldtäckningsportföljerna inom  
ramen för placeringsriktlinjerna.

AVKASTNING 
Hur stor avkastningen på dina 
pensionspengar blir beror på  
i vilka tillgångsslag vi placerat, 
fördelningen mellan ränte bärande 
värdepapper, aktier, alternativa 
placeringar och fastigheter och 
utvecklingen på de finansiella 
marknaderna.

1,8% 

så stor var Kyrkans pensions 
kassas totalavkastning 2018.  
Totalavkastningen är summan  
av värdeförändring och  direkt
avkastning (till exempel aktie
utdelning och ränteutbetalningar) 
på  tillgångarna. Den genom
snittliga total avkastningen 2018  
för övriga pensions förvaltare  
var 0,4 procent*.

* Källa: Svensk Försäkrings 
branschstatistik

17 948 
MILJONER KRONOR
den 31 december 2018.

FÖRVALTAT KAPITAL
Pensionskassans förvaltade  
kapital uppgick till

178% 
var pensionskassans solvensgrad 
vid  årsskiftet 20182019. Det 
betyder att vi har ett kapital som  
är 78 procent större än värdet på 
våra garanterade åtaganden.  
Vid föregående årsskifte var 
solvens graden 185 procent.

SOLVENS
Solvensgraden är det viktigaste 
måttet på finansiell styrka hos  
en pensions förvaltare. Den visar 
marknadsvärdet av pensions
kassans tillgångar i förhållande  
till värdet av totalt garanterade 
 pensioner.

  SEB Hållbarhetsfond Global Index 
  Nordea Swedish Stars 
  SEB Hållbarhetsfond Sverige Index 
  Generation Global Equity Fund 
  Generation Asien Fund 
  SPP Global Plus  

 Svenska aktiefonder     
 Utländska aktiefonder 
 Räntebärande placeringar     
 Fastigheter  
 Alternativa placeringar

  Svenska bostadsinstitut 
  Övriga emittenter 
  Svenska staten & kommuner   

AVKASTNING  
& SOLVENS

PLACERINGS- 
TILLGÅNGAR

ANSVAR & BESLUT

Stenvalvets fastighet Visby Geten  
utsågs 2001 till Gotlands vackraste hus  
i en omröstning. Här finns Gotlands 
tingsrätt och Lantmäteriet.
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VD HAR ORDET

EKONOMISKA LÄGET
Vi kan nu sammanfatta 2018 med att tillväx
ten toppande och att världsekonomin är på 
väg mot en fortsatt positiv, men svagare till
växt. Vi tror även fortsatt att räntor kommer 
att vara långsiktigt låga vilket medför att vi 
inte kan se ett långsiktigt negativt scenario 
för riskfyllda placeringar. Svenska hushåll har 
en hög skuldsättning och samtidigt en kort 
räntebindningstid. Innebörden av detta är att 
räntehöjningar av Sveriges Riksbank kommer 
att bita direkt och det behövs sannolikt inte 
särskilt stora höjningar innan det påverkar 
hushållens konsumtionsmöjligheter. Av den 
anledningen tror vi att 2019 blir ett bättre år 
för riskfyllda placeringar än föregående år. 
Aktiemarknaderna är inställda på lägre vinst
marginaler och lägre omsättningstillväxt för 
bolagen. Vår slutsats blir att aktiemarknader
na prissätter en sämre konjunktur men däre
mot inte en recession, vilket vi inte heller för
väntar oss. Utifrån ett scenario med fortsatt 
låga räntor anser vi att börsen är rimligt vär
derad.

Dagens extremt låga realränta, som dess
utom är negativ i flera länder, medför att den 
förväntade avkastningen för ränteplaceringar 
är mycket låg. Även om vi lägger på en kre
ditspread blir även avkastningen för före
tagsobligationer låg. Det krävs sannolikt en 
ganska stor ökning av realräntan för att kapi
tal i någon större utsträckning ska leta sig till 
ränteplaceringar. Den låga realräntan medför 

att risken för recession minskar drastiskt. 
 Eftersom flera länder inte har möjlighet till 
expansiv penningpolitik på grund av svaga 
statsfinanser talar det för att realräntan kom
mer att fortsätta ligga på extremt låga nivåer.

En låg realränta medför att företagens ka
pitalkostnader kommer att fortsätta att vara 
gynnsamma. Detta är i sin tur positivt för ak
tiemarknaden eftersom bolagen i en sämre 
konjunkturfas har svårare att höja priser om 
kostnaderna skulle stiga. En risk värd att no
tera är att ett bostadsprisfall riskerar att 
snabbt få negativa effekter på konsumtion och 
investeringar.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrå
gorna, dels den ekonomiska tillväxten de när
maste åren, dels ränteutvecklingen mot bak
grund av den ekonomiska utvecklingen.

KYRKANS PENSIONSKASSAS KAPITAL FORSÄTTER ATT 
VÄXA OCH LEVERERAR EN KONKURRENSKRAFTIG ÅTER-
BÄRING TROTS ÅRETS FINANSIELLA TURBULENS
Under året har kapitalet fortsatt att öka något 
och uppgår nu till knappt 18 miljarder kronor. 
Återbäringsräntan i den premiebestämda för
säkringsplanen uppgår till konkurrenskraftiga 
7 procent och har legat stabilt på denna nivå 
sedan 1 januari år 2016. Trots att den finan
siella oron föranledd av rädsla för recession 
inneburit att börserna fallit mer än 20 procent 
sedan toppen under sensommaren och är till
baka till 2016 års nivå har Kyrkans pensions
kassa en mycket god finansiell ställning och 

solvensen uppgår till 178 procent vilket fort
satt är en av branschens absolut starkaste! Det 
är fördelaktigt för Kyrkans pensionskassa un
der rådande låga ränteläge att ha en stark fi
nansiell ställning och därmed öka möjligheten 
att ta risk för att möta de lägre framtida av
kastningsmöjligheterna

AMBITIÖS HÅLLBARHETSSTRATEGI
Kyrkans pensionskassas hållbarhetspolicy vi
sar tydligt våra ambitioner på området. Stra
tegin innebär att vi ska vara en aktiv ägare och 
att hållbarhet utgör en integrerad del av ka
pitalförvaltningen. Vi redovisar tydligt vilka 
krav vi har på våra externa kapitalförvaltare. 
Vi ska eftersträva att investera i bolag som bi
drar till en hållbar utveckling genom sina pro
dukter och tjänster. Vi ska även undvika att 
investera i företag som arbetar inom följande 
områden; alkohol, fossil energi, pornografi, 
spel om pengar, tobak samt vapen.

TANKAR INFÖR FRAMTIDEN
Omorganisationen som har genomförts inne
bär att verksamheten nu är fokuserad gente
mot våra två huvudprocesser försäkringsad
ministration och kapitalförvaltning. Vår nya 
organisation är väl anpassad och har tagit god 
höjd för den nya tjänstepensionsreglering som 
publicerades av finansdepartementet. Det nya 
förslaget innebär bland annat att ett riskkäns
ligt kapitalkrav införs och ökade rapporte
ringskrav. De nya tjänstepensionsreglerna 

kommer med stor sannlikhet träda i kraft un
der året och innebär att pensionskassan kom
mer att omvandlas till ett tjänstepensionsfö
retag.

Vårt nya försäkringssystem SKAPA ger våra 
medlemmar ett verktyg som är helt anpassat 
och integrerat till framtida behov. Vår kund
service har anpassats inför framtida föränd
ringar såsom en ökad digitalisering samt änd
rad lagstiftning bland annat i form av den nya 
dataskyddsförordningen.

De låga räntorna innebär att det sannolikt 
kommer bli betydligt svårare att uppnå av
kastning som i tillräcklig utsträckning match
ar pensionskassans åtaganden. Vår starka fi
nansiella ställning ökar förutsättningarna för 
Kyrkans pensionskassa att klara framtida tuf
fa kapitalkrav och skapar därmed relativa för
delar gentemot andra tjänstepensionsföretag 
att bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj 
som ökar våra möjligheter att klara vårt av
kastningsmål även i framtiden. 

Kan Kyrkans pensionskassa kombinera att 
ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga 
driftskostnader och samtidigt bidra till en 
bättre värld för kommande generationer så 
bidrar pensionskassan till fortsatt med
lemsnytta.

Stockholm 21 januari 2019

/CARL CEDERBERG, 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi levererar en  
konkurrenskraftig 

återbäring och vår finans iella 
styrka är fortsatt mycket god. 
Vår investeringsmodell har 
visat sig robust och klarat av 
den finansiella turbulensen  
på ett bra sätt.
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Styrelse och vd för Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsförening 
(8164004155), i fortsättningen Kyrkans pensionskassa eller pensionskassan, 
avger härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

1. Beslutsorganisation

FULLMÄKTIGE ÄR PENSIONSKASSANS högsta 
beslutande organ. Fullmäktige utser sty
relse och beslutar bland annat om stad
gar, budget och årsredovisning. Full
mäktige är partssammansatt och består 
av 15 ledamöter som väljs för en man
datperiod på två år. Sju ledamöter utses 

av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisa
tion och sju ledamöter av de fackliga  
organisationerna. Ordföranden, Chris
tina Rogestam, är gemensamt tillsatt av 
parterna. Under året hölls 2 (2) sam
manträden.

STYRELSEN BESTÅR AV sex ledamöter och lika 
många ersättare. Styrelsens mandatpe
riod är två år. Tre av ledamöterna utses 
av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisa
tion, varav en är ordförande. Övriga tre 
ledamöter utses av de fackliga organisa
tionerna, varav en är vice ordförande. 
Ordförande är Dag Klackenberg och vice 
ordförande är Inger Hjärtström.
Styrelsen ska se till att pensionskassans 
verksamhet organiseras och drivs på ett 
sätt som bäst tillgodoser medlemmarnas 
och övriga förmånsberättigades intres
sen. Det är styrelsen som har det ytters
ta ansvaret för att pensionskassans verk
samhet bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt och i enlighet med gällande lagar 
och regler. Styrelsen har fastställt en ar
betsordning för sitt arbete. Av arbets
ordningen framgår bland annat att sty
relsen ska sammanträda minst fyra gång
er per år. Under 2018 hölls 7 (6) proto
kollförda sammanträden. I not till års
redovisningen finns en redogörelse för 
ersättning till styrelsen. Styrelsen har 
utsett ett arbetsutskott.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet består av tre ledamöter. 
Dessa är styrelsens ordförande, vice ord
förande och ytterligare en ordinarie  

ledamot av styrelsen. Under året har  
7 (5) sammanträden hållits. 
Arbetsutskottet: 

• bereder samtliga ärenden till styrel
sen,
• förbereder de ärenden om place
ringsverksamheten som styrelsen be
slutar i, följer utvecklingen av place
ringstillgångarna i relation till pen
sionsåtaganden och vid behov föreslår 
åtgärder,
• utgör Överprövningsnämnd. Över
prövningsnämnden har till uppgift att 
som sista instans inom pensionskas
san pröva de ärenden där en försäkrad, 
förmånstagare eller arbetsgivare inte 
är nöjd med pensionskassans hante
ring eller beslut i ett ärende.

Inom kapitalförvaltningsområdet har 
styrelsen delegerat vissa frågor till ar
betsutskottet. Delegationen innebär att 
arbetsutskottet:

• Följer de externa förvaltningsupp
dragen och vid behov vidtar åtgärder.
• Beslutar om vilka externa förvaltare 
som ska anlitas och om utformning av 
förvaltningsuppdragen.

PENSIONSKASSAN HADE VID utgången av året 
6 (6) anställda. Den dagliga verksamhe
ten leds av vd Carl Cederberg. 

Försäkringsadministrationen och ka
pitalförvaltningen styrs av en ansvarig 
för respektive område. Ekonomi och fi
nansredovisning hanteras internt av två 
personer. Pensionskassan bedriver en 
hög grad av operativ verksamhet via un
derleverantörer vilket ställer höga krav 
på uppföljning och utvärdering av utlagd 
verksamhet.  

Försäkringsadministrationen utförs 
operativt av Statens tjänstepensionsverk 
(SPV) och Xlent, på uppdrag av pen
sionskassan. SPV administrerar de stat
liga pensionsavtalen som primärt gällde 
för präster fram till och med 1999. Xlent 
har ansvaret för aktuellt pensionsavtal 
och tidigare gällande kyrkokommunala 
avtal.  Uppdraget omfattar all handlägg
ning från beräkning till utbetalning 
samt systemutveckling och systemdrift. 

Kundservice bedrivs av Xlent men 
helt under pensionskassans varumärke.

Kapitalförvaltningsadministrationen 

utförs av Kammarkollegiet.
Övriga stabsfunktioner, aktuarie, risk

controller och regelansvarig hanteras av 
underleverantörer.

I not 2 finns en fördjupad beskrivning 
av pensionskassans riskorganisation och 
riskarbete.

INTERN RESURS

EXTERN RESURS

VD

RISKKONTROLL REGELEFTERLEVNAD

AKTUARIE

KAPITALFÖRVALTNING FÖRSÄKRINGSADMINISTRATION

AKTIER
FASTIGHETER
ALTERNATIVA

RÄNTEFÖRVALTNING
(KAMMARKOLLEGIET) SPVXLENT

KUNDSERVICE

EKONOMI & FINANS
KAPITAL-

FÖRVALTNINGS-
ADMINISTRATION

(KAMMARKOLLEGIET)

1.2 STYRELSEN OCH  
DESS ARBETE

1.1 FULLMÄKTIGE

1.3 ORGANISATION

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSEN HAR  
DET YTTERSTA 
ANSVARET FÖR ATT 
PENSIONSKASSANS
VERKSAMHET  
BEDRIVS PÅ ETT 
ÄNDAMÅLSENLIGT
SÄTT.
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2. Viktiga händelser under året

Fastställande av nya styrande dokument
Kyrkans pensionskassas styrelse har  
beslutat om ny struktur av det interna 
regelverket som omfattar såväl rikt linjer, 
(beslut av styrelsen) som instruktioner 
(beslut av vd).

Ny internrevisor 
Kyrkans pensionskassas styrelse har  
beslutat att ge uppdrag åt Öhrlings  
Pricewaterhouse Coopers AB (Pw C) att 
utföra internrevisionstjänster från och 
med mars 2018.

Oförändrad återbäringsränta 
Styrelsen beslutade att lämna åter
bäringsräntan oförändrad på 7 procent 
på ordinarie möte den 6 april samt  
14 november. Återbäringsräntan har  
varit oförändrad sedan 1 januari år 2016. 
Konsolideringen var vid årsskiftet 111%.

Investering inom Mikrofinansiering 
—  SEB  Microfinance Fund VI 
Avtal har tecknats med SEB om en  
investering på 125 mkr. Mikrofinans

iering är ett sätt att tillhandahålla kapital 
och finansiella tjänster till de allra fatti
gaste i världen. Dessa människor  
är ofta exkluderade från det normala  
finansiella systemet.

Ny Private Equity-investering — Alder II 
Avtal har tecknats med Alder om en  
investering på 150 mkr. Fonden är en så 
kallad private equityfond, som investerar 
i onoterade bolag vilka förädlas och säljs. 
Fokus ligger på nordiska företag inom 
miljötekniksektorn som omsätter från 
100 upp till 700 mkr. Kyrkans pensions
kassa är sedan tidigare investerade i  
Alder I.

Anpassning till nya dataskyddsförordningen  
Kyrkans pensionskasa har tagit fram nya 
skrivelser och riktlinjer om hur pensions
kassan hanterar personupp gifter som är 
helt anpassade till den nya dataskydds
förordningen. Syftet med dataskyddsför
ordningen är att skydda enskildas grund
läggande rättigheter och friheter, särskilt 
deras rätt till skydd av personuppgifter.

Revidering av konsolideringsriktlinjer  
Mål och ram för konsolideringsnivå  
för förmånsbestämda pensioner har  
intervallet ändrats från 100 – 160 % till 
100 – 175 %.

Kompensation för sänkt pension  2018 
och höjd garantinivå  
Under 2018 kom Svenska kyrkans 
 arbetsgivarorganisation, SKL samt 
 SOBONA och de fackliga motparterna 
överens om förändringar i pensions
avtalet PAKL. Överenskommelsen om
fattar bland annat kompensation för de 
som fick en sänkt pension 2018 och en 
höjd garantinivå. I juni 2018 skickade 
Kyrkans pensionskassa ut brev till de be
rörda medlemmarna som beskrev för
ändringen och dess påverkan på deras 
försäkringsutbetalning från Kyrkans 
pensionskassa.

KYRKANS PENSIONSKASSA måste se till att 
anpassa sin verksamhet inför komman
de förändringar av lagstiftningen inom 
tjänstepensionsområdet. EU har i prak
tiken två parallella regelverk för livför
säkringsprodukter som har anknytning 
till anställning nämligen Solvens I I 
direktivet och Tjänstepensionsdirektivet 
IORP II, (Institutions for Occupational 
Retirement Provision). Syftet med de 
båda regelverken är att skapa en tydli
gare koppling mellan kapitalkrav och 
faktisk risknivå. De nya kraven kommer 
även att innebära skärpta krav på bolags
styrning.

Svenska försäkringsbolag kommer att 
kunna utnyttja den nuvarande optionen 
i artikel 4 i tjänstepensionsdirektivet 
fram till utgången av 2019 och kommer 
sannolikt att förlängas. Optionen inne
bär att tjänstepensionskassor kan följa 

de lägre kapitalkraven i tjänstepensions
direktivet, IORP II, jämfört med de hög
re kapitalkraven som införs i Solvens II. 
Det nationella kapitalkravet (så kallad 
"goldplating") verkar som det ser ut nu 
utgå från det av Finansinspektionen ut
formade trafikljussystemet. Klart är att 
Kyrkans pensionskassa får tillämpa lagen 
(1972:262) om understödsföreningar, 
UFL, till och med 30 juni 2019.  
I kommande remissvar från finansin
spektionen föreslås en förlängning till 
november 2019. Tjänstepensionsförbun
det kommer dock föreslå att tjänste
pensionskassor ska få samma övergångs
tid som övriga tjänstepensionsföretag 
till och med december 2022.

Under förutsättning att Kyrkans pen
sionskassa ansöker i november 2019 
skulle Kyrkans pensionskassa få tillstånd 
i slutet av maj 2020. Detta innebär i 

sin tur att första rapportering till t ex 
 EIOPA (Europeiska försäkrings och 
tjänstepensionsmyndigheten) och ECB 
kommer att ske Q2 2020. Enligt Finans
departementet kan första rapportering 
ske av ORSA, (riktlinjer för egen risk 
och solvensbedömning) våren 2021. 
Denna ”tidslinje” kommer sannolikt att 
skjutas fram då övergångstiden troligtvis 
kommer att skjutas fram.

Alla nuvarande försäkringsföretag 
som bedriver tjänstepensionsverksam
het och tjänstepensionskassor kommer 
ges möjlighet att fortsätta att bedriva 
tjänstepensionsrörelse enligt den nya la
gen.

Ambitionen är att nå en balanserad 
lösning som innebär ett fullgott skydd 
för konsumenterna samtidigt som den 
möjliggör en effektiv förvaltning av 
tjänstepensioner.

Pensionskassans avkastning uppgick under 2018 till 1,8% (9,0).  
Solvensgraden uppgick vid årets utgång till 178% (185).

2.1 VIKTIGA HÄNDELSER 
UNDER ÅRET

2.2 NYA REGLERINGAR 
SOLVENS II OCH IORP II

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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3. Försäkringsrörelsen

KYRKANS PENSIONSKASSA tillhandahåller 
flera olika typer av försäkringar. Verk
samheten är uppdelad i premiebestämd 
försäkring och förmånsbestämd försäk
ringar. De flesta medlemmar ligger  
i TPA18 Svenska kyrkan samt i KAPKL 
Svenska kyrkan. Försäkringar för  
premiebestämd tjänstepension finns  
i avdelning I och försäkringar för för
månsbestämda tjänstepensioner finns  
i avdelning II.

