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Om Kyrkans pension
Kyrkans pension är Svenska kyrkans försäkringsgivare
för tjänstepension vad gäller församlingar, pastorat, stift,
den nationella nivån och närstående organisationer.
Det betyder att du som anställd eller före detta
anställd är vår kund. Vi har hand om din tjänstepension och ser till att ditt pensionskapital växer.
Kyrkans pension har har nästan 94 000 medlemmar och
ett förvaltat kapital på drygt 24 miljarder kronor som är
placerat i en väldiversifierad portfölj bestående av svenska
räntebärande tillgångar, svenska aktier, utländska aktier,
fastigheter och alternativa placeringar.
Målet med verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga
försäkringar med god avkastning, låga avgifter och tydlig
information till arbetsgivare, anställda och pensionärer.
Beslut som rör din tjänstepension fattas av styrelsen och
fullmäktige som består av representanter för de anställdas
fackförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

KYRKANS PENSION I SIFFROR
Totalavkastning, %

2021
Jan-jun

2020
Jan-jun

2020
Helår

9,0

-0,9

5,6

2 518

-538

821

Premieinkomst, mkr

555

560

548

Försäkringsersättningar, mkr

245

242

486

Periodens resultat, mkr

10 754

11 335

11 040

Kollektiv konsolideringsnivå, %

Försäkringsteknisk avsättning, mkr

159

143

151

Solvensgrad, %

223

184

198

24 039

20 872

21 884

Balansomslutning, mkr

Bild: Gustaf Hellsing

DELÅRSRAPPORT

4

VD HAR ORDET

Vi tror på och agerar utifrån
vår egen mycket långsiktigt
utstakade strategi och arbetar
utifrån att enkelhet är bättre
än komplexitet.
EKONOMISKA LÄGET

Första halvåret 2021 har för världens finansmarknader
främst handlat om utrullning av vaccin, fortsatt ekonomisk återhämtning, flaskhalsar i ekonomin och en
stigande oro för inflation. Oron har dock inte fått fäste
med argument att vara temporärt och med utlovade
fortsatt låga räntor från centralbanker. De långa räntorna har i stort sätt legat stilla under det senaste kvartalet.
Vissa marknadsaktörer är oroliga för att den förda finansoch penningpolitiken kommer leda till inflation och därmed snabbt stigande räntor. Med högre räntor kommer
värderingarna att utmanas. Vi bedömer denna risk som
låg på medellång sikt. Viktigt är hur snabbt räntorna
stiger och orsaken till att räntorna stiger. Aktiemarknaderna har fortsatt att stiga världen över. En värld i
återhämtning ger starka tillväxtsiffror och både
BNP-prognoser och bolagens förväntade resultat har
justerats upp under perioden.
Dagens extremt låga realränta medför att den förväntade avkastningen för ränteplaceringar är mycket låg. Även
om vi lägger på en kreditspread blir avkastningen för
företagsobligationer låg. Den låga realräntan i sig
dämpar tillväxtnedgången allt annat lika. Vidare så medför en låg realränta att företagens kapitalkostnader långsiktigt kommer att fortsätta att vara gynnsamma. Detta
är i sin tur positivt för aktiemarknaden eftersom bolagen
i en sämre konjunkturfas har svårare att höja priser om
kostnaderna skulle stiga.

I valet mellan tillgångsslag blir nyckelfrågorna den
ekonomiska tillväxten de närmaste åren och ränte
utvecklingen mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen.
Det är fördelaktigt för Kyrkans pension under rådande
låga ränteläge att ha en stark finansiell ställning och därmed öka möjligheten att ta risk för att möta de lägre
framtida avkastningsmöjligheterna.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