I TABELLEN FRAMGÅR totalt antal försäkrade 
(medlemmar). I antalet medlemmar in
går även förmånstagare som uppbär  
efterlevandepension. I och med TPA18 
finns det numera ingen lägsta ålder för 
att omfattas av tjänstepension inom 
Svenska kyrkan. Tidigare var dock 
inträdes åldern 21 år.

2018 2017 2016 2015 2014

Totalt vid årets utgång 81 610 79 452 77 102 73 786 71 323

Varav under utbetalning 19 033 18 567 18 164 17 116 16 211

TOTALT FÖRSÄKRADE MEDLEMMAR

GÄLLER FRÅN OCH med 1 januari 2018 och är 
en premiebestämd försäkring som gäller 
alla anställda födda 1959 eller senare.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring utgörs av  
ålderspensionsförsäkring i enlighet med 
kyrkans tjänstepensionsavtal TPA18 
Svenska kyrkan. Premiebestämd tjäns
tepension inom Svenska kyrkan innebär 
bland annat följande:

• Premien är 4,5 % upptill 7,5 ibb och 
30 % på den pensionsgrundande in
komsten upptill 30 inkomstbasbelopp.

• Intjänandet sker från anställnings
dagen (finns ingen lägsta inträdes  
ålder).
• Val görs med eller utan återbetal
ningsskydd.
• Möjligt att välja utbetalningstid.
• Aktuell garantiränta för premier  
är 0,5 %.

Pensionskassans premieinkomster på
verkas i huvudsak av premienivå, löne
nivån och antal försäkrade.

INFÖRDES ÅR 1998 och gäller primärt för 
dem som är födda 1940 och senare. KAP
KL innehåller både en premiebestämd 
och en förmånsbestämd ålderspensions
del. De som är födda 1939 och tidigare 
omfattas enbart av förmånsbestämda lös
ningar. Per 1 januari 2018 gäller planen 
personer som är födda 1958 eller tidigare.

Premiebestämd försäkring
Premiebestämd försäkring utgörs av 
ålders pensionsförsäkring i enlighet med 
kyrkans tjänstepensionsavtal KAPKL 
Svenska kyrkan. Premiebestämd tjänste
pension inom Svenska kyrkan innebär 
bland annat följande:

• Premien är 4,5 % av den pensions
grundandelönen och betalas från 21 års 
ålder.
• Val görs med eller utan återbetal
ningsskydd. 

• Möjligt att välja utbetalningstid. 
• Aktuell garantiränta för premier  
är 0,5 %

Pensionskassans premieinkomster på
verkas i huvudsak av premienivå, löne
nivån och antal försäkrade. 

Förmånsbestämd försäkring
Förmånsbestämda försäkringar innebär 
förenklat att arbetsgivaren utlovar en för
mån i förhållande till lön och arbetad tid. 
För individer födda 1939 och tidigare är 
tjänstepensionen i normalfallet helt för
månsbestämd. Idag innehåller tjänste
pensionsavtalet förmånsbestämd tjänste
pension för arbetstagare med lön  
över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar  
cirka 39 063 kr/månad för år 2018).
Efterlevande pensionen är förmåns
bestämd.

Pensionskassans premieinkomster på
verkas i huvudsak av följande:

• förmånsnivå och utvecklingen av  
inkomstbasbeloppet
• lönenivå och pensionsgrundande  
anställningstid
• antal försäkrade
• försäkringstekniska antaganden som 
styr premiesättningen

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

PREMIEBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION 
UTAN ÅTERBETAL-

NINGSSKYDD

PREMIEBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION 
MED ÅTERBETAL-

NINGSSKYDD

FÖRMÅNSBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION EFTERLEVANDEPENSION

FÖRMÅNSBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION 

(AVD II)

PREMIEBESTÄMD 
TJÄNSTEPENSION

(AVD I)

3.3 TPA18  
SVENSKA KYRKAN

3.4 KAP-KL  
SVENSKA KYRKAN

3.1 ÖVERSIKT

3.2 MEDLEMMAR
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Efterlevandepension
Efterlevandepensionen gäller för både  
avtal TPA18 och KAPKL.

De senaste åren har försäkringen för  
efterlevandepension visat ett underskott, 
pensionskassan har beslutat att premien 
för 2019 ska ligga kvar på samma nivå som 
2018.

Värdesäkringsfond
Värdesäkringsfonden gäller för avtalet 
KAPKL.

Pensionskassan har enligt stadgarna 
rätt att fakturera arbetsgivarna en värde
säkringsavgift. Syfte med fonden är att 
minska risken för att pensionskassan  
skulle behöva tilläggsfakturera arbets
givarna premier. Avgiften bestäms av styr
elsen med ledning av bedömt konsolide
ringsbehov och förväntade kostnader för 

värdesäkring. Mot bakgrund av fortsatt 
stark konsolidering och lägre inflations
förväntningar har pensionskassan beslutat 
att värdesäkringsavgiften 2019 sänks från 
0,2 % till 0,0 %. 

Premiekapning
Premiekapningssystemet är en överens
kommelse mellan Svenska kyrkans ar
betsgivarorganisation och arbetsgivarna. 
Den kom till för att för att minska risken 
för höga premier i den förmånsbestämda 
försäkringen.  Maximal premie per för
säkrad är 250 000 kr. Premiekapningen 
finansieras genom en premiekapnings
avgift och den beslutas årligen av Svens
ka kyrkans arbetsgivarorganisation. Be
slutad avgift för 2019 är 0,7 % (0,5 %). 
Under 2018 beslutade pensionskassans 
fullmäktige att upparbetat underskott 

per 31 december 2017 på 74,5 mkr i pre
miekapningssystemet ska finansieras via 
förmånsbestämd konsolideringsfond. 
Utfallet av premiekapningen för 2018 vi
sar på ett underskott på 10,7 mkr. Se 
även sid 35 Eget kapital och not 20.

AVGIFTSNIVÅ  
RISKPREMIER % 2019 2018

Efterlevandepension 0,25 0,25

Värdesäkring 0,00 0,20

AVGIFTSNIVÅ  
PREMIEKAPNING % 2019 2018

Premiekapning 0,70 0,50

Total 0,95 0,95

3.5 RISKFÖRSÄKRING

Premiebestämd försäkring
Premieinkomsterna för 2018 är 401 mkr, 
en ökning med 4 %. Utbetalda ersättning
ar är 139 mkr vilket motsvarar en ökning 
med 13 %. Utbetalningarna i denna för
säkringstyp ökar mot bakgrund av att de 
som går i pension idag har ett allt större 
premiebestämt kapital, utbetalningarna 
påverkas även av kortare utbetalningstid 
än livsvarig utbetalning. Den kollektiva 
konsolideringen är 111 %. Återbärings
räntan har under 2018 varit 7 %.

Förmånsbestämd försäkring
Premieinkomsterna för 2018 är 237 mkr, 
en ökning med ca 7 % från föregående år. 
Ökningen beror på att prisbasbeloppen 
ökat och genomsnittliga löner gått upp.  
Utbetalda ersättningar är 316 mkr vilket 
motsvarar en ökning med 7 %.  Under 
året har en kompensation för sänkt pen
sion och höjd garantinivå påverkat utbe
talningarna. Solvensgraden har minskat 
från 194 till 187 %. God solvensgrad mins
kar risken för tilläggsfakturering till kyr
kans arbetsgivare avseende inflationsupp
räkning av pensionerna.

3.6 ATT UPPMÄRKSAMMA 
UNDER PERIODEN

2018 2017

Premieinkomst, mkr 401 385

Försäkringsersättningar, mkr 139 123

Försäkringsteknisk avsättning, mkr 4 349 4 058

Kollektiv konsolideringsnivå, % 111 118
Solvensgrad, % 167 172

PREMIEBESTÄMD FÖRSÄKRING

2018 2017

Premieinkomst, mkr 237 210

Försäkringsersättningar, mkr 316 294

Försäkringsteknisk avsättning, mkr 5 692 5 487

Kollektiv konsolideringsnivå, % 163 168
Solvensgrad, % 187 194

FÖRMÅNSBESTÄMD FÖRSÄKRING
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MARKNADSVÄRDET PÅ placeringstillgång
arna uppgick vid utgången av 2018 till 
17 759 mkr (17 326). Styrande för kapi
talförvaltningen är placeringsriktlinjer
na. Placeringsriktlinjerna fastställs av 
styrelsen och ses över årligen. Som fram
går under rubriken ”Styrelsen och dess 
arbete” har styrelsen delegerat ett antal 

kapitalförvaltningsfrågor till arbetsut
skottet och vd. Utöver detta har Pen
sionskassan en policy för hållbara inves
teringar som utgör en integrerad del i 
pensionskassans dagliga arbete, den 
innebär att vi ska vara en aktiv ägare och 
att hållbarhet utgör en integrerad del av 
kapitalförvaltningen. Vi redovisar tyd

ligt vilka krav vi har på våra externa ka
pitalförvaltare och vi ska eftersträva att 
investera i bolag som bidrar till en håll
bar utveckling genom sina produkter 
och tjänster.

KYRKANS PENSIONSKASSA HAR olika kapital
förvaltningsstrategier för premiebe
stämd respektive förmånsbestämd för
säkring. Detta beror på att de båda för
säkringstyperna har olika grundförut
sättningar och därmed olika målsätt
ningar för kapitalförvaltningen.  

• Förvaltningen av det premiebestämda 
pensionskapitalet har ett övergripande 
mål att skapa en konkurrenskraftig av
kastning. Med detta menas att anställ
da inom Svenska kyrkan över tiden 
ska få en minst lika bra avkastning och 
därmed återbäring som om pensions
kapitalet förvaltats hos ett annat jäm
förbart försäkringsbolag. Målnivån 
för konsolideringen ligger på 107 %, 
med ett intervall på 95130 %. I de fall 
styrelsen bedömer att konsoliderings
nivån uthålligt avviker från målnivån 

görs en korrigering genom en höjning 
eller sänkning av återbäringsräntan. 
Om konsolideringsnivån ligger utan
för det tillåtna intervallet under en 
 period av 36 månader ska en en
gångshöjning/sänkning av det indi
viduella försäkringskapitalet göras.

• Förvaltningen av det förmånsbestäm
da pensionskapitalet har ett övergripan
de mål att avkastningen ska finansiera 
tjänstepensionsavtalets förmånsnivå
er. Med detta menas i första hand den 
garanterade förmånsnivån och i andra 
hand det inflationsskydd som normalt 
följer av Svenska kyrkans tjänstepen
sionsavtal. Målnivån för konsolide
ringen ligger på 110 %, med ett inter
vall på 100175 %. I de fall styrelsen 
bedömer att konsolideringen uthålligt 
avviker från målnivån görs en korri

gering genom beslut om pensions
tillägg, ökning eller sänkning av 
värde säkringsavgift eller premiebe
frielse (vid överkonsolidering). Målet 
kan även uttryckas som att Kyrkans 
pensionskassa ska minimera risken för 
att Svenska kyrkans arbetsgivare ska 
tvingas tillskjuta ytterligare pensions
kapital för att finansiera kollektivav
talets förmåner.  Kyrkans pensions
kassa har en så kallad uttaxeringsrätt, 
där Svenska kyrkans arbetsgivare i av
tal garanterar att fylla på med pengar 
om den förmånsbestämda försäkring
en hamnar under tillåtet konsolide
ringsintervall. Uttaxeringsrätt är även 
möjligt för de försäkringar som avser 
intjänande före år 2000.

I PLACERINGSRIKTLINJERNA definieras mål 
och strategi för hur kapitalet ska förval
tas. Inriktningen innebär att varje för
säkringstyp har två separata till
gångsportföljer:

• Portfölj med skuldtäckningstillgång
ar: Tillgångar som utgör buffert för 
försäkringstekniska avsättningar.
• Portfölj med fria tillgångar: Tillgång
ar som motsvarar övriga tillgångar som 
placeras i mer riskfyllda placeringar.

Av figuren framgår en principskiss över 
hur balansräkningens tillgångs och 
skuldsida sammanlänkas genom dessa 
två tillgångsportföljer. 

Genom att dela in varje försäkringstyp 
i två delar skapas i praktiken fyra del
portföljer. Skuldtäckningsportföljerna 
kan variera i relation till de försäkrings
tekniska avsättningarna (FTA) beroende 
på solvensgrad vilket leder till en dyna
misk modell.

Tillgångar inom skuldtäckningsportföljerna
Skuldtäckningsportföljerna består av 
tillgångsslaget räntebärande placeringar 
och obelånade fastigheter. Tillgångarna 
ska vara emitterade i svenska kronor. Av 
tillgångarna i varje ränteportfölj ska: 

• minst 10 % vara emitterade eller ga
ranterade av svenska staten eller ett 
aktiebolag i vilket svenska staten, själv 
eller tillsammans med danska, norska 

eller finska staten, äger majoriteten av 
aktierna och det finns en återköps
klausul för det fall att det statliga 
ägandet minskas till under 50 % av ak
tierna,
• minst 50 % vara emitterade eller ga
ranterade av en svensk, dansk, norsk el
ler finsk kommun eller därmed jämför
lig samfällighet, eller vara utgivna enligt 
lagen (2003: 1223) om säkerställda obli
gationer eller motsvarande dansk, 
norsk eller finsk lagstiftning, och
• högst 40 % vara emitterade av aktie
bolag (med undantag för sådana stat
ligt ägda bolag som nämns i första 
punktsatsen) eller motsvarande ut
ländskt bolag.
• var och en av skuldtäckningsport
följerna ska till minst 80 % bestå av 
räntebärande finansiella instrument.
• vidare så finns det en modell med 
olika intervall för durationsmatchning 
som är kopplad till reporäntan.

Verkställande direktören beslutar om ni
vån för durationsmatchning och storle
ken på skuldtäckningsportföljerna inom 
ramen för placeringsriktlinjerna.

För detaljerad beskrivning hänvisas 
till placeringsriktlinjerna som finns pu
blicerade på pensionskassans webbplats.

Mer om pensionskassans risker fram
går av not 2.

BALANSRÄKNING-
ENS TILLGÅNGS-  
OCH SKULDSIDA

TILLGÅNGAR SKULDER

FRIA
TILLGÅNGAR

EGET
KAPITAL

SKULD -
TÄCKNINGS-
TILLGÅNGAR

FÖRSÄKRINGS-
TEKNISK 

AVSÄTTNING

Tillgångar inom portföljerna för fria tillgångar
Portföljen för fria tillgångar består av tre 
tillgångsslag: aktier, fastigheter och  
alternativa placeringar.

Verkställande direktören beslutar om 
tillgångsfördelningen inom fria tillgång
ar inom ramen för placeringsriktlinjerna.

För detaljerad beskrivning hänvisas till 
placeringsriktlinjerna som finns publice
rade på pensionskassans webbplats.

4.1 ORGANISATION OCH 
FÖRVALTNINGSFORMER

4.3 FÖRVALTNINGS- 
STRATEGI

4.2 MÅL

4. Kapitalförvaltningen
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TOTALAVKASTNINGEN FÖR helåret uppgick till 
1,8% (9,0). I totalavkastningstabellen 
nedan framgår avkastning och allokering 
per tillgångsslag. 

Tillgångsslagen i totalavkastnings
tabellen följer den uppdelning av till
gångar som finns i placeringsriktlinjer
na. Denna fördelning skiljer sig till viss 
del från resultat och balansräkningens 
uppdelning. Detta gäller primärt för 
fastigheter och alternativa placeringar. 
Se mer under respektive avsnitt nedan.

Aktier
Aktier uppvisade en avkastning på  
2,2% (15,9). Svenska aktier avkastade 
7,3% och utländska 0%. Resultatet för 
utländska aktier har påverkats positivt  
med 174 mkr, (föregående år negativt 
med 137,4) på grund av valutakurs
vinster. Marknadsvärdet på aktieport
följen var vid utgången av räkenskaps
året 7 258 mkr (7 422). Investeringar sker 
inom ramen för fria tillgångar.

Räntebärande placeringar
Räntebärande tillgångar genererade  
under året en avkastning på 2,2% (2,4). 
Marknadsvärdet på räntebärande värde

papper inklusive kassa och bank uppgår 
vid utgången av 2018 till 7 470 mkr 
(7 540). Räntebärande tillgångar finns 
vid utgången av året endast inom ramen 
för skuldtäckningsportföljerna. Dessa 
portföljer förvaltas i sin helhet av Kam
markollegiet.

Fastigheter
Pensionskassans fastighetsinvesteringar 
genererade under året en avkastning på 
13,4% (14,8). Investeringarna är gjorda 
i Fastighets AB Stenvalvet och i SPP 
fastig heter AB och redovisas i total
avkastningstabellen som en fastighets
investering. Mot bakgrund av att investe
ringarna i fastigheter sker indirekt  
genom bolag finns ingen motsvarande 
post i balansräkningen. Investeringarna 
redovisas i balansräkningen som aktier 
(se not 12), som lån (se not 17) och som  
Övriga finansiella placeringstillgångar 
(se not 19). Den samlade investeringen 
uppgick vid utgången av året till 1 889 
mkr (1 685). Fastighetsinvesteringar sker 
inom ramen för fria tillgångar.    

Alternativa placeringar
Avkastningen uppgick under året till  
9,0% (4,3). Vid utgången av året uppgick 
marknadsvärdet på alternativa place
ringar till 1 284 mkr (907). Utgångs
punkten för investeringar inom detta 
tillgångsslag är primärt att ha en låg kor
relation mot aktier och att risken ska 
vara lägre. Inom tillgångsslaget har in
vestering bland annat skett i miljötek
nikfonden Alder och i Thule Real Estate 
Fund. 

Alternativa placeringar utgör inte ett  
separat tillgångsslag i balansräkningen. 
I balansräkningen redovisas invest
eringen baserat på om investeringen  
skett i form av aktier, räntebärande pla
ceringar eller fastighetsfonder som  
redovisas som övriga finansiella 
 plac  erings  tillgångar. Investeringar i  
alternativa placeringar sker inom ramen 
för fria tillgångar.

MKR
TILLGÅNGSSLAG

2018-12-31 Jan - dec 2018 2017-12-31 Jan - dec 2017

Marknadsvärde Andel % Avkastning, % Marknadsvärde Andel % Avkastning, %

AKTIER

Svenska aktiefonder 2 143 12,0 7,3 2 171 12,4 15,1

Utländska aktiefonder 5 115 28,6 0,0 5 251 29,9 16,1

SUMMA AKTIER 7 258 40,5 -2,2 7 422 42,3 15,9

RÄNTEBÄRANDE

Räntebärande placeringar 7 470 41,7 2,2 7 540 43,0 2,4

FASTIGHETER

Fastigheter 1 889 10,6 13,4 1 685 9,6 14,8

ALTERNATIVA PLACERINGAR

Alternativa placeringar 1 284 7,2 9,0 907 5,1 4,3

TOTALPORTFÖLJEN 17 901 100,0 1,8 17 554 100,0 9,0

TOTALAVKASTNINGSTABELL

Kyrkans pensionskassa Branschsnitt
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4.4 AVKASTNING OCH  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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PENSIONSKASSAN REDOVISAR en förlust för 
året. Av tabellen nedan framgår att  
resultatet uppgick till 761  mkr (909) för 
årets första 6 månader. Under andra 
halvan av 2018 minskade resultatet med 
826 mkr (524) till totalt 65 mkr (1 433).

KAPITALAVKASTNING
Kapitalavkastningen uppgår netto till 
299 mkr (1 458). För ytterligare informa
tion se totalavkastningstabellen i avsnitt
et ”Kapitalförvaltning” samt not 4,5,8 
och 9. Sedan 1999 är avkastningen på 
100 inbetalda kronor 147%.

PREMIEINKOMST
Premieinkomsterna uppgår till 638 mkr 
(596).        

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
Försäkringsersättningarna uppgår till  
455 mkr (417). 

Försäkringsersättningen för premie
bestämd pension ökade från 154 till 
183 mkr (inklusive återbäring) och för 
förmånsbestämd pension ökade ersätt
ningarna från 345 till 370 mkr (inklusive 
pensions tillägg). 

Se avsnittet Försäkringsrörelsen premie
bestämd försäkring respektive förmåns
bestämd försäkring för mer information, 
sid 2324.

PREMIEBESTÄMD PENSION, MKR Försäkringsersättningar/återbäring*Premieinkomst

2017 2018

*varav återbäring 2017 31 mkr, 2018 44 mkr

154

401
385

183

FÖRMÅNSBESTÄMD PENSION, MKR
Försäkringsersättningar/pensionstillägg*

Premieinkomst

*varav pensionstillägg 2017 51 mkr, 2018 54 mkr

2017 2018

210

345

237

370

UTVECKLING PÅ 100 KR

220

200

180

100

120

140

160

20001999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

240

260

4.5 ÅRET SOM GÅTT: 
KOMMENTARER TILL 
ÅRETS RESULTAT

2018                 
jan-jun

2018                
jul-dec

2018               
helår

Premieinkomst* 613 25 638

Kapitalavkastning, netto 806 507 299

Försäkringsersättningar 214 241 455

Förändring försäkrings 
tekniska avsättningar 413 68 481

Driftskostnader 24 24 48

Försäkringsrörelsens 
tekniska resultat

768 815 47

Skatt 7 10 17

Årets resultat 761 -826 -65

RESULTAT MKR

* Den huvudsakliga faktureringen sker under första halvåret.
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KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ 
Pensionskassan har en god konsolide
ring. Den samlade kollektiva konsolide
ringsnivån den 31 december 2018 var 
137% (144). Konsolideringsnivån har 
sjunkit på grund av orealiserade värde
minskningar och för att försäkrings
tekniska avsättningar ökat i värde.  

• För premiebestämda försäkringar 
uppgår kollektiv konsolideringsnivå 
till 111% (118).
• För förmånsbestämda försäkringar 
uppgår kollektiv konsolideringsnivå 
till 163% (168). 

En kollektiv konsolideringsnivå över 
100 % visar att värdet på samlade fördel
ningsbara tillgångar är högre än värdet 
på samtliga åtaganden (både garantera
de åtaganden och preliminärt fördelad 
återbäring). 

SOLVENSGRAD
Pensionskassans solvens uppgår till  
178% (185) vid årets utgång. Under de   
senaste fem åren har solvensgraden  
varierat mellan 162% och 185%. En hög  
solvensgrad innebär att pensionskassan 
har en bra buffert.

DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnaderna, exklusive kostnader 
för kapitalförvaltningen, uppgår till  
48 mkr (38). Förvaltningskostnads 
procenten är 0,27% (0,22).

FÖRSÄKRINGSTEKNISK AVSÄTTNING
De försäkringstekniska avsättningarna 
har ökat under året, totalt med 481 mkr 
(156). En ökning påverkar resultatet  
negativt med samma belopp. Ränte 
kurvan ligger marginellt något under  
föregående års kurva.

FÖRVALTNINGSKOSTNADSPROCENT
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140%
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Kollektiv konsolideringsnivåSolvensgradSOLVENS OCH KONSOLIDERING
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OMORGANISATIONEN SOM HAR genomförts 
innebär att verksamheten nu är fokuserad 
gentemot våra två huvudprocesser försäk
ringsadministration och kapitalförvalt
ning. Vår nya organisation är väl anpassad 
och tagit god höjd för den nya tjänstepen
sionsreglering som publicerades av finans
departementet. Det nya förslaget innebär 
bland annat att ett riskkänsligt kapitalkrav 
införs och ökade rapporteringskrav. De 
nya tjänstepensionsreglerna kommer med 
stor sannlikhet träda i kraft under året och 
innebär att pensionskassan kommer att 
omvandlas till ett tjänstepensionsföretag.

Vårt nya försäkringssystem SKAPA ger 
våra medlemmar ett verktyg som är helt 
anpassat och integrerat till framtida behov. 
Vår kundservice har anpassats inför fram
tida förändringar såsom en ökad digitali
sering samt ändrad lagstiftning bland an
nat i form av den nya dataskyddsförord
ningen.

De låga räntorna innebär att det sanno
likt kommer bli betydligt svårare att upp
nå avkastning som i tillräcklig utsträck
ning matchar pensionskassans åtaganden. 
Vår starka finansiella ställning ökar förut
sättningarna för Kyrkans pensionskassa att 

klara framtida tuffa kapitalkrav och skapar 
därmed relativa fördelar gentemot andra 
tjänstepensionsföretag att bygga en väldi
versifierad tillgångsportfölj som ökar våra 
möjligheter att klara vårt avkastningsmål 
även i framtiden.

TRAFIKLJUSTEST
Ett sätt att mäta den samlade risken i en 
försäkringsverksamhet är genom det så 
kallade trafikljustestet. Detta test har ut
vecklats av Finansinspektionen. 

Instituten utsätts för ett antal fiktiva 
stresscenarier avseende både finansiella 
risker och försäkringsrisker. Om institu
tets kapitalbuffert inte räcker till enligt 
Finansinspektionens stresstester visar 
trafikljusmodellen ”rött ljus”.  
I trafikljustestet beräknas först den  
kapitalbuffert pensionskassan förfogar 
över givet de aktuella marknadsvärdena 
för pensionskassans tillgångar och skul
der. Därefter utsätts tillgångarna och 
skulderna för ett antal fiktiva stresssce
narier som har definierats av Finansin
spektionen. Scenarierna ger upphov till 
ett sammantaget kapitalkrav. Resultatet 
av stresstestet för pensionskassan redo
visas i tabellen. Resultatet visar att pen
sionskassan har en väsentligt större  
kapitalbuffert än vad som krävs enligt 
trafikljustestet. 

Nedan kommenteras de olika riskerna 
som utgör testet. 

• Ränterisk: stressas för tillgångar och 
försäkringsåtagande. Tillgångarnas 
känslighet för förändringar beräknas 
som värdeförändringen i dessa till
gångar vid ett parallellskifte av mark
nadsräntorna där dessa antas stiga el

ler falla med 1%. Åtagandenas käns
lighet för förändringar beräknas som 
den bästa skattningen av dessa åtagan
den vid ett parallellskifte av mark
nadsnoteringar för ränteswappar där 
dessa antas stiga eller falla med 1%. 
Den diskonteringsräntekurva som an
vänds vid värderingen av åtaganden 
bestäms i enlighet med Finansinspek
tionens föreskrifter och allmänna råd 
om försäkringsföretagets val av ränte
sats för att beräkna försäkringsteknis
ka avsättningar (FFFS 2013:23). 
• Aktierisk: testas genom ett antaget 
kursfall på svenska aktier med 40% 
och utländska aktier med 35%. 
 • Fastighetsrisk: testas genom ett an
taget fall på 35% i marknadsvärdet på 
fastighetsportföljen.
• Kreditrisk: testas genom att mäta 
den maximala effekten av antingen en 
fördubbling av den riskpremie som 
finns på andra obligationer än statso
bligationer eller att öka denna riskpre
mie med 0,25 procentenheter.
• Valutarisk: testas genom att mäta 
risk en för ökad valutaexponering i  
tillgångar till följd av förändringar  
i valutakurser. Risken mäts med en  
valutakursförändring om +/ 10%. 
• Försäkringsrisk: dessa tester omfattar 
risken att försäkringsutfallet under det 
kommande året blir ovanligt ogynn

samt med avseende på slumprisk och 
avsättningar. I trafikljuset stresstestas 
försäkringsavsättningarnas känslighet 
för en sänkning av den ettåriga döds
sannolikheten med 20%.

För mer information om pensions
kassans risker och osäkerhetsfaktorer 
se not 2.

2018-12-31 2017-12-31

RISKOMRÅDE

Ränterisk 220 183

Aktierisk 1 575 1 573

Fastighetsrisk 448 403

Kreditrisk 249 266

Valutarisk 307 304

Försäkringsrisk 361 344

Övriga risker 2 2

TOTALT KAPITALKRAV -3 162 -3 075

Aktuell kapitalbuffert 7 378 7 642

Kapital överstigande kapitalkrav 4 216 4 567

KAPITALKRAV ENLIGT 
TRAFIKLJUSMODELLEN (MKR)

4.6 FRAMTIDSUTSIKTER

4.7 RISKER OCH  
OSÄKERHETSFAKTORER
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ENLIGT ÅRFL 6:1 ska större företag från och 
med 31 december 2016 hållbarhetsrappor
tera. Bestämmelserna har sin grund i en 
ändring av EU:s redovisningsdirektiv,  
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/95/EU om ändring av direktiv 
2013/34/EU vad gäller vissa stora företags 
och koncerners tillhandahållande av icke

finansiell information och upplysningar 
om mångfaldspolicy. Kyrkans pensions
kassa ska hållbarhetsrapportera på grund 
av följande två kriterier:

• Balansomslutningen uppgår till mer 
än 175 miljoner kronor.
• Nettoomsättningen uppgår till mer 
än 350 miljoner kronor.

Kyrkans pensionskassas hållbarhets
rapport omfattar bland annat följande 
frågor:
 Miljö
 Sociala förhållanden
 Personal
 Respekt för mänskliga rättigheter
 Motverkande av korruption

KYRKANS PENSIONSKASSAS VERKSAMHET främ
jar och utvecklar ett hållbart pensions
system. Hållbarhet är därmed en naturlig 
del av vår verksamhet. Uppgiften är att 
trygga medlemmarnas pensionskapital 
både på kort och lång sikt. Kyrkans pen
sionskassa arbetar därför med hållbarhet 
som en integrerad del av den dagliga verk
samheten. Hållbarhetsarbetet utgår från 

pensionskassans uppdrag från medlem
marna, stadgar samt styrelsens beslut och  
policydokument.

Kyrkans pensionskassa har antagit rikt
linjer för etiska frågeställningar vars syfte 
är att lyfta upp områden där vägledning 
krävs för att agera på ett ur etisk synpunkt 
lämpligt sätt.

Pensionskassan ska behandla alla öppet, 

ärligt och med respekt. Diskriminering på 
grund av t.ex. kön, ålder, etnisk bakgrund, 
religion eller annan trosuppfattning, köns
överskridande identitet, funktionshinder 
eller sexuell läggning får inte förekomma. 
Pensionskassans verksamhet ska vara så 
inriktad att intressekonflikter undviks.

KYRKANS PENSIONSKASSA HAR antagit en  
hållbarhetsstrategi för sina placeringar 
som:

• Ingår i placeringsriktlinjerna  
för Kyrkans pensionskassa.
• Är ett integrerat inslag i pensions
kassans kapitalförvaltningsverksamhet.
• Redovisar pensionskassans  
ambitioner.

Hållbarhetsstrategin består av fyra 
styrdokument som bildar strukturen 
för pensionskassans hållbarhet sarbete 
inom kapitalförvaltningsverksam
heten:

1 Placeringsriktlinjer för Kyrkans  
 pensionskassa

2 Instruktion för hållbara  
 investeringar

3 Kriterier vid nya investeringar
4 Kontroll och uppföljning av  

 hållbarhetsarbetet

Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna 
upprättas, efterlevs och vid behov änd
ras. Samtliga styrdokument ska ses 
över minst en gång om året.

Placeringsriktlinjerna för Kyrkans  
pensionskassa belyser bland annat att:

• Pensionskassan har en egen  
 instruktion för hållbara  
 investeringar

• Hållbarhetsfrågorna är en  
 integrerad del av kapital 
 förvaltningen

Instruktion för hållbara investeringar 
är ett förtydligande av informationen  
i placeringsriktlinjerna och belyser 
bland annat:

• Kyrkans pensionskassa är en aktiv  
 och ansvarsfull ägare

• Hållbarhet är en integrerad del av  
 kapitalförvaltningen

• Specifika kriterier för vissa typer   
 av produkter och branscher

• Förväntningar på externa  
 kapitalförvaltare

Kyrkans pensionskassa vill i rollen som 
aktiv och ansvarsfull ägare också på
verka marknaden till ökad hållbarhet 
och bidra till tydlighet och transparens 
gällande integrering av hållbarhet i  
kapitalförvaltning, och samverkar där
för gärna med andra aktörer för att 
uppnå detta.

Kyrkans pensionskassas uppfattning 
är att hållbarhet och ansvar ska vara en 
integrerad del av kapitalförvaltningen. 
Enligt placeringsriktlinjerna ska pen
sionskassan, förutom överväganden 
mellan risk och avkastning, ta hänsyn 
till principer för miljö, socialt ansvar 
och affärsetik i samband med samtliga 
investeringsbeslut.

Pensionskassan strävar efter att invest
era i bolag eller investeringsfonder 
som:

• Bidrar till en hållbar utveckling  
 genom sina produkter och tjänster.

• Efterlever internationella normer  
 för miljö, mänskliga rättigheter,  
 arbete och antikorruption.

• Minimerar den negativa miljö  
 eller sociala påverkan dess produkter  
 eller tjänster har.

Det innebär i praktiken att  
Kyrkans pensionskassa:

• I valet av externa kapitalförvaltare,  
 beaktar – inom ramen för kvalitet  
 och kostnad – förvaltarens förmåga  
 och villighet att ta hänsyn till olika  
 risker eller möjligheter kopplade till  
 hållbarhet.

• I en årlig process, granskar total 
 portföljen utifrån uppställda  
 principer och kriterier.

• Utifrån granskning och från tid till 
annan, för en aktiv dialog med kapital
förvaltare kring frågor  kopplade till 
hållbarhet och ansvar samt specifika 
kriterier. Om denna dialog inte leder 
till önskvärt resultat ska investeringen 
omprövas.

5. Hållbarhetsredovisningen

5.2 AFFÄRSMODELL

5.3 POLICY FÖR HÅLL- 
BARA INVESTERINGAR

5.1 HÅLLBARHETS- 
RAPPORTERING
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KYRKANS PENSIONSKASSA HAR som ett litet 
tjänstepensionsföretag med få anställda 
inga direkta utsläpp av betydande storlek. 
Pensionskassans största klimatrelaterade 
utsläpp sker via tjänsteresor. Kyrkans  
pensionskassas resepolicy reglerar resandet 
för de anställda.

Tjänsteresor ska präglas av saklig  
bedömning av behovet att resa och ett 
kostnadsmedvetet genomförande av nöd
vändiga resor.

Resor ska endast godkännas om de  
är direkt förbundna med utövande av  
Kyrkans pensionskassas verksamhet. Alla 
resor oavsett längd ska på förhand godkän
nas av närmaste chef.

Kyrkans pensionskassa ska klimat
kompensera för allt sitt resande.

Färdsätt ska väljas med beaktande av 
lägsta totala kostnad med rimlig bekväm
lighet och god säkerhet. Viktiga ”affärs
mål” får dock aldrig äventyras genom att 
billigaste alternativ väljs.

För resa med allmänna färdmedel medges 
nedanstående klass och standard:

 Flyg, i ekonomiklass när så är  
 möjligt. Business Class eller liknande  
 ska i förväg godkännas av närmaste  
 chef

 Tåg i första klass, ej omboknings 
 bara biljetter ska väljas i första hand

 Båt, med övernattning i dubbelhytt
 Hyrbil, storlekskategori ”mellan”  

 ska väljas om inte resans längd och/ 
 eller antal passagerare motiverar en  
 större bil

 Privat bil, milersättning enligt  
 Skatteverkets riktlinjer betalas ut för  
 användandet av egen bil i tjänsten

FÖRVÄNTNINGAR PÅ EXTERNA  
KAPITALFÖRVALTARE 
Kyrkans pensionskassa har som mål att 
alltid välja bästa möjliga externa kapital
förvaltare för uppdraget att förvalta med
len utifrån pensionskassans placerings
riktlinjer. I valet av förvaltare – och under 
tiden för ett förvaltaruppdrag – förväntas 
kapitalförvaltaren ge pensionskassan till
gång till tydlig, utförlig och korrekt infor
mation om dess investeringsprocess,  
metoder, policys och arbetssätt så att  

pensionskassans förväntan på förvaltaren 
kan infrias, vad gäller förvaltarens place
ringsinriktning och pensionskassans håll
barhetsstrategi.

Detta innebär att Kyrkans pensionskassa:
• Utvärderar och väljer externa för
valtare som bedöms ha tillfreds 
ställande processer och kompetens 
för att integrera hållbarhet och han
tera specifika kriterier i investerings
processen.

• För en aktiv dialog med valda  
kapitalförvaltare kring olika risker 
eller möjligheter kopplade till håll
barhet och ansvar som uppkommer 
från tid till annan.
• Samarbetar med andra kapital 
ägare i olika frågor eller initiativ  
som pensionskassan bedömer som 
relevanta för sitt uppdrag.
• Rapporterar och redovisar sitt  
arbete utifrån målet om tydlighet 
och transparens.

Nedanstående tabell beskriver dessa specifika kriterier för respektive produkt/bransch som pensionskassan strävar efter att undvika.

PRODUKT/BRANSCH BESKRIVNING AV SPECIFIKA KRITERIER

ALKOHOL Produktion av alkoholhaltiga drycker. Med alkoholhaltiga drycker menas 
drycker som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.

FOSSIL ENERGI Produktion (utvinning, bearbetning och elproduktion) av fossila bränslen.  
Distribution av och tjänster kopplade till fossila bränslen som överstiger  
femtio procent av den totala omsättningen.

PORNOGRAFI Produktion av pornografi samt distribution av pornografi inom kabel-TV  
och satellitTV (GICSkod 25401025).

SPEL OM PENGAR Spelverksamhet om pengar, inklusive företag vars huvudsakliga affärsidé är produkter 
för design eller utveckling av mjukvara eller plattformar för spel om pengar.

TOBAK Produktion av tobak eller tobaksprodukter.

VAPEN OCH KRIGSMATERIEL Produktion och distribution av, samt tjänster kopplade till, vapen eller krigsmateriel.

KONTROVERSIELLA VAPEN Nolltolerans för utveckling, produktion, underhåll eller försäljning av antipersonella  
minor, biologiska vapen, kemiska vapen, klustervapen och kärnvapen.

5.4 RESEPOLICY
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA BESKRIVER de  
principer Pensionskassan ska arbeta efter 
i samband med lönesättning, anställnings
förmåner och andra ersättningar som  
utgår till anställda som kan påverka före
tagets risknivå. Ersättningsriktlinjerna  
beskriver även hur ersättning ska bestäm
mas och följas upp.

Samtliga anställda ska erhålla en fast  

ersättning. Ersättningen ska vara mark
nadsmässig. Ingen resultatersättning eller 
annan typ av rörlig ersättning får således 
beslutas. 

Styrelsen beslutar om ersättning till vd. 
Vd beslutar om ersättning till övriga  
anställda efter samråd med styrelsens  
ordförande. 

Samtliga anställda omfattas av koll

ektivavtal mellan FAO och FTF respektive 
SACOförbunden. 

För att stärka personalens hälsa och  
säkerhet erbjuds samtliga anställda frisk
vårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.  
Beslut om förmåner till anställda fattas av 
vd och ska årligen anmälas till ordföran
den.

SYFTET MED DESSA riktlinjer är att:
 • Se till att jäv och intressekonflikter 
inom Kyrkans pensionskassa identifie
ras, värderas, hanteras och förebyggs så 
att  pensionskassans kunder får en korr
ekt och rättvis behandling när försäk
ringstjänster tillhandahålls.
 • Se till att pensionskassan inte drabbas  
av renomméskador.

En intressekonflikt kan uppkomma i  
varje situation där två eller flera parter har 
existerande eller potentiellt motstående 
intressen. Det finns en mängd naturliga 
och nyttiga intressekonflikter i samhället 
och det är bara intressekonflikter som  
bedöms kunna orsaka ekonomisk eller  
annan skada som är relevanta i detta  
sammanhang. 