2021 är Kyrkans pensions 22:a verksamhetsår och samtidigt det första. Från och med årsskiftet lyder Kyrkans
pension under den nya tjänstepensionslagstiftningen,
IORP, och har övergått till att bli en tjänstepensionsförening och blivit formellt registrerat hos Bolagsverket.
Lagstiftarens ambition har varit att öka tryggheten för
våra medlemmar genom ökade krav på information samt
tuffare kapital- och rapporteringskrav. Som en direkt
konsekvens av detta har Kyrkans pension operativt
anpassat verksamheten genom rekrytering av en riskansvarig och en biträdande ansvarig aktuarie. Vad beträffar myndighetsrapportering så är Kyrkans pension
klar med framtagandet av två rapporteringsverktyg till
EIOPA respektive Finansinspektionen. Vi kommer kontinuerligt fortsätta att anpassa vårt försäkringssystem och
finanssystem. Vad beträffar kapitalförvaltningen innebär
den nya lagstiftningen inga begränsningar eftersom
Kyrkans pension har en mycket stark finansiell ställning.
Kyrkans pension arbetar vidare med en oförändrad långsiktig strategi.
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FORTSATT STABIL FINANSIELL STÄLLNING VILKET
GER BRA MEDLEMSFÖRMÅNER

Kapitalet har under första halvåret ökat med 2,1 miljarder kronor och uppgår nu till 24,0 miljarder kronor.
Solvensgraden uppgick till 223 % vilket fortsatt är en av
branschens absolut starkaste! I den förmånsbestämda
pensionsplanen ges arbetsgivarna en premierabatt på
100 % för andra året i rad och i den premiebestämda
pensionsplanen uppgår återbäringsräntan från och med
1 juli 2021 till 8 %.
HÅLLBARHET OCH ANSVAR ÄR EN INTEGRERAD DEL AV KAPITALFÖRVALTNINGEN ”HÅLLBART ÄR LÖNSAMT OCH LÖNSAMT ÄR HÅLLBART”

Kyrkans pensions hållbarhetspolicy visar tydligt våra ambitioner på området. Strategin innebär att vi ska vara en
aktiv ägare och att hållbarhet utgör en integrerad del av
kapitalförvaltningen. Vi redovisar tydligt vilka krav vi
har på våra externa kapitalförvaltare. Vi ska eftersträva
att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling
genom sina produkter och tjänster. Vi ska även undvika
att investera i företag som arbetar inom följande områden: alkohol, fossil energi, pornografi, spel om pengar,
tobak, cannabis för nöjesbruk samt vapen.
Vår utgångspunkt är att Hållbart är lönsamt och lönsamt
är hållbart.

TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

Kyrkans pension står väl rustat inför framtiden med
moderna och för verksamheten väl anpassade IT-system.
Vår egen organisation i Stockholm har stärkts upp med
för framtiden nödvändiga resurser. Våra medlemmar
uppskattar vår tydliga och enkla affärsmodell och vår
hemsida har anpassats till de nya ökade informationskraven. Vår mycket starka finansiella ställning ger oss
möjligheter att bygga en väldiversifierad tillgångsportfölj
för att på så sätt öka utsikterna till en högre riskjusterad
avkastning.
Vi tror på och agerar utifrån vår egen mycket långsiktigt
utstakade strategi och arbetar utifrån att enkelhet är
bättre än komplexitet.
Kan Kyrkans pension kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning samt låga driftskostnader och
samtidigt bidra till en bättre värld för kommande
generationer så bidrar föreningen till fortsatt medlems
nytta.

Stockholm 7 juli 2021
/CARL CEDERBERG,
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI
– 30 JUNI 2021

Viktiga händelser under perioden
Förändrad återbäringsränta

Styrelsen beslutade på ordinarie
möte den 29 mars att för premie
bestämda pensioner höja åter
bäringsräntan från 6 % till 8 % från
och med 1 juli 2021. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring
uppgick per 31 januari till 120 % och
målkonsolideringen är 107 %.
Ombildning och nytt regelverk

Från och med den 1 januari 2021
bedriver Kyrkans pension tjänste
pensionsverksamhet i form av en
tjänstepensionsförening i enlighet

med ny lag (2019:742) om tjänste
pensionsföretag.
Ny investering i Aktiefond

Kyrkans pension har investerat
200 mkr i SPP Sverige Småbolag
Plus.
Ny investering i Infrastruktur