I Kyrkans pensionskassas verksamhet 
kan det uppstå flera olika slag av intresse
konflikter och potentiella intresse
konflikter, exempelvis konflikter inom för
säkringskollektivet mellan olika grupper 
eller kunder, mellan kunderna som grupp 
och andra intressenter samt jävsituationer, 

som föreligger när någon som agerar för 
pensionskassans räkning samtidigt har ett 
personligt och/eller ekonomiskt egen
intresse i saken. 

Kyrkans pensionskassa har fastställt en 
intressekonfliktsprocess för att nya och  
befintliga intressekonflikter ska identifie
ras, mätas, dokumenteras och hanteras.  
Pensionskassan har rutiner för att undvika 
och hantera intressekonflikter.

Kyrkans pensionskassa ska hantera  
in tresseko nflikter genom en eskalerings
process, vilken genomförs i följande steg:

• Identifiering
• Rapportering
• Hantering
• Information
• Dokumentation, samt
uppföljning och kontroll

Pensionskassan ska alltid göra en bedöm
ning av vad som är bäst för kunden för att 
säkerställa att kunden behandlas korrekt. 

Kyrkans pensionskassas verksamhet ska 
präglas av integritet och hederlighet och 

pensionskassan ska behandla sina kunder 
korrekt och säkerställa att medarbetarna 
upprätthåller en hög etisk standard när de 
utför sina arbetsuppgifter.

Varken styrelsen eller någon annan 
ställföreträdare för pensionskassan får  
företa rättshandlingar eller andra åtgärder 
som är ägnade att bereda otillbörliga för
delar åt anställda i pensionskassan, kunder 
eller andra till nackdel för pensionskassan 
eller andra intressentgrupper i pensions
kassan. 

Vid beslut om ersättning till med
arbetare ska också beaktas att ersättningen 
inte äventyrar medarbetarens objektivitet 
när denne utför sina arbetsuppgifter och 
inte heller står i strid med kundernas  
bästa, samt att ersättning följer vid var tid  
gällande ersättningsriktlinjer för Pensions
kassan.

Vid utbildning av Kyrkans pensions
kassas medarbetare ska stor vikt läggas vid 
etiskt agerande och hantering av intresse
konflikter.

SYFTET ÄR ATT lyfta upp områden där väg 
ledning krävs för att agera på ett ur etisk 
synpunkt lämpligt sätt.

Pensionskassan har fått förtroendet av 
sina kunder att förvalta inbetalda premier. 
Med anledning av denna förvaltning är det 
viktigt att pensionskassan alltid bedriver 
sin verksamhet på ett sådant sätt att kund
erna känner stort förtroende för att  
pensionskassan fullgör sitt uppdrag. Det 
är även viktigt att kunderna känner stort 
förtroende för pensionskassans kapital
förvaltning. 

Nutida och framtida pensionärer ska 
vara säkra på att pensionskassan följer de 
regelverk som är tillämpliga inom  
pensions och försäkringsmarknaden och 
att pensionskassan bedriver sin verksam
het på ett sätt som är etiskt godtagbart. 
Pensionskassan ska vidare vårda sitt goda 
varumärke och alltid leva upp till sina 
kärnvärden.

Mot bakgrund av ovanstående men även 
pensionskassans koppling till Svenska  
kyrkan är det viktigt att verksamheten 
präglas av hög etisk standard, konsekvent 
agerande, ärlighet och rättvis behandling 
i frågor där t.ex. intressekonflikter kan  
föreligga. 

Pensionskassan har även en särskild roll 
på så sätt att vi inte är utsatta för konkur
rens. Det ställer extra höga krav på att vi 
hanterar verksamheten med hög kvalitet 
och kostnadseffektivitet.

5.5 ERSÄTTNINGS- 
RIKTLINJER OCH ERSÄTT-
NINGSREGLEMENTE

5.6 RIKTLINJER FÖR 
IDENTIFIERING OCH  
HANTERING AV INTRESSE-
KONFLIKTER

5.7 RIKTLINJER  
FÖR ETISKA FRÅGE- 
STÄLLNINGAR
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KYRKANS PENSIONSKASSA ARBETAR med en 
hög grad av outsourcing genom att såväl 
försäkringsadministration, kapitalförvalt
ning samt vissa stödprocesser, utförs 
av utomstående leverantörer. Frågan om 
vilken verksamhet som ska utföras i egen 
regi och vilken verksamhet som ska läggas 
ut på uppdragstagare är av stor strategisk 
betydelse.

Med outsourcing menas att Pensions
kassan lägger ut en del av sin verksamhet 
till en uppdragstagare/underleverantör  
utanför Pensionskassan. Outsourcing 
innebär inte att ansvaret för verksamheten 
gentemot myndigheter, kunder och leve
rantörer övergår till underleverantören. 
Styrelsen och vd ansvarar alltid ytterst för 
verksamheten som lagts ut.

Pensionskassans ledning ska säkerställa 
att pensionskassan har kompetens och  
resurser för att kunna genomföra en pro
fessionell upphandling av beslutad out
sourcing. Vid den tidpunkt då pensions
kassans verksamhet har lagts ut på en  
extern uppdragstagare ska pensionskassan 
upprätthålla kompetens och resurser  
internt för övervakning och kontroll av 
uppdragstagarna för att kunna bedöma  
deras förmåga att fullgöra uppdraget.  
Pensionskassan ska vidare upprätthålla 
kompetens och resurser för att upphandla 
alternativa resurser.

Outsourcing får ske för att effektivisera 
verksamheten, minska risken i verksam

heten eller för att uppnå ökad nytta.  
Pensionskassans ansvar gällande förplik
telser gentemot Finansinspektionen och 
kunder kvarstår vid outsourcing.

Vid utläggning av verksamhet ska  
följande vara uppfyllt:

• Det ska så långt som möjligt undvikas  
 att det uppstår ett alltför stort beroende  
 av en enda uppdragstagare. Även frågor  
 om jäv och intressekonflikter ska  
 uppmärksammas vid utläggning av  
 verksamheter. 

• Det ska vara säkerställt att uppdrags 
 tagaren för den utlagda verksamheten  
 har nödvändiga tillstånd samt tillräck 
 liga resurser, kompetens och kunskap  
 för att tillhandahålla avtalade tjänster.  
 Den utlagda verksamheten ska alltid  
 bedrivas med minst samma kvalitets 
 krav som om den bedrivits i egen regi.  
 Pensionskassan ska vidare fastställa att  
 uppdragstagaren har en tillfredställande  
 kontroll och kvalitet och att uppdrags 
 tagaren har möjligheter att kunna full 
 göra det aktuella uppdraget på lång sikt. 

• Det ska säkerställas att uppdrag ska  
 kunna avslutas och verksamheten  
 återtas (eller överföras på nya uppdrags 
 tagare) utan betydande störningar i  
 verksamheten.  

• Skriftliga avtal ska upprättas. 
• Avtalet ska säkerställa Pensionskassans  

 rätt till insyn i verksamheten. Samt att  

 revision och Finansinspektion har  
 samma rätt till insyn som om verksam 
 heten bedrivits i egen regi.

• Avtalet ska reglera servicenivå,  
 parternas rättigheter och skyldigheter  
 samt övriga frågor i enlighet med bl a  
 Finansinspektionens allmänna råd.

• Det ska säkerställas att uppdrags 
 tagaren har ett ändamålsenligt  
 försäkringsskydd. 

• Det ska säkerställas att uppdrags 
 tagaren skyddar konfidentiell infor 
 mation gällande Pensionskassan och  
 dess kunder. 

• Avtalet ska innehålla krav på att  
 leverantören upprättar kontinuitetsplan  
 vid oförutsedda händelser. Leveran 
 tören ska svara för underhåll, testning  
 och uppföljning.

• Pensionskassan och uppdragstagaren  
 ska upprätta och vidmakthålla bered 
 skapsplaner för oförutsedda händelser,  
 inklusive en kris och katastrofplanering  
 som löpande ska testas.

• Uppdragstagare ska ha kollektivavtal.
• Uppdragstagaren ska ha en dokument 

 erad hållbarhetsstrategi för sin verk 
 samhet som inte i väsentliga delar av 
 viker från Pensionskassans hållbarhets 
 strategi.

• För varje outsourcinguppdrag ska vd  
 utse en beställningsansvarig. Vd ska  
 upprätta en särskild instruktion till  
 beställningsansvarig.

5.8 RIKTLINJER VID  
UTLÄGGNING AV  
VERKSAMHET

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
föreslår fullmäktige att 2018 års under
skott om 64 664 203 kr överförs till kon
solideringsfond enligt följande:

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION,   
KRONOR 2018-12-31

Konsolideringsfond, premiebestämd försäkring 30 082 889

Konsolideringsfond, förmånsbestämd försäkring 94 747 092

-64 664 203

6.0 FÖRSLAG TILL  
RESULTATDISPOSITION

5.9 ÅRLIG GRANSKNING 
AV PORTFÖLJEN

I ENLIGHET MED Kyrkans Pensionskassas  
policy för hållbara investeringar genom
fördes per 31 december 2017 en gransk
ning av portföljen utifrån uppställda prin
ciper och kriterier. Hållbarhetskonsulten 
ISS Ethix granskade samtliga fonder i 
portföljen för bolag som bryter mot inter
nationella normer (normbased screen
ing), bolag involverade i kontroversiella 
vapen (controversial weapons screening) 
och bolag som bryter mot de generella  
exkluderingskriterier som Kyrkans  
pensionskassa har satt upp (sectorbased 

screening). Inom ramen för granskningen 
ingick dialog med företag som bedöms 
kränka internationella normer för miljö
skydd, mänskliga rättigheter eller anti 
korruption.

Totalt var 1,7 procent av det samlade  
värdet av portföljen ifrågasatt enligt kri
terierna för hållbarhet och ansvar i kapital
förvaltningen. Nästan hela det totala  
värdet kunde härröras till en enskild fond 
och de flesta av dess ifrågasatta bolag föll 
för kriteriet för omsättning från utvinning, 

raffinering eller elproduktion av fossila 
bränslen. Efter granskningen initierade 
Kyrkans pensionskassa en dialog med för
valtaren av fonden för att göra fonden helt 
fossilfri. Kyrkans pensionskassa anser att 
det är viktigt att ha en kommunikation 
med sina förvaltare för att säkerställa att 
dom jobbar aktivt med dessa frågor.
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TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Not 2018 2017

TKR

Premieinkomst * 3 637 536 595 608

Kapitalavkastning, intäkter 4 767 361 903 291

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 184 744 799 054

Försäkringsersättningar * 6 454 702 417 387

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

     Förändring av livförsäkringsavsättningar 480 561 156 487

Driftskostnader 7 48 147 38 411

Kapitalavkastning, kostnader 8 7 921 144 682

Orealiserade förluster på  placeringstillgångar 9 645 607 100 054

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT -47 298 1 440 932

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 47 298 1 440 932

Årets resultat före skatt 47 298 1 440 932

Skatt 10 17 366 8 189

ÅRETS RESULTAT -64 664 1 432 743

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Årets resultat 64 664 1 432 743

Övrigt totalresultat  

SUMMA TOTALRESULTAT -64 664 1 432 743

* Ingen återförsäkring förekommer. -

1 432 743

1 432 742 
740,33

RESULTATRÄKNING
RESULTAT 2018 2017 2016 2015 2014

MKR

Premieinkomst 638 596 561 572 185

Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 299 1 458 1 418 215 2 178

Försäkringsersättningar 455 417 382 351 336

Förändring försäkringstekniska avsättningar 481 156 632 31 1340

Driftskostnader 48 38 31 27 30

FÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT -47 1 441 935 378 657

Skatt 17 8 13 34 36

ÅRETS RESULTAT -65 1 433 922 343 620

EKONOMISK STÄLLNING 2018 2017 2016 2015 2014

MKR

Balansomslutning 17 948 17 691 16 074 14 542 14 154

Placeringstillgångar 17 759 17 326 15 857 14 253 13 912

Försäkringstekniska avsättningar 10 041 9 545 9 389 8 757 8 726

Konsolideringskapital 7 880 8 119 6 668 5 769 5 413

Kapitalbas 7 880 8 119 6 668 5 769 5 413

Erforderlig solvensmarginal 1) 402 382 376 350 349

NYCKELTAL 2018 2017 2016 2015 2014

Förvaltningskostnadsprocent  totalt 2) 0,27 0,22 0,19 0,19 0,21

     förmånsbestämd försäkring 0,25 0,22 0,21 0,20 0,24

     premiebestämd försäkring 0,29 0,21 0,17 0,17 0,17

Kapitalförvaltningskostnadsprocent 3) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Totalavkastning, procent 4) 1,8 9,0 9,8 1,8 19,2

Direktavkastning, procent 5) 2,0 2,4 2,8 3,1 3,1

Kollektiv konsolideringsnivå, procent 6) 137 144 138 132 140

Solvensgrad, procent 7) 178 185 171 166 162

ORDLISTA FEMÅRSÖVERSIKT
1) Enligt Försäkringsrörelselagen (FRL 1982:713) måste tillgångarna inte bara täcka de försäkringstek niska 

avsättningarna utan också erforderlig solvens. Solvensen kan ses som en säkerhetsmarginal för att för
säkringsåtaganderna verkligen kan uppfyllas. Erforderlig solvensmarginal beräknas enligt 7 kap.  
2225 §§ FRL.

2) Beräknad utifrån driftskostnader avseende försäkringsrörelsen i förhållande till balansomslutning med av
drag för skulder och upplupna kostnader.

3) Beräknad utifrån kapitalförvaltningskostnader i förhållande till balansomslutning med avdrag för skulder 
och upplupna kostnader. 

4) Beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation avseende totalavkastningstabell.
5) Beräknad enligt Finansinspektionens rekommendation FFFS 2008:26.
6) Kollektiv konsolideringsnivå är fördelningsbara tillgångar i förhållande till försäkringsåtagandena till 

 försäkringstagare, förmånstagare och försäkrade.
7) Beräknad utifrån totalt garanterade åtaganden i förhållande till balansomslutning med avdrag för skulder 

och upplupna kostnader.

FEMÅRSÖVERSIKT

Premiebestämd försäkring Förmånsbestämd försäkring

TEKNISK REDOVISNING AV
LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Not 2018 2017 2018 2017

TKR

Premieinkomst * 3  400 841     385 294     236 695     210 313    

Kapitalavkastning, intäkter  226 372     333 314     540 990     569 976    

Orealiserade vinster på 
placeringstillgångar  54 500     294 851     130 245     504 203    

Försäkringsersättningar * 6 139 051    123 353    315 651    294 033    

Förändring i andra försäkrings
tekniska avsättningar  

     Förändring av livförsäkrings-
     avsättningar 291 268    189 447    189 294     32 960    

Driftskostnader 21 395    14 655    26 752    23 757    

Kapitalavkastning, kostnader 2 337    53 388    5 584    91 294    

Orealiserade förluster på  
placeringstillgångar 190 454    36 920    455 153    63 134    

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS  
TEKNISKA RESULTAT

 37 207     595 697    -84 505     845 234    

Skatt 7 125    3 301    10 242    4 888    

ÅRETS RESULTAT  30 083     592 397    -94 747     840 346    

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Försäkringstekniska avsättningar 4 349 205 4 057 937 5 691 526 5 487 210

Konsolideringsfond 2 887 812 2 338 445 4 412 974 3 719 181

* Ingen återförsäkring förekommer.

RESULTATANALYS

FINANSIELLA RAPPORTER
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

TKR

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 11 28 093 34 624

28 093 34 624

PLACERINGSTILLGÅNGAR

Placeringar i intressebolag

     Aktier och andelar i intressebolag 12 606 605 474 065

Andra finansiella placeringstillgångar

   Aktier och andelar 13, 14, 15 7 850 554 7 698 376

   Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13, 14, 16 7 579 798 7 566 757

   Övriga lån 13, 17 603 899 568 377

   Derivat 13,14,18 51 

   Övriga finansiellla placeringstillgångar 13, 14, 19 1 117 689 1 018 279

17 758 595 17 325 854

FORDRINGAR

Fordringar avseende direkt försäkring 19 16 003 87 358

Övriga fordringar 13 13 621 12 821

29 624 100 179

ANDRA TILLGÅNGAR

Kassa och bank 13 34 228 101 382

Övriga tillgångar 13 0 178

34 228 101 561

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna ränteintäkter 13 75 900 106 748

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 21 428 22 348

97 328 129 096

SUMMA TILLGÅNGAR 17 947 868 17 691 314 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

TKR

EGET KAPITAL

Konsolideringsfond

     Premiebestämd försäkring (avd I) 2 887 812 2 338 445

     Förmånsbestämd försäkring (avd II) 4 412 974 3 719 181

Andra fonder

     Fond för utvecklingsutgifter 14 862 16 560

     Övriga fonder, Förmånsbestämd försäkring (avd II) 629 274 611 793 

Årets resultat 64 664 1 432 743 

7 880 257 8 118 722

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR 20

Livförsäkringsavsättning, premiebestämd försäkring (avd I) 4 349 205 4 057 937 

Livförsäkringsavsättning, förmånsbestämd försäkring (avd II) 5 691 526 5 487 210 

10 040 730 9 545 147 

SKULDER

Skulder avseende direkt försäkring 13,14,18 14 710 13 604 

Aktuell skatteskuld 31 111 

Övriga skulder 13, 21 8 639 8 303 

23 379 22 018 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 502 5 427 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 17 947 868 17 691 314

BALANSRÄKNING
Premiebestämd 

försäkring
Förmånsbestämd 

försäkring

FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL 
UNDER PERIODEN

Konsoliderings-
fond 

Konsoliderings-
fond 

Övrig 
fond *

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Årets 
resultat

Summa  
eget kapital

TKR

INGÅENDE EGET KAPITAL 
1 JANUARI 2017

2 056 297 3 119 072 563 088 8 007 921 580 6 668 044

Föregående års  
vinstdisposition 

316 930 604 650 921 580 0

Retroaktiv justering av 
utfall premiekapning

51 571 6 402 57 973

Avsättning till 
värdesäkringsfond

42 303 42 303

Avsättning till fond  
för utvecklingsutgifter

3 327 5 226 16 560 0

Utbetald återbäring/
pensionstillägg

31 455 50 886 82 340

Årets resultat/tillika 
totalresultat

1 432 743 1 432 743

EGET KAPITAL DEN 31 
DECEMBER 2017

2 338 445 3 719 181 611 793 16 560 1 432 743 8 118 722

INGÅENDE EGET KAPITAL 
1 JANUARI 2018

2 338 445 3 719 181 611 793 16 560 1 432 743 8 118 722

Föregående års  
vinstdisposition 

592 397 840 346 1 432 743 0

Nedskrivning premie
kapning**

74 475 74 475

Kompensation över
gång till annan 
 pensionsplan***

19 192 19 192

Avsättningar till 
värdesäkringsfond  

17 482 17 482

Avsättning till fond  
för utvecklingsutgifter

673 1 026 1 698 0

Utbetald återbäring/
pensionstillägg

43 702 53 912 97 615

Årets resultat/tillika 
totalresultat

64 664 64 664

EGET KAPITAL DEN 31 
DECEMBER 2018

2 887 812 4 412 974 629 274 14 862 -64 664 7 880 257

* Värdesäkringsfond
** Se sid. 24 Premiekapning
*** Avser kompensation för förlorad förmån i samband med övergång till annan pensionsplan.
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KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2018 2017

TKR

Resultat före skatt 47 298 1 440 932

Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 1) 947 955 537 867

Betald avkastningsskatt 17 335 8 189

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
I TILLGÅNGAR OCH SKULDER

883 322 894 876

Förändring finansiella placeringstillgångar, netto 893 604 769 495

Förändring röreslefordringar 28 026 6 707

Förändring röresleskulder 595 10 345

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -886 173 -752 443

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 8 978

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Insättning värdesäkringsavgift 17 482 42 303

Utbetald återbäring/pensionstillägg 97 615 82 340

Utbetalning från konsolideringsfond, avd II 4 170 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET -84 303 -40 037

ÅRETS KASSAFLÖDE -67 154 93 418

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 101 382 7 964

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 34 228 101 382

1) NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

Avskrivningar 6 531 4 646

Värdeförändring finansiella placeringstillgångar 460 863 699 000

Förändring i livförsäkringsavsättningar 480 561 156 487

JUSTERING AV POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET 947 955 -537 867

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOT 1
REDOVISNINGS
PRINCIPER

ALLMÄN INFORMATION
Årsredovisningen avges för 
räkenskapsåret 1 januari – 31 
december 2018 och avser 
Svenska kyrkans pensions
kassa, nedan benämnd Kyr
kans pensionskassa eller pen
sionskassan, som är en för
säkringsförening med säte i 
Stockholm. Adress är Box 
501, 101 30 Stockholm och 
organisationsnummer är 
8164004155.

Årsredovisningen kommer 
att föreläggas fullmäktige för 
fastställande den 5 juni 2019.

BELOPP, DATUM OCH VALUTA
Kyrkans pensionskassas funk
tionella valuta är svenska kro
nor och de finansiella rappor
terna presenteras i svenska 
kronor. Samtliga belopp re
dovisas i tusental kronor 
(tkr), om inte annat anges.  

Belopp inom parentes ang
er föregående års värde. Re
sultaträkningsrelaterade pos
ter avser perioden 1 januari 
– 31 december och balansräk
ningsrelaterade poster avser 
den 31 december.

Transaktioner i utländsk 
valuta omräknas till svenska 
kronor till den valutakurs 
som gäller på transaktionsda
gen. Vid värdering av till
gångar och skulder i utländsk 
valuta används balansdagens 
stängningskurser.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS 
UPPRÄTTANDE
Årsredovisningen för Kyr
kans pensionskassa är upp
rättad enligt Lag om årsredo
visning i försäkringsföretag, 
FFFS 2008:26, samt Rådet 
för finansiell rapportering re
kommendationer RFR 2 – 
Redovisning för juridiska 
personer. Kyrkans pensions
kassa tillämpar så kallad lag
begränsad IFRS och med 
detta avses antagna interna
tionella redovisningsstandar
der med begränsningar som 
följer av FFFS och RFR 2. 
Det innebär att samtliga av 
EU godkända IFRS och ut
talanden tillämpas så långt 
detta är möjligt inom ramen 
för svensk lag gällande un
derstödsföreningar.     

NYA OCH ÄNDRADE 
STANDARDER FÖR 
RÄKENSKAPSÅR 2018
IFRS 9 – Finansiella instru
ment ska trädde i kraft 1 ja
nuari 2018. Den nya standar
den ersätter IAS 39 och berör 
främst tre områden klassifi

cering och värdering, ned
skrivning och säkringsredo
visning. Pensionskassan be
rörs inte eftersom de tilläm
par äldre regler i ÅRFL samt 
äldre regler i finansinspektio
nens föreskrifter och allmän
na råd.

IFRS 15 – Intäkter trädde 
i kraft 1 januari 2018. Stan
darden berör inte pensions
kassan eftersom alla intäkter 
till pensionskassan är i form 
av premier från försäkrings
avtal.

NYA STANDARDER SOM 
TRÄDER IKRAFT EFTER 
BOKSLUTSDAGEN 
IFRS 16 Leasing ska tilläm
pas från och med 1 januari 
2019. Standarden innebär för 
leasetagaren att i stort sett 
samtliga leasingavtal ska re
dovisas i balansräkningen. 
Undantagna är leasingavtal 
med en leasingperiod som är 
tolv månader eller kortare 
samt leasingavtal som uppgår 
till mindre värden. Den nya 
standarden bedöms få en mi
nimal påverkan på pensions
kassans finansiella  rapporte
ring. Det är främst hyra av 
kontorsutrustning och kon
torslokaler som kan komma 
att omfattas av standarden.
IFRS 17 – Försäkringsavtal är 
en ny standard för redovis
ning  av försäkringsavtal. 
Standarden   publicerades i 
maj 2017 och träder i kraft 
den 1 januari 2021 om den 
godkänns av EU. Godkän
nandeprocessen inom EU 
fortskrider och branschen ar
betar tillsammans med Fi
nansinspektionen hur den ska 
tillämpas i juridisk person.  
Pensionskassan följer noga 
hur arbetet med detta fort
skrider för att bedöma hur det 
kommer att påverka oss. 

VÄRDERINGSGRUNDER TILL- 
LÄMPADE VID UPPRÄTTANDET 
AV DE FINANSIELLA 
RAPPORTERNA
Tillgångar och skulder är  
redovisade till historiska  
anskaffningsvärden, förutom 
finansiella tillgångar som 
värderas till verkligt värde, 
exempelvis aktier och an
delar, obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 
samt lån med säkerhet i  
fast egendom. Övriga lån 
värderas dock till upplupet  
anskaffningsvärde.

BEDÖMNINGAR OCH 
UPPSKATTNINGAR I DE 
FINANSIELLA RAPPORTERNA
Inför upprättandet av de fi
nansiella rapporterna gör 
pensionskassans styrelse och 
vd bedömningar och upp
skattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna 

och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. De mest vä
sentliga antagandena berör 
marknadsvärdering av place
ringstillgångar och försäk
ringstekniska avsättningar. 
I not 13 redovisas olika värde
ringskategorier för finansiella 
instrument som värderas till 
verkligt värde. I not 20 redo
visas antaganden som ligger 
till grund för försäkringstek
niska avsättningar.

Uppskattningarna och an
tagandena är baserade på le
gala krav, historiska erfaren
heter och ett antal andra fak
torer som under rådande för
hållanden synes vara rimliga. 
Resultatet av dessa uppskatt
ningar och antaganden an
vänds sedan för att bedöma 
de redovisade värdena på till
gångar och skulder som inte 
annars framgår tydligt från 
andra källor. Verkliga utfall 
kan avvika från dessa upp
skattningar och bedömning
ar. Uppskattningar och anta
ganden ses över regelbundet.

De nedan angivna redovis
ningsprinciperna har tilläm
pats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i de 
finansiella rapporterna, om 
inte annat framgår nedan.

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Kyrkans pensionskassa till
handahåller i egenskap av 
försäkringsgivare ett antal 
försäkringsprodukter. Defi
nition och redovisning av 
försäkringsavtal sker enligt 
IFRS 4. Pensionskassan skil
jer på avgiftsbestämda och 
förmånsbestämda försäk
ringar. Premiebestämda för
säkringar avser ålderspen
sionsförsäkring med eller 
utan återbetalningsskydd. 
Förmånsbestämda försäk
ringar avser dels ålderspen
sionsförsäkring dels efterle
vandepensionsförsäkring. 
Gemensamt för samtliga för
säkringar är att de redovis
ningsmässigt klassificeras 
som försäkringsavtal. Ett för
säkringsavtal karaktäriseras 
av att en betydande försäk
ringsrisk av något slag ingår. 

Beräkning av premier
En pensionsförsäkring kan 
antingen vara förmånsbe
stämd eller premiebestämd. 
Vid förmånsbestämd försäk
ring är förmånen given enligt 
försäkringsavtalet och pre
mien fastställs utifrån försäk
ringstekniska antaganden. 
Vid premiebestämd försäk
ring är premien given enligt 
försäkringsavtalet och förmå
nen bestäms utifrån försäk
ringstekniska antaganden. 
Premien fastställs individuellt 
för varje försäkrad. Premier 
avser att täcka pensionskas

sans åtaganden för försäk
ringarna. Bestämning av pre
mier grundas på försäkrings
tekniska antaganden om rän
ta, dödlighet och driftskost
nader. Antaganden baseras 
på erfarenheter och observa
tioner och är uppdelad på 
försäkringsbestånd.

Även premien för efter
levandepension beräknas in
dividuellt med utgångspunkt 
från varje försäkrads pen
sionsgrundande lön. 

Värdering av försäkrings- 
tekniska avsättningar
De försäkringstekniska av
sättningarna utgörs av kapi
talvärdet av pensionskassans 
garanterade åtaganden för 
gällande försäkringsavtal och 
består av livförsäkringsavsätt
ning. Avsättningarna är be
räknade enligt vedertagna ak
tuariella principer. Det inne
bär att avsättningarna nuvär
desberäknas och att beräk
ningarna baseras på 
försäkringstekniska antagan
den om bland annat ränta, 
dödlighet och driftskostna
der. Känslighetsanalys redo
visas i not 2.

Livförsäkringsavsättningar 
utgör värdet av intjänad pen
sionsrätt. Livförsäkringsav
sättningen ska täcka framtida 
kostnader för försäkringser
sättningar som uppstår på 
grund av livsfall och/eller 
dödsfall.

Avsättningen redovisas i ba
lansräkningen som ”Livför
säkringsavsättning”. I not 20 
framgår ytterligare upplys
ningar.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
En ersättning kan antingen 
vara garanterad enligt det in
gångna avtalet eller villkorad 
i form av till exempel pen
sionstillägg. Den garanterade 
ersättningen redovisas i re
sultaträkningen som en kost
nad och minskar den försäk
ringstekniska avsättningen 
på balansräkningen med 
motsvarande belopp. En vill
korad ersättning påverkar 
inte resultatet utan tas direkt 
mot eget kapital. 

Fördelning av överskott/
underskott
Pensionskassans överskott/
underskott förs till/från kon
solideringsfonderna. Beroen
de på försäkringsbestånd så 
finns två separata konsolide
ringsfonder, en för förmåns
bestämda försäkringar och en 
för premiebestämda försäk
ringar. Konsolideringsfon
derna används som buffert. 
Bufferten byggs upp när pen
sionskassans resultat redovi
sar ett överskott och minskar 
när resultatet visar ett under
skott. I första hand används 

konsolideringsfonderna för 
att säkerställa pensionskas
sans förmåga att fullfölja sina 
försäkringsåtaganden, i andra 
hand för fördelning till för
säkringstagare och försäkra
de. 

Överskott från konsolide
ringsfonderna kan fördelas till 
försäkringstagare och försäk
rade i form av pensionstillägg 
för pensioner under utbetal
ning, höjning av intjänad pen
sionsrätt eller reduktion av 
försäkringspremie. Pensions
tillägg blir garanterade i an
slutning till utbetalning och i 
samband med det förs kapital 
från konsolideringsfonden. 
Höjning av intjänad pensions
rätt blir garanterad i anslut
ning till höjningen och leder 
till en försäkringsteknisk av
sättning.

RESULTATRÄKNINGENS 
POSTER
Intäktsredovisning av 
premieinkomster
Som premieinkomst för ål
ders, efterlevande och pre
miekapning redovisas de be
lopp som är fakturerade un
der räkenskapsåret, oavsett 
om dessa helt eller delvis av
ser tidigare räkenskapsår. Ut
fallet av premiekapningen 
bokförs i balansräkningen 
som en fordran eller skuld av
seende direktförsäkring på 
arbetsgivare. För mer info om 
premiekapning se sid 24. 

Redovisning av premier 
avseende förmedlingspensi
on redovisas som utlägg för 
arbetsgivarens räkning inom 
ramen för balansräkningen.

Redovisning av 
kapitalavkastning
Kapitalavkastning, intäkter
Denna post omfattar avkast
ning på placeringstillgångar 
och avser utdelning på aktier 
och andelar, ränteintäkter,  
valutakursvinster (netto) samt 
realisationsvinster (netto).

Kapitalavkastning, kostnader
Denna post omfattar kapital
förvaltningskostnader, valuta
kursförluster (netto) samt rea
lisationsförluster (netto).

Realiserade och orealiserade 
värdeförändringar
För placeringstillgångar som 
värderas till verkligt värde är 
realisationsvinsten den positiva 
skillnaden mellan försäljnings
pris och anskaffningsvärde. För 
räntebärande värdepapper är 
anskaffningsvärdet det upplup
na anskaffningsvärdet och för 
övriga placeringstillgångar det 
historiska anskaffningsvärdet. 
Realiserade och orealiserade 
vinster och förluster redovisas 
netto per tillgångsslag. Vinster/
förluster som förklaras av rea
liserade såväl som orealiserade 

förändringar i valutakursen re
dovisas netto som valutakurs
vinst eller valutakursförlust un
der posten Kapitalavkastning, 
intäkter alternativt kapitalav
kastning, kostnader. 

Försäkringsersättning
Posten avser utbetald avtalad 
ålders och efterlevandepen
sion. Pensionstillägg och 
återbäring redovisas via ba
lansräkningen som uttag ur 
eget kapital (konsoliderings
fond). 

Avsättningar
En avsättning är en skuld 
som är oviss vad gäller förfal
lotidpunkt eller belopp. En 
avsättning ska redovisas när 
en befintlig förpliktelse upp
stått till följd av en inträffad 
händelse (legal eller infor
mell), det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera för
pliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet 
kan göras. Om dessa villkor 
inte är uppfyllda ska ingen 
avsättning redovisas.

Försäkringstekniska 
avsättningar
I resultaträkningen redovisas 
periodens förändring av liv
försäkringsavsättningen.  

Driftskostnader
Med driftskostnader avses 
kostnader för anställda, lokal
kostnader, ITkostnader, av
skrivningar på immateriella 
och materiella tillgångar samt 
andra verksamhetsrelaterade 
kostnader. Kostnaderna redo
visas som kostnader när de 
uppstår.

Driftskostnader redovisas 
funktionsindelat som kostna
der för administration och ka
pitalförvaltning. 

Kostnad för skadereglering 
(t.ex. utredning inför utbetal
ning av försäkringsersättning) 
redovisas inom ramen för ad
ministrationskostnaden då den 
med svårighet kan urskiljas 
från övrig administration. 

Pensionskassan har inga an
skaffningskostnader. 

Detta mot bakgrund av att 
kollektivavtalet stadgar att pen
sionskassan är ensam förvaltare 
av tjänstepension inom Svens
ka kyrkan. Driftskostnader för 
kapitalförvaltningen redovisas 
som Kapitalavkastning, kost
nader.

Nedan kommenteras några 
kostnader inom ramen för 
driftskostnaderna:

Skatt
Skattekostnaden för pen
sionskassan utgörs av avkast
ningsskatt. Avkastningsskat
ten är inte en skatt på pen
sionskassans resultat, utan be
talas av pensionskassan för de 

NOTER
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försäkrades räkning. Värdet 
på de nettotillgångar som för
valtas för de försäkrades räk
ning belastas med avkast
ningsskatt som beräknas och 
betalas varje år.

RESULTATANALYS
Kyrkans pensionskassa för
säkrar avgiftsbestämd försäk
ring inom det som i pen
sionskassans stadgar be
nämns avdelning I och för
månsbestämd försäkring 
inom det som i stadgarna be
nämns som avdelning II. Av 
resultatanalysen framgår re
sultatet för respektive typ av 
försäkring. 

Fördelning av intäkter och 
kostnader:
• Premieinkomster fördelas 
mellan avdelningarna baserat 
på verkliga premier för varje 
försäkringstyp. 
• Kapitalavkastning och ore
aliserat resultat på place
ringstillgångar. Intäkter och 
kostnader från finansiella in
strument har fördelats mel
lan försäkringstyperna med 
utgångspunkt i varje försäk
ringstyps andel av avkast
ningen och med beaktande 
av att varje försäkringstyp 
har en egen strategisk till
gångsfördelning.
• Driftskostnader har förde
lats mellan försäkringstyper
na med utgångspunkt i vil
ken försäkringstyp som ge
nererat kostnaden.

BALANSRÄKNINGENS POSTER: 
TILLGÅNGAR
Immateriella  anläggnings-
tillgångar
Immateriella tillgångar ut
görs av direkta utgifter för 
egenutvecklade programva
ror. Upparbetade immateriel
la tillgångar värderas till an
skaffningsvärde. De beräknas 
ge ekonomiska fördelar i 
framtiden. Alla upparbetade 
immateriella tillgångar som 
avser pensionskassans egen
utvecklade programvaror re
dovisas endast om samtliga 
av följande kriterier upp
fyllts:

Att det finns en identifierbar 
tillgång

Att det är troligt att den upp
arbetade tillgången kommer 
generera framtida ekonomiska 
fördelar 

Att pensionskassan har kon
troll över tillgången och att an
skaffningsvärdet kan beräknas 
på tillförlitligt sätt

Aktiverade utvecklingskost
nader skrivs av linjärt enligt 
plan från tidpunkten för till
gångens produktionssättning. 
Avskrivningsplaner upprättas 
utifrån uppskattad nyttjande
period. Avskrivningstid för för
säkringssystemets kärnsystem 
uppgår till tio år och för försäk
ringssystemets kringliggande 

övriga funktioner till fem år. 
Försäkringssystemets kärnsys
tem har funktionalitet för pen
sionskassans långsiktiga försäk
ringsåtagande. Avskrivningstid 
och nyttjandeperiod prövas vid 
varje bokslutstillfälle. En indi
viduell prövning görs för varje 
tillgång. Avskrivningar redovi
sas som driftskostnad. 

Finansiella instrument
I enlighet med IAS 39 är ett 
finansiellt instrument varje 
form av avtal som ger upp
hov till en finansiell tillgång, 
skuld eller ett egetkapitalin
strument. Finansiella till
gångar och skulder delas in i 
följande kategorier efter det 
första redovisningstillfället:
• Finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde via 
resultaträkningen.
• Finansiella tillgångar/skul
der värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 
via handel.
• Lånefordringar och kund
fordringar.

Finansiella tillgångar
 värde rade till verkligt värde 
via  resultaträkningen
Pensionskassan identifierar 
och kategoriserar sina finan
siella placeringstillgångar vid 
första redovisningstillfället 
som finansiella tillgångar vär
derade till verkligt värde över 
resultaträkningen. Även de
rivat redovisas i kategorin fi
nansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultat
räkningen i och med att de 
definitionsmässigt betraktas 
som att de innehas för handel 
Kategoriseringen grundar sig 
i att pensionskassan förvaltar 
och utvärderar samtliga pla
ceringstillgångar till verkligt 
värde i enlighet med de pla
ceringsriktlinjer som är fast
ställda av pensionskassans 
styrelse. 

Kategoriseringen av finan
siella instrument framgår av 
not 13.

Värdering till verkligt värde 
minskar den redovisningsmäs
siga inkonsekvensen och vola
tiliteten som annars uppstår 
när livförsäkringsavsättningar 
löpande omräknas genom en 
diskontering till aktuell mark
nadsränta. I not 14 lämnas 
upplysning om verkligt värde 
för varje klass av finansiellt in
strument utifrån en hierarki 
med tre olika nivåer av verk
ligt värde.

Lånefordringar och 
kundfordringar
Kyrkans pensionskassa vär
derar låne och kundford
ringar till verkligt värde vid 
första redovisningstillfället. 
Vid andra redovisningstillfäl
let värderas posterna till upp
lupet anskaffningsvärde.

Värdering 
Finansiella instrument 
noterade på en aktiv marknad
Ett finansiellt instrument be
traktas som noterat på en ak
tiv marknad, om noterade 
priser med lätthet finns till
gängliga på en börs och dess 
pris representerar faktisk och 
regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på af
färsmässiga villkor.

Verkligt värde på finansiella 
instrument som är noterade på 
en aktiv marknad är köpkursen 
på balansdagen utan tillägg för 
transaktionskostnader.
Finansiella instrument som 
inte är noterade på en aktiv 
marknad
Om marknaden för ett finan
siellt instrument inte är aktiv 
används en värderingsteknik. 
De använda värderingstekni
kerna bygger i så hög ut
sträckning som möjligt på 
marknadsuppgifter medan 
företagsspecifika uppgifter 
används i så låg grad som 
möjligt. Pensionskassan kali
brerar med regelbundna in
tervall värderingstekniken 
och prövar dess giltighet ge
nom att jämföra utfallen från 
värderingstekniken med pri
ser från observerbara aktu
ella marknadstransaktioner i 
samma instrument.