Kyrkans pension har investerat
70 miljoner Euro (drygt 700 mkr) i
Storebrand Infrastructure Fund.
Storebrand, PKA och Pensam har
skapat en gemensam infrastrukturplattform, AIP Management. Strate-

gin är ”Sustainable Core Infrastruc
ture”. Primärt brown-field, det vill
säga redan färdiga anläggningar som
man sedan äger under en lång period. Fokus på Europa och USA.
Fokussegment är energi, transport,
kommunikationer, vatten och
avfallshantering samt social infrastruktur.
Ny Riskansvarig

Kyrkans pension har rekryterat en
Riskansvarig. Tjänsten är nyinrättad
och innebär operativt ansvar för
systemet för riskhantering.

Verksamhetsöversikt
Kyrkans pension tillhandahåller flera olika typer av försäkringar. Verksamheten är uppdelad i premiebestämda och
förmånsbestämda försäkringar. De flesta medlemmar ligger i TPA18 Svenska kyrkan samt i K
 AP-KL
Svenska kyrkan. Försäkringar för premiebestämd tjänstepension finns i avdelning I och försäkringar för förmånsbestämda tjänstepensioner finns i avdelning II.

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

PREMIEBESTÄMD
TJÄNSTEPENSION
(AVD I)

PREMIEBESTÄMD
TJÄNSTEPENSION
UTAN ÅTERBETAL
NINGSSKYDD

FÖRMÅNSBESTÄMD
TJÄNSTEPENSION
(AVD II)

PREMIEBESTÄMD
TJÄNSTEPENSION
MED ÅTERBETAL
NINGSSKYDD

FÖRMÅNSBESTÄMD
TJÄNSTEPENSION

EFTERLEVANDEPENSION
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TPA18 SVENSKA KYRKAN

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

KAP-KL SVENSKA KYRKAN

Infördes år 2006 och gäller primärt
för dem som är födda 1940 och senare. KAP-KL innehåller både en
premiebestämd och en förmåns
bestämd ålderspensionsdel. 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.

TPA18 Svenska kyrkan. Premiebestämd tjänstepension inom Svenska
kyrkan innebär bland annat följande:
• Premien är 4,5 % upptill 7,5
inkomstbasbelopp och 30 % på
den pensionsgrundande inkomsten upptill 30 inkomstbasbelopp.
• Intjänandet sker från anställ
ningsdagen (finns ingen lägsta in
trädesålder).
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 Val görs med eller utan åter
•
betalningsskydd.
• Möjligt att välja utbetalningstid.
• Aktuell garantiränta för premier
är 0,5 %.
Kyrkans pensions premieinkomster
påverkas i huvudsak av premienivå,
lönenivån och antal försäkrade.

 Premien är 4,5 % av den pen•
sionsgrundande lönen och betalas
från 21 års ålder.
• Val görs med eller utan åter
betalningsskydd.
• Möjligt att välja utbetalningstid.
• Aktuell garantiränta för premier
är 0,5 %

nen i normalfallet helt förmåns
bestämd. Idag innehåller tjänste
pensionsavtalet förmånsbestämd
tjänstepension för arbetstagare med
lön över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar cirka 42 625 kr/månad för år
2021). Efterlevande
pensionen är
förmånsbestämd.

Kyrkans pensions premieinkomster
påverkas i huvudsak av premienivå,
lönenivån och antal försäkrade.

Kyrkans pensions premieinkomster
påverkas i huvudsak av följande:
• förmånsnivå och utvecklingen av
inkomstbasbeloppet
• lönenivå och pensionsgrundande
anställningstid
• antal försäkrade
• försäkringstekniska antaganden
som styr premiesättningen

Premiebestämd försäkring

Premiebestämd försäkring utgörs av
ålderspensionsförsäkring i enlighet
med kyrkans tjänstepensionsavtal
KAP-KL Svenska kyrkan. Premiebestämd tjänstepension inom Svenska
kyrkan innebär bland annat f öljande:

Förmånsbestämd försäkring

RISKFÖRSÄKRING
Efterlevandepension

Efterlevandepensionen gäller för
både avtal TPA18 och KAP-KL.
Kyrkans pension har beslutat att
premien för efterlevandepension 2021
ska ligga kvar på samma nivå som
2020.

ledning av bedömt konsoliderings
behov och förväntade kostnader för
värdesäkring. Mot bakgrund av fortsatt stark konsolidering och lägre inflationsförväntningar har föreningen
beslutat att värdesäkringsavgiften
2021 ska ligga kvar på samma nivå
som 2020.