Aktier och andelar  
i  intressebolag 
Som intressebolag redovisas 
företag i vilka pensionskas
san har ett betydande infly
tande över finansiella och 
operativa strategier. Aktierna 
redovisas till verkligt värde. 
Ackumulerade värdeföränd
ringar utgörs av skillnaden 
mellan anskaffningsvärde 
och verkligt värde.

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till 
verkligt värde via resultaträk
ningen. För onoterade aktier 
och andelar fastställs det verk
liga värdet med de etablerade 
värderingsteknikerna EVCA 
(European Private Equity & 
Venture Capital Association) 
och INREV (European Asso
ciation for Investors in Non
listed Real Estate Vehicles). 
Ackumulerade värdeföränd
ringar utgörs av skillnaden 
mellan anskaffningsvärde och 
verkligt värde. Utdelningar re
dovisas som erhållna utdel
ningar i posten kapitalavkast
ning, intäkter.

Obligationer och andra 
ränte bärande värdepapper
Obligationer och andra ränte
bärande värdepapper värderas 
till verkligt värde via resultat
räkningen. För onoterade rän
tebärande värdepapper an
vänds värderingstekniker som 
baseras på marknadsuppgifter 

i så stor utsträckning som möj
ligt. Värderingen baseras på 
bedömda framtida kassaflöden 
vilka diskonteras till nuvärde. 
Ackumulerade värdeföränd
ringar för räntebärande instru
ment utgörs av skillnaden 
mellan upplupet anskaffnings
värde och verkligt värde. Med 
upplupet anskaffningsvärde 
avses det med hjälp av den ef
fektiva anskaffningsräntan 
(den ränta som periodiseras 
över det finansiella instrumen
tets löptid) diskonterade nu
värdet av framtida betalning
ar. Därmed beaktas eventuella 
över eller underkurser vid 
förvärvet som periodiseras 
över instrumentets återståen
de löptid.

Periodisering av över och 
underkurser, upplupna ränte
intäkter samt erhållna ku
pongbetalningar redovisas 
som ränteintäkt i posten kapi
talavkastning, intäkter.

Lån med säkerhet i fast 
egendom
Lån med säkerhet i fast egen
dom värderas som finansiella 
tillgångar värderade till verk
ligt värde via resultaträkning
en. Upplupna ränteintäkter 
och räntebetalningar redovi
sas som ränteintäkt i posten 
kapitalavkastning intäkter.

Övriga lån
Övriga lån avser lån utgivna 
till intressebolag. Lån redo
visas till upplupet anskaff
ningsvärde. Ränteintäkter re
dovisas i posten kapitalav
kastning, intäkter.

Övriga finansiella 
placeringstillgångar
Övriga finansiella placerings
tillgångar avser fastighets
fonder och de värderas till 
verkligt värde över resultat
räkningen.  Värderingen be
stäms av värdet av underlig
gande fastigheter och en 
marknadsanpassad flerårig 
avkastningsanalys av förvän
tade framtida betalnings
strömmar där all indata ges 
värden som överensstämmer 
med de bedömningar mark
naden kan antas göra under 
rådande marknadssituation. 
Ackumulerade värdeföränd
ringar utgörs av skillnaden 
mellan anskaffningsvärde 
och verkligt värde.

Derivat
Ett derivat är ett finansiellt 
instrument vars värde beror 
på prisutvecklingen på ett 
annat, underliggande, instru
ment. Derivat används för att 
effektivisera förvaltningen 
och för att reducera finansiel
la risker. Derivat kategorise
ras som att de innehas för 
handel och tas upp i  balans
räkningen till verkliga vär

den och värdeförändringar 
redovisas över resultaträk
ningen. Derivatkontrakt med 
positiva verkliga värden re
dovisas som finansiella place
ringstillgångar medan deri
vatkontrakt med negativa 
verkliga värden redovisas 
som skuld i balansräkningen. 
I resultaträkningen återfinns 
derivat tillsammans med un
derliggande instrument.

Fordringar
Fordringar redovisas till det 
belopp som beräknas inflyta.

Fordringar avseende direkt 
försäkring 
Denna post avser utestående 
fordringar på arbetsgivare 
avseende försäkringspremier.

Aktuell skattefordran
Posten avser fordran på 
avkastningsskatt.

Övriga fordringar
Posten avser räntefordran. 

Andra tillgångar
Materiella tillgångar
Materiella tillgångar värderas 
till det historiska anskaffnings
värdet med avdrag för ackumu
lerade avskrivningar. I anskaff
ningsvärdet inräknas utöver in
köpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 
Pensionskassans materiella till
gångar utgörs av inventarier. 
Med inventarier avses kontors
möbler, datorer med mera. Av
skrivningar baseras på historis
ka anskaffningsvärden och  
beräknad nyttjandeperiod.  
Avskrivning sker linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjan
deperiod. Avskrivningstid är 
mellan tre och fem år. Avskriv
ningsmetod och nyttjandepe
riod prövas vid varje boksluts
tillfälle, bedömningar görs om 
det föreligger någon indikation 
på att någon anläggningstill
gång har minskat i värde. Om 
så är fallet beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Avskriv
ningar redovisas i resultaträk
ningen som driftskostnader.
Vinst eller förlust vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång 
fastställs som skillnaden mellan 
försäljningsintäkterna och till
gångens redovisade värde och 
redovisas i resultaträkningen.

Kassa och bank
Posten omfattar betalnings
medel som kan disponeras  
fritt.

Övriga tillgångar
Posten avser erlagd deposition.

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
I denna post ingår upplupna 
ränteintäkter för obligatio
ner och andra räntebärande 
värdepapper samt övriga för

utbetalda kostnader och upp
lupna intäkter. 

BALANSRÄKNINGENS POSTER: 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Eget kapital
Allt eget kapital är knutet till 
de olika försäkringstyperna 
avgiftsbestämd respektive för
månsbestämd försäkring. 
Inom ramen för eget kapital 
redovisas följande fonder: 
• Konsolideringsfond: Konso
lideringsfonderna utgör pen
sionskassans riskkapital. 
• Fond för utvecklingsutgifter: 
Fond för utvecklingsutgifter 
utgör aktiverade utgifter för 
egenutvecklade programvaror. 
Aktiverade belopp omförs från 
konsolideringsfond till fond 
för utvecklingsutgifter, när ak
tiverade tillgångar tas i bruk 
och börjar skrivas av förs be
loppen tillbaks från fond för 
utvecklingsutgifter till konso
lideringsfonden.
• Värdesäkringsfond: Värde
säkringsfonden syftar till att 
säkerställa att pensionskas
san har möjlighet att värde
säkra utgående förmåns
bestämda pensioner. 

Livförsäkringsavsättningar
Livförsäkringsavsättningar 
motsvarar det förväntade kapi
talvärdet av pensionskassans 
garanterade förpliktelser enligt 
löpande försäkringsavtal. Liv
försäkringsavsättningen är be
räknad enligt vedertagna aktu
ariella principer baserade på 
antaganden om ränta, dödlig
het, sjuklighet och omkostna
der. Se även not 20.

Skulder
Skuld avseende direkt 
försäkring
Posten avser skuld för för
månstagarnas preliminärskatt.

Aktuell skatteskuld
Posten avser skuld för  
avkastningsskatt.

Övriga skulder
I de övriga skulderna redovi
sas leverantörsskulder.
 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter
Posten avser främst periodi
seringar av driftskostnader.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser utgörs 
av befintliga förpliktelser 
som hänför sig till inträffade 
händelser, vilka ej har redo
visats som skuld eller avsätt
ning. Anledningen är att det 
inte är troligt att ett utflöde 
av resurser kommer att krä
vas för att reglera förpliktel
sen eller att förpliktelsens 
storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig säkerhet.

NOTER
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NOT 1  
FORTSÄTTNING 
Åtaganden
Åtaganden avser kvarstående 
investering i placeringstill
gång enligt avtal. 

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen beskri
ver in och utbetalningar un
der perioden uppdelat på lö
pande verksamhet, investe
ringsverksamhet och finan
sieringsverksamheten. 

Kassaflödet åskådliggör 
pensionskassans förmåga att 
generera likvida medel. Kas
saflödesanalysen redovisas 
enligt den indirekta metoden 
och är upprättad med ut
gångspunkt i IAS 7, vilket 
innebär att in och utbetal
ningar i den löpande verk
samheten justeras för:
• Periodens förändringar i 
rörelsetillgångar och skulder.
• Icke kassaflödespåverkande 
poster som livförsäkringsav
sättningar och orealiserade 
vinster och förluster på pla
ceringstillgångar.
• Alla övriga poster vars kas
saflödeseffekt hänförs till in
vesterings eller finansie
ringsverksamheten.  

NOT 2
RISKER OCH  
RISKHANTERING
I organisationer som bedriver 
försäkringsverksamhet finns 
olika typer av risker som 
måste hanteras. Inom försäk
ringsverksamhet och kapital
förvaltning finns naturliga 
riskmoment i form av försäk
ringsrisker och finansiella ris
ker. Dessutom finns det ope
rativa risker och övriga risker 
i verksamheten. 

Syftet med pensionskas
sans riskhantering är att 
identifiera, mäta och styra de 
risker som pensionskassan är 
exponerad för. Pensionskas
sans riskhantering bygger på 
definierade ansvarsområden 
och väl fungerande processer. 
Vidare finns en modell för 
systematisk genomgång av 
risker inom olika områden.

ORGANISATION
Ansvaret för en fungerande 
riskorganisation ligger yt
terst hos styrelsen. Styrelsen 
fastställer årligen övergri
pande styrdokument i form 
av exempelvis placeringsrikt
linjer och riktlinjer för risk
hantering och regelefterlev
nad (compliance). Styrelsen 
har även en internrevisions
funktion till sitt förfogande. 

Pensionskassan arbetar en
ligt principen att varje funk
tion, exempelvis kapitalför
valtning, ITförvaltning och 
kundservice, bär ansvaret i 
första ledet för den interna 
kontrollen. Ansvaret finns så
ledes där risken har sitt ur

sprung. Som ett andra led 
har pensionskassans funk
tion för övergripande risk
kontroll ansvar för att veri
fiera att de olika funktioner
na sköter riskkontrollen på 
ett kompetent och tillfreds
ställande sätt. 

Internrevision ansvarar i 
tredje ledet för att granska 
den interna kontrollen. 

Av figuren ovan framgår 
den övergripande riskorgani
sation som styrelsen fast
ställt. Som framgår av figu
ren finns olika organ/funk
tioner/roller med särskilt an
svar inom riskområdet. Ned
an beskrivs dessa roller:
• Ersättningskommitté; bere
der frågor om ersättning till 
fullmäktige och styrelse.
• Aktuarie; har till uppgift att 
säkerställa att försäkringstek
niska avsättningar och beräk
ningsunderlag ger en så 
rättvisande bild som möjligt 
av pensionskassans åtagande.
• Regelansvarig; stödjer 
 verksamheten i arbetet med 
regelefterlevnad. Samtliga 
funktioners arbete rapporte
ras till styrelsen och vd i en
lighet med fastställda 
riktlinjer.
• Riskkontrollfunktionen; 
stödjer arbetet med om
världsbevakning, kontroller 
och analyser av pensionskas
sans verksamhet. Riskkon
trollen utgör ett stöd och råd 
till verksamhet, ledning och 
styrelse. Riskkontrollfunk
tionen rapporterar till styrel
se och vd.
• Skuldtäckningsansvarig;  
ansvarar för att skuldtäck
ningsregister upprättas.
• Klagomålsansvarig; bemö
ter och följer upp klagomål

särenden från försäkrade, 
förmånstagare och arbetsgi
vare samt rapporterar och in
formerar pensionskassans 
styrelse och externa upp
dragstagare i frågor om kla
gomål.
• Ansvarig för utlagd verk-
samhet; säkerställer att utlagd 
verksamhet hanteras i enlig
het med upprättade avtal.
• Ansvarig för åtgärder mot 
penningtvätt; tar sin ut
gångspunkt i pensions
kassans mål och strategier. 
 Arbetsprocessen innebär en 
genomgripande riskanalys av 
hela verksamheten som ut
värderas och rapporteras år
ligen till styrelse och vd.

RISKSTYRNINGSPROCESS 
OCH RAPPORTERING
För varje övergripande risk
kategori finns en process för 
att fastställa ramarna för 
riskhanteringen. Pensions
kassans övergripande riskka
tegorier är:

• finansiella risker
• försäkringsrisker
• operativa risker
Nedan beskrivs styrningen 

av dessa risker.

FINANSIELLA RISKER
Målet för kapitalförvaltning
en är att uppnå en långsiktigt 
god avkastning med begräns
ningen att risken inte får vara 
högre än att pensionskassan 
på ett betryggande sätt kan 
uppfylla sitt åtagande. Varje 
år fastställer pensionskassans 
styrelse placeringsriktlinjer 
som bestämmer ramarna för 
placeringsverksamheten. Pla
ceringsriktlinjerna innebär 
att kapitalförvaltningen ska 
vara väl diversifierad och att 

innehavet i enskilda place
ringar inte får vara för stort. 
Placeringsriktlinjerna inne
håller även bestämmelser om 
kreditriskexponering. Vd an
svarar för att riktlinjerna följs 
och att behov av eventuella 
ändringar kontinuerligt prö
vas. Styrelsens arbetsutskott 
bereder ärenden som ska be
handlas av styrelsen samt be
slutar i placeringsärenden 
som ligger utanför vd:s befo
genheter. Styrelsen får regel
bundet information om ut
vecklingen av placerings
verksamheten och om verk
samheten bedrivs inom de 
begränsningar som framgår 
av placeringsriktlinjerna. 
Styrelse och vd följer konti
nuerligt placeringsverksam
hetens resultat såväl totalt 

för samtliga tillgångar som 
för delportföljer. 

Kapitalförvaltningen på
verkas i hög grad av om
världsfaktorer som härrör 
från de finansiella markna
derna. Finansiella risker ut
görs av marknads, kredit 
och likviditetsrisk.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för 
att värdet på placeringar på
verkas negativt vid föränd
ringar i exempelvis ränteni
våer, aktie eller valutakur
ser. För att begränsa mark
nadsrisken och undvika kon
centrationer i portföljer 
fördelas placeringarna mel
lan olika tillgångsslag och 
marknader. I förvaltningsbe
rättelsens ”Totalavkastnings

Resultateffekt 
(mkr)

Förändring 2018 2017

RÄNTERISK, NETTO 1 procentenhet 818 693

Förändring försäkrings 
teknisk avsättning 1 198 1 146

Förändring tillgångsvärden 380 452

AKTIEKURSNEDGÅNG 10% 785 770

VALUTAKURSNEDGÅNG 10% 560 544

FASTIGHETSPRISNEDGÅNG 10% 233 206

KREDITSPREADRISK

 Aktuell genomsnittlig 
  kreditspread 117 105

 Kreditspread Dubblering av  
kreditspread 453 477

 Kreditspread Ökning av 
 kredit spread  

25 baspunkter 96 113

MARKNADSRISKER

Marknadsvärde (mkr)

2018-12-31 2017-12-31

AAA 4 654 4 299

AA 747 1 161

A 926 567

BBB 295 374

Saknar rating * 736 942

SUMMA 7 358 7 342

* Innehav som saknar rating är stats eller kommunägda aktiebolag 
där svenska, danska, norska eller finska staten eller en kommun äger 
 majoriteten av aktierna eller där det finns en återköpsklausul eller 
ett borgensåtagande.

EMITTENTRATINGORGANISATIONSSCHEMA
KYRKANS PENSIONSKASSA

STYRELSEN

FULLMÄKTIGE

ERSÄTTNINGSKOMMITÉ

INTERNREVISION

ARBETSUTSKOTT

REVISORER

REGELANSVARIG

RISKKONTROLL

AKTUARIE
VD

KLAGOMÅLS- 
ANSVARIG

SKULDTÄCKNINGS- 
ANSVARIG

ANSVARIG  
FÖR ÅTGÄRDER
MOT PENNING-

TVÄTT

ANSVARIG UTLAGD 
VERKSAMHET
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tabell” framgår allokering 
per 31 december 2018 res
pektive 31 december 2017. 
Nedan framgår en känslig
hetsanalys vid olika föränd
ringar i marknadspriser.

Särskilt om olika 
marknadsrisker:
Ränterisk
Ränterisken innebär att 
marknadsvärdet på tillgångar 
och skulder förändras vid  
förändrad räntenivå. Ränte
risken hanteras genom 
matchning av löptid (dura
tion) mellan tillgångar och 
skulder. 

Aktierisk 
Aktierisk avser risken för för
lust till följd av förändringar 
i aktiepriser. Pensionskassans 
aktieportfölj förvaltas med 
en långsiktig placeringshori
sont. Aktieportföljen består 
av svenska och globala aktie
fonder, vilket innebär att ak
tierisken är spridd på många 
företag på olika marknader. 
Placeringsmandaten regleras 
i placeringsriktlinjerna.

Fastighetsrisk
Fastighetsrisk avser risken 
för förlust till följd av föränd
ringar i fastighetspriser. Pen
sionskassans fastighetsport
följ förvaltas med en långsik
tig placeringshorisont. 

Valutarisk
Valutarisk avser risk för för
lust i samband med att kro
nans värde förändras i förhål
lande till andra valutor. Nor
malt får valutarisk endast 
finnas vid placeringar i glo
bala aktier eller aktiefonder. 
För obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 
ska valutasäkring ske.

Kreditspreadrisk
Med kreditspreadrisk avses 
skillnaden i marknadsränta 
mellan en obligation med 
kreditrisk och en statsobliga
tion med motsvarande dura
tion. Placeringsriktlinjerna 

innehåller bestämmelser om 
motparter.  

Kreditrisk
Kreditrisker i placeringsverk
samheten avser risken att en 
avtalspart (ett land, en kom
mun eller ett företag) inte 
fullgör sina förpliktelser. För 
obligationer och andra ränte
bärande värdepapper består 
kreditrisken av emittentrisk. 
Vid emittentrisk riskeras hela 
det nominella värdet. Risk
koncentrationer uppstår i 
placeringsverksamheten ge
nom att placeringar görs i ett 
flertal värdepapper utgivna 
av samma emittent.

Av placeringsriktlinjerna 
följer att placeringar får göras 
i obligationer och andra 
skuldförbindelser som svens
ka staten eller en svensk 
kommun svarar för liksom 
ett kreditinstitut, värdepap
persbolag, publikt aktiebolag 
eller motsvarande utländskt 
bolag svarar för. För andra 
emittenter än svenska staten 
och en svensk kommun gäl
ler att alla emittenter ska ha 
en rating på lägst BBB enligt 
Standard & Poor eller mot
varande enligt Moodys. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att 
pensionskassan inte har möj
lighet att realisera placering
ar och andra tillgångar för att 
fullgöra finansiella förpliktel
ser då de förfaller till betal
ning. Likviditetsrisken är re
laterad till likviditeten i de 
tillgångar som ingår i pen
sionskassans placeringar. Pla
ceringsriktlinjerna innehåller 
begränsningar av likviditets
risken genom att begränsa 
tillåtna placeringar till likvi
da värdepapper inom likvida 
marknader. Likviditetsrisken 
bevakas löpande med kassa
flödesprognoser och begrän
sas genom att pensionskas
san gör en stor del av sina 
placeringar i tillgångar med 
god likviditet.

FÖRSÄKRINGSRISKER
Försäkringsrisker består av 
bland annat teckningsrisk, 
reservsättningsrisk, avveck
lingsrisk och durationsrisk. 
Pensionskassan återförsäkrar 
inte försäkringsåtaganden. I 
pensionskassans stadgar ang
es principer och antaganden 
för beräkning av försäkrings
tekniska avsättningar. Aktu
arien informerar årligen sty
relsen om sitt arbete och oli
ka aspekter på försäkringsris
kerna. I tabellen ovan be
skrivs resultateffekten om 
vissa väsentliga antaganden 
ändras. Effekten avser den 
momentana ökningen av för
säkringsteknisk avsättning 
under antagandet att föränd
ringen blir bestående under 
försäkringarnas återstående 
löptid.  

Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken för 
att framtida utbetalnings och 
driftskostnader för försäkrade 
individer inte täcks av pre
mieinkomster. Pensionskas
sans verksamhet utgörs till 
största delen av ålderspen
sionsförsäkring, i huvudsak 

med livsvariga utbetalningar. 
Den risk som kan föreligga 
för dessa försäkringar är att 
pensionskassan inte skulle 
kunna fullfölja livsvariga ut
betalningar av garanterade 
pensionsbelopp. För att mini
mera denna risk sätts de anta
ganden som ligger till grund 
för premieberäkningarna med 
säkerhetsmarginaler. 

Genom att pensionskassan 
hanterar kollektivavtalade 
pensioner som kräver gene
rell anslutning elimineras ur
valsrisken (koncentrations
risken). Premien för försäk
ringen bestäms med utgångs
punkt i den bedömda försäk
ringsrisken och den i 
stadgarna fastställda garanti
räntan. Pensionskassans ak
tuarie analyserar och kon
trollerar löpande tecknings
risken i verksamheten.

Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk är risken 
för att livförsäkringsavsätt
ningarna värderas för lågt så 
att de inte räcker för att betala 
framtida pensioner. Den han
teras främst genom aktuariell 
analys och en noggrann kon
tinuerlig uppföljning av betal
ningsflöden. Aktuarien följer 
upp värderingen löpande.

Avvecklingsrisk
Avvecklingsrisk är risken för 
att försäkrade personer upp
visar lägre dödlighet än vad 
pensionskassan antagit i sina 
beräkningar. En minskning 
av dödligheten resulterar  
i längre utbetalningstider  
och därmed större utbetal
ningar för pensionskassan. 
Aktuarien bevakar löpande de 
antaganden som ligger till 
grund för beräkningar av för
säkringstekniska avsättning
ar.

Durationsrisk (löptidsrisk)
Durationsrisk innebär att ju 
längre genomsnittlig återstå
ende tid för utbetalning av 
försäkringsersättningar desto 
mer påverkar ränteföränd
ringar värderingen av den 
försäkringstekniska avsätt
ningen. Pensionskassan har 
av Finansinspektionen bevil
jats dispens om ny diskonte
ringsränta vid beräkning av 
FTA fram till 30 juni 2019. 
Nedansstående bild beskriver 
avdelning 1 (premiebestämd 
försäkring) samt avdelning 2 
(förmånsbestämd försäkring) 
kassaflöden och duration. 

Se även marknadsrisker.  

OPERATIVA RISKER
Med operativa risker menas 
brister i intern kontroll, 
mänskliga fel, fel i arbetspro
cesser med mera. De mest be
tydande riskerna är föränd
ringar i verksamhetsmiljön, 
att ITsystem föråldras, all
varliga avbrott i tjänster köp
ta av tredje part, informa
tionssäkerhet, externa attack
er mot ITsystem, inkorrekt 
information till försäkrade 
och arbetsgivare, manuella 
processer, störningar i sys
tem, förlust av nyckelperso
ner, skador i fysiska tillgång
ar, förstörelse av dataförva
ringsställen samt risker som 
hänför sig till internt respek
tive externt bedrägeri.

Styrelsen fastställer övergri
pande riktlinjer för hantering 
av risker. Riktlinjerna innefat
tar till exempel riktlinjer för 
utlagda verksamheter samt ett 
antal andra riktlinjer relatera
de till den operativa verksam
heten. Vd har ansvar för att ut
veckla och förvalta riskrutiner
na. Styrelsen får löpande in
formation om riskarbetet med 
särskilt fokus på inträffade in

cidenter. Incidenthanteringen 
är en väsentlig funktion för att 
hantera och analysera upp
komna risker.

Styrelsen analyserar årligen 
samtliga väsentliga riktlinjer 
och andra väsentliga styrande 
dokument. Funktionen för re
gelefterlevnad analyserar lö
pande förändringar i regelverk 
som kan påverka fastställda 
riktlinjer eller ge upphov till 
behov av nya riktlinjer. Risk
ansvarig analyserar löpande 
behov av förtydligande eller 
kompletteringar av riktlinjer.

En viktig del av pensions
kassans riskhantering är pro
cessarbetet. En väl styrd pro
cess tydliggör för medarbetare 
på alla nivåer inom vilka ra
mar som verksamheten skall 
bedrivas. Processerna är även 
utgångspunkten för pensions
kassans riskanalys, vilket åter
speglas i organisation och 
handlingsplaner. En central 
del i processutvecklingen är att 
arbeta med ständiga förbätt
ringar där både medarbetares, 
försäkrades, försäkringstagares 
och förmånstagares synpunk
ter tas tillvara. Operativa ris
ker kan ge upphov till kostna
der, intäktsbortfall och ett ska
dat varumärke.

Resultateffekt (mkr)

Förändring 2018 2017

Dödlighet – minskning med 20% 657 615

Dödlighet – minskning med 10% 308 288

Driftkostnader – ökning med 10% 50 48

Avkastningsskatt – ökning med 10% 40 40

FÖRÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSTEKNISK AVSÄTTNING

Räntenedgång, bruttoränta (ränta före skatt och avgifter) 1% 1 198 1 146

Räntenedgång, nettoränta (ränta efter skatt och avgifter) 1% 1 410 1 348

KÄNSLIGHETSANALYS VID  
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NOT 3 PREMIEINKOMST 2018 2017

PREMIEBESTÄMD FÖRSÄKRING (AVD I)

Ålderspension 400 841 385 294

FÖRMÅNSBESTÄMD FÖRSÄKRING (AVD II)

Ålderspension 214 853 193 392

Efterlevandepension 21 842 16 921

Summa 236 695 210 313

SUMMA PREMIEINKOMST 637 536 595 608

NOT 4 KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER 2018 2017

ERHÅLLNA UTDELNINGAR PÅ AKTIER OCH ANDELAR 98 558 164 101

RÄNTEINTÄKTER 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 196 496 207 678

Ränteintäkter övriga lån 53 466 47 978

Övriga ränteintäkter 52 33

Summa 250 013 255 689

VALUTAKURSVINST, NETTO 173 998 

REALISATIONSVINSTER, NETTO

Aktier och andelar 116 793 399 698

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 127 998 83 803

Summa 418 790 483 501

SUMMA KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER 767 361 903 291

NOT 5 OREALISERADE VINSTER  
PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR 2018 2017

Aktier och andelar i intressebolag 132 540 113 233

Aktier och andelar  634 641

Övriga finansiella placeringstillgångar 52 204 51 181

SUMMA 184 744 799 054

NOT 6 FÖRSÄKRINGS ERSÄTTNINGAR 2018 2017

PREMIEBESTÄMD FÖRSÄKRING (AVD I)

Utbetald ålderspension* 139 051 123 353

FÖRMÅNSBESTÄMD FÖRSÄKRING (AVD II)

Utbetald ålderspension* 294 616 268 369

Utbetald efterlevandepension* 23 430 28 096

Erhållna kostnadsbidrag 2 394 2 431

Summa 315 651 294 033

SUMMA UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -454 702 -417 387

* Grundbelopp före pensionstillägg/återbäring.

NOT 7 DRIFTSKOSTNADER 2018 2017

ADMINISTRATIONSKOSTNADER 

 Extern försäkringsadministration  35 098 25 714 

 Personalkostnader 6 305 5 599 

 Lokalkostnader 1 868 2 302 

 Andra verksamhetsrelaterade kostnader 4 876 4 796 

 SUMMA DRIFTSKOSTNADER I FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN * -48 147 -38 411 

  KAPITALFÖRVALTNINGSKOSTNADER *** 

 Personalkostnader 4 472 3 918 

 Övriga kapitalförvaltningskostnader 3 167 3 106 

 SUMMA KAPITALFÖRVALTNINGSKOSTNADER ** -7 639 -7 024 

 SUMMA DRIFTSKOSTNADER -55 786 -45 435 

* Förvaltningskostnadsprocenten är 0,27% (0,22).      
** Kapitalförvaltningskostnadsprocenten är 0,04% (0,04).       
*** Redovisas under resultaträkningens post kapitalavkastning, kostnader.   

NOT 8 KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER 2018 2017

VALUTAKURSFÖRLUSTER, NETTO  137 414 

Räntekostnader 282 244 

Kapitalförvaltningskostnader 7 639 7 024 

SUMMA KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER -7 921 -144 682 

NOT 9 OREALISERADE FÖRLUSTER PÅ  
PLACERINGSTILLGÅNGAR 2018 2017

Aktier och andelar 481 217 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 164 390 100 054 

SUMMA -645 607 -100 054 

NOT 10 SKATT 2018 2017

Avkastningsskatt 17 366 * 8 189 
* 3,9 mkr avser skatt för inkomstår 2017.

NOT 12 AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEBOLAG
NAMN
Fastighets AB Stenvalvet (org. nr 
5568033111) Säte: Stockholm

 2018-12-31
Verkligt värde

 2018-12-31  
Anskaffningsvärde

 2017-12-31
Verkligt värde

 2017-12-31  
Anskaffnings-

värde

Aktier och andelar i intressebolag 606 605 38 180 474 065 38 180 

SAMMANFATTANDE BALANSRÄKNING 
FÖR STENVALVET 2018-12-31 2017-12-31

Förvaltningsfastigheter 11 168 226 9 951 117

Anläggningstillgångar 11 168 226 9 951 117

Omsättningstillgångar 360 129 365 759

SUMMA TILLGÅNGAR 11 528 355 10 316 876

SUMMA SKULDER 6 430 686 5 941 431

SUMMA NETTOTILLGÅNGAR 5 124 669 4 375 445

Andel Kyrkans pensionskassa 23,7% 23,7%

ANDEL AV NETTOTILLGÅNGAR* 1 214 547 1 036 980

SAMMANFATTANDE RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTAT 2018 2017

Omsättning 810 541 736 364

Driftskostnader 268 957 233 568

Finansnetto 323 512 285 781

Värdeförändringar 398 379 394 746

Skattekostnad 32 372 147 908

ÅRETS TOTALRESULTAT  584 079     463 853    

* Pensionskassans andelar av nettotillgångarna motsvaras av balansposterna "Aktier i intressebolag"  
och  "Övriga lån" 
 
Sifforna för Stenvalvet är preliminära och ej reviderade av Stenvalvets revisorer.  
Mer information om Fastighets AB Stenvalvet finns på www.stenvalvet.se

NOTER

NOT 11 IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018-12-31  
Immateriella 

tillgångar un-
der utveckling

2017-12-31  
Immateriella 

tillgångar un-
der utveckling

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Ingående balans 45 219 36 241 

Årets investeringar  8 978 

UTGÅENDE BALANS 45 219 45 219 

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

Ingående balans 10 595 5 949 

Årets avskrivningar 6 531 4 646 

Utgående balans avskrivningar 17 126 10 595 

UTGÅENDE BALANS  28 093     34 624    
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KATEGORISERING  2017-12-31

Finansiella till-
gångar värderade 
till verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen via 

handel

Lånefordring-
ar och kund-

fordringar/
övriga finan-

siella skulder Summa

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier och andelar i intressebolag 474 065   474 065

Aktier och andelar 7 698 376   7 698 376

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 566 757   7 566 757

Övriga lån  568 377 568 377

Övriga finansiella placeringstillgångar 1 018 279   1 018 279

Övriga fordringar  12 821 12 821

Kassa och bank  101 382 101 382

Övriga tillgångar  178 178

Upplupna ränteintäkter  106 748 106 748

Förutbetalda kostnader och upplupna rabatter  22 348 22 348

SUMMA 16 757 477 811 855 17 569 332

FINANSIELLA SKULDER

Övriga skulder        8 303  8 303    

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

        1 271     1 271    

SUMMA  -  9 574     9 574    

LÖPTIDSANALYS AVSEENDE SKULDER 2017-12-31 Upp till 1 mån 1 mån - 1 år  Total

Övriga skulder  8 303     8 303    

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

184      1 087     1 271    

SUMMA  8 486    1 087     9 574    

NOT 14  VÄRDERINGSKATEGORI FÖR FINANSIELLA  
INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
Enligt IFRS 13 ska upplysning lämnas avseende finansiella instrument värderade till verkligt värde. Upplysningskravet 
innebär att dessa finansiella instrument ska kategoriseras i tre nivåer utifrån underliggande värderingsteknik som 
 används vid fastställande av verkligt värde. De tre nivåerna är: 
    
NIVÅ 1 NOTERADE PRISER PÅ AKTIVA MARKNADER FÖR IDENTISKA TILLGÅNGAR OCH SKULDER    
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på 
 balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, prissättningstjänst finns lätt och regel
bundet tillgänglig och dessa priser representerar verkliga och regelbundet förekommande marknadstransaktioner. Det 
marknadspris som används är den aktuella köpkursen.      

NIVÅ 2 ANDRA OBSERVERBARA DATA FÖR TILLGÅNGAR ELLER SKULDER ÄN NOTERADE PRISER INKLUDERADE I NIVÅ 1, ANTINGEN   
DIREKT SOM PRISNOTERINGAR ELLER INDIREKT (HÄRLEDDA PRISNOTERINGAR)    
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknadsplats fastställs med hjälp av värderings
tekniker. Marknadsinformation används i så stor utsträckning som möjligt då denna finns tillgänglig. Företagsspecifik 
information använs i så liten utsträcking som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för värderingen av ett 
instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. Värderingstekniker som används för värderingar av 
 finansiella instrument i nivå 2:
* Verkligt värde härleds med referens till likartade finansiella instrument där observerbar data finns.
* Verkligt värde baseras på nyligen genomförda transaktioner i samma instrument.    
 
NIVÅ 3 DATA FÖR TILLGÅNGAR SOM INTE BASERAS PÅ OBSERVERBARA MARKNADSDATA    
* Värdering  för obligationer och lån med säkerhet i fast egendom erhålls från extern motpart och utgör därmed inte  
observerbar marknadsdata. För att säkerställa värderingen beräknas det verkliga värdet baserat på bedömda fram tida 
kassaflöden vilka diskonteras till nuvärde med en swapkurva. Kyrkans pensionskassa använder det lägsta  värdet av dessa 
värderingar.
* Värdering av aktier och andelar fastställs med EVCA:s och INREV:s principer och erhålls från externa motparter.
* Värdering av aktier och andelar i intressebolag bestäms av värdet på underliggande fastigheter. Fastighetsvärde
ringarna erhålls från extern part och marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys 
dvs. en analys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata ges värden som överensstämmer med de  
bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för gjorda bedömningar om
 marknadens direktavkastningskrav med mera ligger ortsprincipsanalysen av gjorda jämförbara köp. 
      
PRINCIPER FÖR ÖVERFÖRING MELLAN NIVÅER     
Samtliga finansiella instrument klassificeras till respektive nivå i samband med anskaffningstillfället.  Överföringar  
mellan nivåer sker om underliggande värderingstekniker förändras och därmed inte längre är  aktuell för värderings
teknik av en tillgång. Vid överföring mellan nivåer ska berörda instrument visas och förklaras brutto.    

ÖVERFÖRINGAR MELLAN NIVÅER UNDER 2018     
Inga överföringar mellan nivåer har skett.

Verkligt värde för finansiella instrument 2018-12-31

Publicerade priser  
noterade på en  
aktiv marknad

Värderingstekniker  
baserade på 

observer bara 
marknadsdata

Värderingstekniker  
baserade på icke 

 observerbara  
marknads data Redovisat värde 

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Aktier och andelar i intressebolag     606 605 606 605 

Aktier och andelar  7 389 061      461 493  7 850 554    

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper  4 358 910     3 089 950     130 937     7 579 798    

Derivat  51         51    

Övriga finansiella placeringstillgångar      1 117 689     1 117 689    

SUMMA TILLGÅNGAR  11 748 022     3 089 950     2 316 725     17 154 696    

UPPLYSNING OM FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE BASERADE PÅ NIVÅ 3

Aktier och andelar  
i intressebolag

Aktier  
och andelar

Obligationer  
och andra  

räntebärande  
värdepapper

Övriga  
finansiella  
placerings-

tillgångar Summa

INGÅENDE BALANS 2018-01-01 474 065 158 731 131 642 1 018 279 1 782 717  

Orealiserad vinst/förlust  
i resultaträkningen

 132 540    1 425 705 52 204 182 614

Köp   304 187 0  47 206    351 393

UTGÅENDE BALANS 2018-12-31 606 605 461 493 130 937 1 117 689 2 316 725

Kuponger respektive  ut delningar 
under perioden

 39 578 2 600 25 470 67 649

Summa realiserade/orealiserade vinster och 
 förluster redovisade i resultaträkningen 
som innehas vid utgången av perioden. 250 263

VINSTER OCH FÖRLUSTER REDOVISADE I RESULTAT-
RÄKNINGEN SOM KAPITALAVKASTNING UNDER 
 PERIODEN
Summa realiserade/orealiserade vinster och 
 förluster redovisade i resultaträkningen 250 263

NOT 13  KATEGORISERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
KATEGORISERING  2018-12-31

Finansiella till-
gångar värderade 
till verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen via 

handel

Lånefordring-
ar och kund-

fordringar/
övriga finan-

siella skulder Summa

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Aktier och andelar i intressebolag 606 605   606 605

Aktier och andelar 7 850 554   7 850 554

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 579 798   7 579 798

Övriga lån   603 899 603 899

Derivat  51  51

Övriga finansiella placeringstillgångar 1 117 689   1 117 689

Övriga fordringar   13 621 13 621

Kassa och bank   34 228 34 228

Upplupna ränteintäkter   75 900 75 900

Förutbetalda kostnader och upplupna rabatter   21 428 21 428

SUMMA 17 154 645 51 749 076 17 903 773

FINANSIELLA SKULDER

Övriga skulder         8 639  8 639    

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

         1 603     1 603    

SUMMA  - -  10 242     10 242    

LÖPTIDSANALYS AVSEENDE SKULDER 2018-12-31 Upp till 1 mån 1 mån - 1 år  Total

Övriga skulder  8 639      8 639    

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

 223     1 380     1 603    

SUMMA  8 862     1 380     10 242    
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NOT 15  AKTIER OCH ANDELAR
2018-12-31

Verkligt värde
2018-12-31

Anskaffningsvärde
2017-12-31

Verkligt värde
2017-12-31

Anskaffningsvärde

Svenska aktier och andelar  2 253 673     1 955 093     2 259 134     1 731 910    

Utländska aktier och andelar  5 596 881     3 900 831     5 439 242     3 665 113    

SUMMA  7 850 554     5 855 924     7 698 376     5 397 023    

NOT 16  OBLIGATIONER OCH ANDRA  
RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER
OBLIGATIONER OCH ANDRA  
RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

2018-12-31
Verkligt värde

2018-12-31
Upplupet  

anskaffningsvärde

2017-12-31
Verkligt värde

2017-12-31
Upplupet  

anskaffningsvärde

Svenska staten och kommuner  727 149     723 971     148 489     136 604    

Svenska bostadsinstitut  3 576 607     3 280 111     4 064 797     3 662 572    

Svenska räntefonder  221 751     203 148     224 293     202 246    

Övriga emittenter (SEK)  3 054 291     2 826 418     3 129 178     2 885 594    

SUMMA  7 579 798     7 033 647     7 566 757     6 887 015    

VERKLIGT VÄRDE I FÖRHÅLLANDE  
TILL NOMINELLT VÄRDE * 2018-12-31 2017-12-31

Verkligt värde 7 358 047 7 342 465 

Nominellt värde 6 704 000 6 599 300 

NETTOSKILLNAD 654 047 743 165 

Varav värdepapper där verkligt  
värde överstiger nominellt värde 656 345 743 804 

Varav värdepapper där verkligt  
värde understiger nominellt värde 2 298 640 

Verkligt värde för finansiella instrument 2017-12-31

Publicerade priser  
noterade på en  
aktiv marknad

Värderingstekniker  
baserade på 

observer bara 
marknadsdata

Värderingstekniker  
baserade på icke 

 observerbara  
marknads data Redovisat värde 

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Aktier och andelar i intressebolag     474 065 474 065 

Aktier och andelar  7 539 644      158 731  7 698 376    

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper  4 094 828     3 340 288     131 642     7 566 757    

Derivat    
Övriga finansiella placeringstillgångar      1 018 279     1 018 279    

SUMMA TILLGÅNGAR  11 634 472     3 340 288     1 782 717     16 757 477    

UPPLYSNING OM FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE BASERADE PÅ NIVÅ 3

Aktier och andelar  
i intressebolag

Aktier  
och andelar

Obligationer  
och andra  

räntebärande  
värdepapper

Lån med säkerhet 
i fast egendom Summa

INGÅENDE BALANS 2017-01-01 360 832 81 231 120 239 437 847 1 000 148 

Orealiserad vinst/förlust  
i resultaträkningen

 113 233    20 786 1 149 51 181 186 349

Köp   56 714 10 254  529 251    596 219

UTGÅENDE BALANS 2017-12-31 474 065 158 731 131 642 1 018 279 1 782 717

Kuponger respektive  ut delningar 
under perioden

 4 119 2 500 12 821 19 440

Summa realiserade/orealiserade vinster och 
 förluster redovisade i resultaträkningen 
som innehas vid utgången av perioden. 205 789

VINSTER OCH FÖRLUSTER REDOVISADE I RESULTAT-
RÄKNINGEN SOM KAPITALAVKASTNING UNDER 
 PERIODEN
Summa realiserade/orealiserade vinster och 
 förluster redovisade i resultaträkningen 205 789

NOT 17  ÖVRIGA LÅN
2018-12-31

Verkligt värde
2018-12-31

Anskaffningsvärde
2017-12-31

Verkligt värde
2017-12-31

Anskaffningsvärde

Övriga lån (avser lån till  
intressebolag) 603 899 603 899 568 377 568 377 

RÄNTEBINDNINGSTID * 2018-12-31 2017-12-31

01 år 1 155 771 600 436 

15 år 3 357 045 3 901 937 

510 år 1 042 338 846 197 

mer än 10 år 1 802 892 1 993 894 

7 358 047 7 342 465 

* Räntefonder är exkluderade från specifikationen eftersom räntefonder saknar nominellt värde och löptid.