Värdesäkringsfond

Premiekapning

Värdesäkringsfonden gäller för av
talet KAP-KL.
Kyrkans pension har enligt stadgarna rätt att fakturera arbetsgivarna
en värdesäkringsavgift. Syfte med
fonden är att minska risken för att
föreningen skulle behöva tilläggs
fakturera arbetsgivarna premier.
Avgiften bestäms av styrelsen med

Premiekapningssystemet är en över
enskommelse mellan Svenska kyr
kans arbetsgivarorganisation och arbetsgivarna. Den kom till för att
minska risken för höga premier i den
förmånsbestämda försäkringen.
Maximal premie per försäkrad är
250 000 kr. Premiekapningen finans
ieras genom en premiekapningsav-

Förmånsbestämda försäkringar innebär förenklat att arbetsgivaren ut
lovar en förmån i förhållande till lön
och arbetad tid. För individer födda
1939 och tidigare är tjänstepensio-

gift och den beslutas årligen av
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Beslutad avgift för 2021 är
0,0 %. Utfallet av premiekapningen
för 2020 visar på ett överskott på
26,6 mkr.

Avgiftsnivå
riskpremier %

2021

2020

Efterlevandepension

0,40

0,40

Värdesäkring

0,00

0,00

Avgiftsnivå
premiekapning %

2021

2020

Premiekapning

0,00

0,00

Total

0,40

0,00
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ATT UPPMÄRKSAMMA UNDER PERIODEN
Premiebestämd försäkring

Premieinkomsterna för 2021 är
514 mkr. Utbetalda ersättningar är
83 mkr. Utbetalningarna i denna försäkringstyp 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 124 %. Återbäringsräntan har
under perioden varit 6 %.
Förmånsbestämd försäkring

Premieinkomsterna för 2021 är
41 mkr. Mot bakgrund av fortsatt
stark konsolidering har Kyrkans pensions styrelse beslutat om en premie
rabatt på 100 % på premieavgifterna
även för inkomstår 2020 vilka faktureras 2021. Faktureringar under perioden avser riskpremier. Utbetalda
ersättningar är 162 mkr. Solvens
graden är 246 %. God solvensgrad
minskar risken för tilläggsfakturering

PREMIE-/ AVGIFTSBESTÄMD
FÖRSÄKRING

2021
Jan-jun

2020
Jan-jun

2020
Helår

514

518

520

83

79

161

5 340

5 426

5 327

Kollektiv konsolideringsnivå, %

124

114

119

Solvensgrad, %

200

167

177

2021
Jan-jun

2020
Jan-jun

2020
Helår

41

43

28

162

163

325

5 414

5 909

5 713

Premieinkomst, mkr
Försäkringsersättningar, mkr
Försäkringsteknisk avsättning, mkr

FÖRMÅNSBESTÄMD FÖRSÄKRING
Premieinkomst, mkr
Försäkringsersättningar, mkr
Försäkringsteknisk avsättning, mkr
Kollektiv konsolideringsnivå, %

206

179

191

Solvensgrad, %

246

199

217

till kyrkans arbetsgivare avseende inflationsuppräkning av pensionerna.

Kapitalförvaltningen
Kyrkans pension har fyra tillgångsslag: aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa placeringar.
Tjänstepensionsföreningens placeringsriktlinjer finns på www.kyrkanspension.se. För modell för styrning
av kapitalförvaltningen och beskrivning av tidigare placeringsriktlinjer se årsredovisningen 2020.

TOTALAVKASTNINGSTABELL

2021-06-30
TILLGÅNGSSLAG
MKR

Marknadsvärde

Andel
%

Jan-jun
2021

2020-06-30

Avkastning %

Marknadsvärde

Andel
%

Jan-jun
2020

2020-12-31

Avkastning %

Marknadsvärde

Jan-dec
2020
Andel
%

Avkastning %

Svenska aktiefonder

3 422

14,2

19,7

2 430

11,7

-7,6

2 716

12,4

12,1

Utländska aktiefonder

7 126

29,7

18,0

5 504

26,3

-5,0

5 820

26,6

6,0

10 548

43,9

18,5

7 934

38,0

-5,7

8 536

39,0

8,0

RÄNTEBÄRANDE
PLACERINGAR

7 983

33,2

-1,5

8 296

39,8

2,1

8 273

37,9

3,9

FASTIGHETER

3 361

14,0

10,7

2 956

14,2

2,9

3 086

14,1

9,5

ALTERNATIVA PLACERINGAR

2 126

8,9

7,8

1 662

8,0

0,4

1 966

9,0

-3,3

24 018

100,0

9,0

20 848

100,0

-0,9

21 861

100,0

5,6

AKTIER

TOTALPORTFÖLJEN

DELÅRSRAPPORT

Aktier uppvisade en avkastning på
18,5 % (-5,7). Svenska aktier avkastade 19,7 % (-7,6) och utländska
aktier 18,0 % (-5,0). Resultatet för
utländska aktier har under perioden
påverkats positivt med 154,4 mkr
(-41,5) på grund av valutakursvinster. Marknadsvärdet på aktieportföljen var vid utgången av perioden
10 548 mkr (7 934). Aktierna förvaltas via utvalda externa fonder.

Kyrkans pensions fastighetsinvesteringar genererade under perioden en
avkastning på 10,7 % (2,9). Placeringar i fastigheter sker indirekt via
bolag i Fastighets AB Stenvalvet och
SPP Fastigheter AB. Marknads
värdet på fastigheter uppgår vid utgången av perioden till 3 361 mkr
(2 956 ).
ALTERNATIVA PLACERINGAR

Avkastningen uppgick under perioden till 7,8 % (0,4). Vid utgången av
perioden var marknadsvärdet på
alternativa placeringar 2 126 mkr

2020 %

16,2

1515 %

1010 %

9,8

9,0

9,0

55 %

5,6

1,8
0
2016

2017

2018

2019

2020 2021-06-30

2021-06-30

AKTIER

FASTIGHETER

TOTALAVKASTNING 5,5 ÅR

2020

Totalavkastningen för perioden
uppgick till 9,0 % (-0,9). I total
avkastningstabellen på sid 8 framgår
avkastning och allokering per tillgångsslag.
Tillgångsslagen i totalavkastnings
tabellen följer den uppdelning av
tillgångar som finns i placeringsriktlinjerna.

2019

TOTALAVKASTNING

(1 661). Utgångspunkten för investeringar inom detta tillgångsslag är
primärt att ha en låg korrelation mot
aktier och/eller räntebärande och att
risken ska vara lägre.
Alternativa tillgångar sköts av utvalda externa förvaltare.

2018

Räntebärande tillgångar genererade
under perioden en avkastning på
-1,5 % (2,1). Marknadsvärdet på
räntebärande värdepapper inklusive
kassa och bank uppgår vid utgången
av perioden till 7 983 mkr (8 296).
Räntebärande tillgångar förvaltas
diskretionärt i sin helhet av
Kammarkollegiet.

2017

RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR

Inget att rapportera.

2016

ATT UPPMÄRKSAMMA UNDER PERIODEN
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Kyrkans pension är exponerad mot ett antal risker som främst består av finansiella risker, försäkringsrisker och
operativa risker. Kyrkans pension mäter sitt riskkänsliga kapitalkrav (RKK) genom beräkningar av riskkänsligt
kapitalkrav och följer upp kravet genom RKK-kvot (förhållande mellan kapitalbas och riskkänsligt kapitalkrav).
Kyrkans pension har per 30 juni 2021 en RKK-kvot på 271 % vilket innebär att föreningen har goda marginaler
att ta marknadsrisk och att den finansiella risken är god. En RKK-kvot som understiger 100 % innebär insolvens
och att man i samråd med FI måste vidta särskilda åtgärder för att vända på utvecklingen.