NOT 19  ÖVRIGA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR
2018-12-31

Verkligt värde
2018-12-31

Anskaffningsvärde
2017-12-31

Verkligt värde
2017-12-31

Anskaffningsvärde

Övriga finansiellla  
placeringstillgångar 1 117 689 997 326 1 018 279 950 120 

NOT 18  DERIVAT
2018-12-31

Verkligt värde
2017-12-31

Verkligt värde

RÄNTERELATERADE INTRUMENT
Nominellt 

värde Tillgångar Skulder
Nominellt 

värde Tillgångar Skulder

Terminer 230 51    

NOT 20  FODRINGAR DIREKTFÖRSÄKRING 
2018-12-31 2017-12-31

Fordingar hos försäkringstagare 618 587 

Fordingar hos arbetsgivare * 15 385 86 771 

SUMMA 16 003 87 358 

* Fodran premiekapning uppgår per 20181231 till 10,7 mkr. För mer information premie
kapning se sid.24 och sid. 35 (förändring eget kapital).

NOTER
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NOT 21  FÖRSÄKRINGSTEKNISKA 
AVSÄTTNINGAR 2018-12-31 2017-12-31

INGÅENDE BALANS 9 545 147 9 388 660

Effekt av förändrad diskonteringsränta under året 123 900 42 246

Premier för perioden

  inbetalda premier 615 694 578 687

  premie ej utnyttjad till pensionsrätter 107 668 114 808

 Avstämningar mot redovisningen 322 11 374

Tilldelad ränta 157 017 158 347

Avgifter 41 402 38 973

Utbetald avtalad pension 454 702 417 387

Riskresultat 11 009 7 555

Övrigt * 192 058 36 685

UTGÅENDE BALANS 10 040 731 9 545 147

*) Posten består huvudsakligen av korrigering av tidigare preliminära förmånsvärden, nytillkomna 
 efter levandepensioner, effekter av kollektivavtalad bruttosamordning i PAKL, nytillkomna i PA91  
samt retroaktivt höjda pensionsrätter, avgångna av annan orsak samt korrigeringar och uppdateringar  
till följd av pågående systemprojekt.
 
Följande beräkningsantaganden har använts vid beräkning av livförsäkringsavsättning:
Ränteantagande: Ränta beräknad enligt aktsamma antaganden. Premiebestämda försäkringar 2,23% (2,34)  
och förmånsbestämda åtaganden 1,59% (1,70) (värden avser vägda snitträntor). 
Dödlighetsantaganden: Tryggandegrunderna DUS06. 
Driftskostnadsantaganden: Driftskostnadsuttag sker genom reduktion av ränteantagandet med 0,35% (0,35).  
Vidare tas kostnader i samband med premieinbetalning (förmånsbestämd försäkring).
Avdrag för avkastningsskatt: Avdrag för skatt sker genom en minskning av räntefoten med 15% (15).

NOT 22  ÖVRIGA SKULDER 2018-12-31 2017-12-31

Leverantörsskulder  7 207     7 961    

Övriga skulder  1 431     341    

SUMMA  8 639     8 303    

NOT 23  STÄLLDA SÄKERHETER 2018-12-31 2017-12-31

För försäkringstagarnas räkning registerförda tillgångar 15 991 732 16 038 638 

Utöver erforderlig pantsättning 5 951 002 6 493 491 

I enlighet med 7 kap. 11 § Försäkringsrörelselagen har pensionskassan registerfört de placeringstillgångar som 
används för skuldtäckning. Registerföringen innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna 
 enligt förmånsrättslagen. Skuldtäckningsregistret upprättas i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 
2008:7.       

NOT 25  ÅTAGANDEN 2018-12-31 2017-12-31

Återstående belopp att investera i placeringstillgångar 698 275 794 350 

NOT 26  MEDELANTAL ANSTÄLLDA  
SAMT LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR  
MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2018 2017

Styrelse och vd (varav kvinnor) 7 (2) 7 (2)

Medelantalet anställda, exkl. vd  
(varav kvinnor)

5 (4) 5 (4)

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal uppgick 2018 till 2 343 tkr (2 018 tkr).
* Inklusive förändring av semesterlöneskuld.

Beslutsprocess i ersättningsfrågor
Till styrelsens ledamöter och suppleanter utgår arvode enligt fullmäktigebeslut. Ersättningen består av dels grund
arvode, dels sammanträdesarvode. Ersättning till vd beslutas av styrelsen. Ersättning till andra anställda beslutas av vd 
efter samråd med styrelsens ordförande.        
 
Pensioner, avgångsvederlag och övriga förmåner till verkställande direktör
Vd omfattas av pensionsavtalet FTP 1, med tillägg i form av extra inbetalning till en premiebestämd pensionsförsäkring 
med 30 000 kronor per månad. FTP 1 beskrivs under separat rubrik nedan. Ersättning och förmåner i övrigt utgörs av 
fast månadslön och sjukvårdsförsäkring. Vd har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från pensionskassans 
sida är uppsägningstiden 12 månader. 

Pensionsplaner

Samtliga anställda omfattas av tjänstepensionsplanen FTP. FTP består av två delar, FTP 1 och FTP 2. 
FTP 1 består av premiebestämd ålderspension med eller utan efterlevandeskydd, sjukpension och premiebefrielse
försäkring. Premien för ålderspension är 4,5 % av bruttolönen på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 %  
på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. 

FTP 2 är en förmånsbestämd pensionsplan vilket innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss 
procentuell andel av slutlönen. Pensionsplanen omfattar ålderspension, sjukförsäkring, familjepension, familjeskydd,  
premiebefrielseförsäkring och särskild barnpension. Den anställde har också den kompletterande ålderspensionen FTPK 
2,36 % av den pensionsgrundande lönen.

Pensionsförpliktelserna tryggas genom inbetalning av fastställd försäkringspremie under anställningstiden. 
 FTP planen redovisas som en premiebestämd plan. Detta innebär att kostnaden redovisas i samband med att förmånen 
 intjänas. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.

Löner, arvoden och andra ersättningar * Pensionskostnader

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER 2018 2017 2018 2017

Verkställande direktör 2 046 1 345 864 678

Övriga anställda 3 488 3 388 1 060 927

Styrelse, ordinarie ledamöter 

Dag Klackenberg, ordf.  
(ord. ledamot från 29 maj 2013)

117 109  

Inger Hjärtström, vice ordförande 80 73  

Kai Bengtsson 74 65  

Henrik Tobin  
(ord. ledamot från 1 jun 2017)

39 17

Helén Ottosson Lovén  
(ord. ledamot från 29 maj 2013)

34 28  

Kent Österdahl  
(ord. ledamot från 19 maj 2016)

34 36  

SUMMA 377 328  

Styrelse, suppleanter 159 173  

NOT 24  EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2018-12-31 2017-12-31

Eventualförpliktelser - -

Eventualförpliktelser utgörs av befintliga förpliktelser som hänför sig till ej inträffade händelser, vilka ej har redo
visats som skuld eller avsättning. Anledningen är att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen eller att förplikteksens storlek inte kan beräknas med tillräcklig säkerhet.

NOT 27  UPPLYSNING OM 
REVISORERS ARVODE 2018 2017

Revisionsuppdrag  Deloitte 467 462

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag  

Skatterådgivning  Deloitte  

Andra uppdrag  

LEKMANNAREVISORER

Revisionsuppdrag 41 37

SUMMA 508 499

NOTER
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NOT 28  NÄRSTÅENDE
Kyrkans pensionskassa definierar följande juridiska och fysiska personer som närstående. 
• Nyckelpersoner i ledande ställning samt styrelseledamöter.
• Svenska kyrkans nationella nivå och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
• Intressebolaget Fastighets AB Stenvalvet.
Inga transaktioner har skett med nyckelpersoner eller styrelseledamöter. Inga transaktioner med övriga  
närstående har till sin karaktär, villkor eller ekonomiska innebörd varit ovanliga eller på annat sätt inte varit  
affärsmässigt eller marknadsmässigt genomförda. 
Transaktionerna mellan Kyrkans pensionskassa och intressebolaget avser utlåning, aktieinnehav, aktieägar
tillskott och räntebetalningar.

TRANSAKTIONER FASTIGHETS AB STENVALVET Balanser 2018 2017

Ränteintäkt 53 466 47 978

Aktier och andelar i 
i ntressebolag  

 varav aktieägartillskott  

Övriga lån 35 522 85 252

Upplupna ränteintäkter  

NOT 29  FÖRVÄNTADE ÅTERVINNINGSTIDPUNKTER  
FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER
2018 Högst 1 år Längre än 1 år  Totalt

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 5 968 22 125 28 093

Aktier och andelar i intressebolag   606 605 606 605

Aktier och andelar   7 850 554 7 850 554

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper   7 579 798 7 579 798

Övriga lån   603 899 603 899

Derivat   51 51

Övriga finansiella placeringstillgångar   1 117 689 1 117 689

Fordringar avseende direkt försäkring 16 003  16 003

Övriga fordringar 13 621  13 621

Kassa och bank 34 228  34 228

Övriga tillgångar    

Upplupna ränteintäkter 75 900  75 900

Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 21 428  21 428

SUMMA 167 148 17 780 720 17 947 868

SKULDER

Försäkringstekniska avsättningar 471 526 9 569 204 10 040 730

Skulder avseende direkt försäkring 14 710  14 710

Aktuell skatteskuld 31  31

Övriga skulder 8 639  8 639

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 2 871 630 3 501

SUMMA 497 777 9 569 834 10 067 611

NOT 31  HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN
Inget att rapportera.

NOT 30  VINSTDISPOSITION 2018 2017

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Konsolideringsfond premiebestämd försäkring 30 083 592 397

Konsolideringsfond förmånsbestämd försäkring 94 747 840 346

SUMMA -64 664 1 432 743

2017 Högst 1 år Längre än 1 år  Totalt

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 6 531 28 093 34 624

Aktier och andelar i intressebolag   474 065 474 065

Aktier och andelar   7 698 376 7 698 376

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper   7 566 757 7 566 757

Övriga lån   568 377 568 377

Derivat

Övriga finansiella placeringstillgångar   1 018 279 1 018 279

Fordringar avseende direkt försäkring 12 883 74 475 87 358

Övriga fordringar 12 821  12 821

Kassa och bank 101 382  101 382

Övriga tillgångar   178 178

Upplupna ränteintäkter 106 748  106 748

Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 22 348  22 348

SUMMA 262 713 17 428 600 17 691 314

SKULDER

Försäkringstekniska avsättningar 439 379 9 105 768 9 545 147

Skulder avseende direkt försäkring 13 604  13 604

Aktuell skatteskuld  111 111

Övriga skulder 8 303  8 303

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 3 530 1 898 5 427

SUMMA 464 815 9 107 777 9 572 592



48

STYRELSE 2018

VICE ORDFÖRANDE & AU-LEDAMOT AU-LEDAMOT

LEDAMOTLEDAMOTLEDAMOT

ORDFÖRANDE

» DAG KLACKENBERG

Född: 1948.

Gör: Styrelseuppdrag.

Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Invald: 2013.

» KENT ÖSTERDAHL

Född: 1964.

Gör: Kyrkoherde Klinte pastorat.

Utsedd av: Kyrkans akademikerförbund.

Invald: 2016.

» HENRIK TOBIN

Född: 1954.

Gör: Ombudsman Lärarförbundet, förbundssekreterare 
Kyrkomusikernas riksförbund, skribent.

Utsedd av: Lärarförbundet.

Invald: 2017.

» HELÉN OTTOSSON LOVÉN

Född: 1957.

Gör: Generalsekreterare Trossamfundet  
Svenska kyrkan på nationell nivå.

Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Invald: 1999.

» INGER HJÄRTSTRÖM

Född: 1957.

Gör: Ombudsman.

Utsedd av: Kommunal.

Invald: 2007.

» KAI BENGTSSON

Född: 1944.

Gör: Ordförande Lerums kommunala revision, konsult  
i eget bolag Kai Bengtsson AB, styrelseledamot  
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Invald: 2010.

Ordinarie ledamöter
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Vi försäkrar härmed att, såvitt vi känner till, årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed, lämnade uppgifter  
stämmer med de faktiska förhållandena och att inget av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den  
bild av Kyrkans pensionskassa som skapats av årsredovisningen.

Stockholm, 28 mars 2019.

DAG KLACKENBERG
ORDFÖRANDE

INGER HJÄRTSTRÖM
VICE ORDFÖRANDE

KAI BENGTSSON

KENT ÖSTERDAHL HENRIK TOBIN HELÉN OTTOSSON LOVÉN CARL CEDERBERG
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2019.

JEANETTE NORDSTRÖM
LEKMANNAREVISOR

HENRIK PERSSON 
AUKTORISERAD REVISOR

BENGT STIGNER
LEKMANNAREVISOR

UNDERSKRIFTER
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Till föreningsstämman i Svenska Kyrkans Pensionskassa, försäkringsförening organisationsnummer 816400-4155

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för Svenska Kyrkans Pensionskassa, försäk
ringsförening för räkenskapsåret 20180101 
 20181231, med undantag för hållbarhets
rapporten på sidorna 3033. Bolagets årsredo
visning ingår på sidorna 1950 i detta doku
ment.

Enligt vår uppfattning har årsredovisning
en upprättats i enlighet med lagen om års
redovisning i försäkringsföretag och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Svenska Kyrkans Pensionskassa, försäkrings
förenings finansiella ställning per den 31  
december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt lagen om års
redovisning i försäkringsföretag. Våra utta
landen omfattar inte hållbarhetsrapporten på  
sidorna 3033. Förvaltningsberättelsen är för
enlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk
ningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revi
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Re
visorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande 
till Svenska Kyrkans Pensionskassa, försäk
ringsförening enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska  
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för den andra informatio
nen. Den andra informationen består av  
sidorna 218 men innefattar inte årsredovis
ningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovis
ningen är det vårt ansvar att läsa den infor
mation som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi  
i övrigt inhämtat under revisionen samt  
bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en  
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor
tera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt lagen om årsredovisning i försäkrings
företag. Styrelsen och verkställande direktör
en ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen  

ansvarar styrelsen och verkställande direktör
en för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktör
en avser att likvidera föreningen, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realis
tiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säker
het om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen  
garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsam
mans rimligen kan förväntas påverka de eko
nomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder 
vi professionellt omdöme och har en profes
sionellt skeptisk inställning under hela revi
sionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för  
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ända
målsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentlig
heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av för
eningens interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma gransknings
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovis
ningsprinciper som används och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens upp
skattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styr
elsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig  
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera utta
landet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållan
den göra att en förening inte längre kan fort
sätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentatio
nen, strukturen och innehållet i årsredovis
ningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland  
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagel
ser under revisionen, däribland de eventuella  
betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för 
Svenska Kyrkans Pensionskassa, försäkrings
förening för räkenskapsåret 20180101  
20181231 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman  
behandlar förlusten enligt förslaget i förvalt
ningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvars
frihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisions
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna  
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Svenska Kyr
kans Pensionskassa, försäkringsförening enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt full
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhäm
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av 
föreningens egna kapital, konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organi
sation och förvaltningen av föreningens  
angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma föreningens ekono
miska situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekono
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande direk
tören ska sköta den löpande förvaltningen en
ligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvän
diga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att med
elsförvaltningen ska skötas på ett betryggan
de sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvalt
ningen, och därmed vårt uttalande om  
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verk
ställande direktören i något väsentligt avse
ende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda  

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med  
lagen om understödsföreningar, försäkrings
rörelselagen, lagen om årsredovisning i för
säkringsföretag eller föreningsstadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av föreningens vinst eller för
lust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med lagen om under
stödsföreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som ut
förs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum
melser som kan föranleda ersättningsskyldig
het mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med lagen om understödsför
eningar, lagen om årsredovisning i försäk
ringsföretag eller föreningsstadgarna.

Som en del av en revision enligt god revi
sionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen och förslaget till dis
positioner av föreningens vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkens
kaperna. Vilka tillkommande gransknings
åtgärder som utförs baseras på vår professio
nella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verk
samheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo
sitioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är fören
ligt med lagen om understödsföreningar.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN 
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbar
hetsrapporten på sidorna 30–33 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredovis
ningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs  
rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande 
om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbar
hetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revi
sion enligt International Standards on Audi
ting och god revisionssed i Sverige har. Vi  
anser att denna granskning ger mig oss till
räcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 28 mars 2019  
Deloitte AB

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

HENRIK PERSSON 
AUKTORISERAD REVISOR

JEANETTE NORDSTRÖM 
LEKMANNAREVISOR

BENGT STIGNER 
LEKMANNAREVISOR
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Postadress
Kyrkans pensionskassa

Box 501, 101 30 Stockholm

Kundservice
Kyrkans pensionskassa

Universitetsallén 8
852 34 Sundsvall

Telefon: 020-55 45 35
Mejl: kundservice@kyrkanspensionskassa.se

www.kyrkanspensionskassa.se
Organisationsnr: 816400-4155

 Styrelsens säte: Stockholm

KYRKANS PENSIONSKASSA HANTERAR  
PERSONUPPGIFTER ENLIGT DEN GÄLLANDE 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
En utförlig information om hur vi arbetar med  
personuppgifter finns att läsa på vår hemsida  
www.kyrkanspensionskassa.se under  
Om oss/hantering personuppgifter.
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