RISKKÄNSLIGT KAPITALKRAV

Bestämmelser om beräkning av det
riskkänsliga kapitalkravet finns i
8 kap i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Det riskkänsliga
kapitalkravet utgör den minsta
storlek på kapitalbasen som krävs för
att tjänstepensionsföretaget med
97 procents sannolikhet ska ha tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av åtagandena
gentemot försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade (skyddsnivå). Denna skyddsnivå ska även beaktas vid beräkning-

en av kapitalkravet för var och en av
de risker som ingår i det riskkänsliga
kapitalkravet.
Det riskkänsliga kapitalkravet ska
beräknas genom en justerad sammanläggning av kapitalkraven för
marknadsrisk och försäkringsrisk
med tillägg av kapitalkravet för operativ risk. Det riskkänsliga kapitalkravet ska därefter minskas med
ett justeringsbelopp som avser den
förlustabsorberande effekten av uppskjuten skatt och villkorad återbäring.

Risker som ingår i riskkänsligt kapitalkrav är:
Marknadsrisk

• ränterisk,
• aktiekursrisk,
• fastighetsprisrisk
• ränteskillnadsrisk
• valutakursrisk
• koncentrationsrisk
• infrastrukturinvesteringar

DELÅRSRAPPORT
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Försäkringsrisk

• långlevnads- och dödlighetsrisk,
• sjuklighetsrisk,
• annullationsrisk
• kostnadsrisk

Operativ risk

Kapitalkravet för operativ risk ska
beräknas med beaktande av sådana
operativa risker som tjänstepensions
föreningen är utsatt för och som inte

har beaktats vid beräkningen av
kapitalkravet för marknadsrisk eller
försäkringsrisk.

Händelser efter rapportperioden

Inget att rapportera.

Periodens resultat
SOLVENSGRAD

Kyrkans pensions solvens uppgår till
223 % (184) vid periodens utgång.
Under de senaste fem och ett halvt
åren har solvensgraden varierat
mellan 171 % och 223 %. En hög solvensgrad innebär att Kyrkans pen
sion har en bra buffert.
KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ

Kyrkans pension har en god konsolidering. Den samlade kollektiva
konsolideringsnivån den 30 juni
2021 var 159 % (143). En kollektiv
konsolideringsnivå över 100 % visar
att värdet på de samlade tillgångarna
är högre än värdet på samtliga åtaganden värderade genom nuvärdes
beräkning i förhållande till garantiränta (vid beräkning av solvensgrad
används marknadsränta).

SOLVENS OCH KONSOLIDERING

Solvensgrad
Kollektiv konsolideringsnivå
223 %

185 %

194 %

198 %

151 %

151 %

2019

2020

178 %

171 %

144 %
138 %

2016

159 %

137 %

2017

2018

2021-06-30

FINANSIELLA RAPPORTER

11

FINANSIELLA
RAPPORTER

EKONOMISK STÄLLNING OCH NYCKELTAL
EKONOMISK STÄLLNING (MKR)

2021
Jan-jun

2020
Jan-jun

2020
Helår

Kapitalbas

13 219

9 505

10 779

4 885

-

-

433

-

-

Förvaltningskostnad

0,08

0,10

0,19

Kapitalförvaltningskostnad

Riskkänsligt kapitalkrav
Minimikapitalkrav

NYCKELTAL (%)

0,02

0,02

0,04

Totalavkastning

9,0

-0,9

5,6

Direktavkastning

1,2

1,2

1,5

Kollektiv konsolideringsnivå

159

143

151

Solvensgrad

223

184

198

RKK-kvot

271

-

-

2021
Jan-jun

2020
Jan-jun

2020
Helår

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR)
Premieinkomst
Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen
Försäkringsersättningar
Förändring av försäkringsteknisk avsättning
Driftskostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Skatt
PERIODENS RESULTAT

555

560

548

1 950

-177

1 172

-245

-242

-486

285

-651

-357

-19

-21

-41

2 526

-531

837

-8

-8

-16

2 518

-538

821

FINANSIELLA RAPPORTER
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR)
TILLGÅNGAR

Not

21-06-30

20-06-30

20-12-31

16

20

17

23 790

20 610

21 615

Immateriella tillgångar
Placeringstillgångar

2, 4

Fordringar

25

26

27

161

165

139

47

51

86

24 039

20 872

21 884

13 235

9 505

10 796

10 754

11 335

11 040

48

31

46

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2

2

2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

24 039

20 872

21 884

Andra tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Försäkringstekniska avsättningar

3

Skulder

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
UNDER PERIODEN (MKR)

INGÅENDE EGET KAPITAL
Föregående års vinstdisposition

Avgiftsbestämd
försäkring

Förmånsbestämd
försäkring
Konsolide
ringsfond

Övrig
fond
*

Andra
fonder
**

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

Summa
eget kapital

3 720

5 614

629

11

821

10 796

10 110

400

421

-821

-

-

-

-

-

-

-

Avsättningar från fond för utvecklings
utgifter

0,4

0,5

Utbetald återbäring/pensionstillägg

-46

-34

-1

Periodens resultat

* Värdesäkringsfond
** Fond för utvecklingsutgifter

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Jan-juni
2020

Konsolideringsfond

Avsättningar till värdesäkringsfond

UTGÅENDE EGET KAPITAL

Jan-juni
2021

4 075

6 002

629

11

-80

-67

2 518

2 518

-538

2 518

13 235

9 505
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NOTER

NOT 1
Tillämpningen av FFFS 2019:23 i
delårsrapporten görs för första gången på grund av omvandlingen till
tjänstepensionsföretag. Det före
ligger inte några förändringar i presentation, redovisning eller värdering av tillgångar och skulder jämfört med senaste årsredovisningen
och de finansiella rapporterna har
påverkats marginellt. Inga jämförelsetal har behövts räknas om och
tidigare nyckeltal har inte påverkats.
Delårsrapportering och upplysningar lämnas i noter och på annan
plats i delårsrapporten. Kassaflödes
analysen är nu frivillig och Kyrkans
pension har valt att inte redovisa

den i delårsrapporten. Principer och
processer för ersättningar och förmåner till ledningen finns på
Kyrkans pensions webbplats. Under
perioden har inga väsentliga förändringar skett av ersättningar och förmåner.
Avkastningsskatten är en schablonskatt och belastar föreningen
oavsett hur stor den faktiska kapitalavkastningen varit under perioden. Bedömningen är att avkastningsskatten för första halvåret är
ungefär hälften av årets skattekostnad.

Bild: Gustaf Hellsing

Kyrkans pensions finansiella redovisning är upprättad enligt Lag om
årsredovisning i försäkringsföretag
(ÅRFL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om års
redovisning i försäkringsföretag och
tjänstepensionsbolag FFFS 2019:23
samt Rådet för finansiell rapporte
rings rekommendation RFR 2 –
Redovisning för juridiska personer.
Kyrkans pension tillämpar så kallad
lagbegränsad IFRS (International
Financial Reporting Standard) och
med detta avses antagna internationella redovisningsstandarder med
begränsningar som följer av FFFS
och RFR 2.
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NOT 2 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 b
 alansdagen. En marknad
betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, prissättningstjänst finns lätt och regelbundet 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 värderingstekniker. Marknads
information används i så stor utsträckning som möjligt då denna finns tillgänglig. Företagsspecifik information används i så liten utsträckning
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 observerbara marknadsdata. För att säkerställa värderingen beräknas det verkliga värdet baserat på bedömda framtida kassaflöden vilka diskonteras till nuvärde
med en swapkurva. Kyrkans pension använder det lägsta värdet av dessa värderingar.
* Värdering av onoterade aktier och andelar fastställs med IPEV:s (International Private Equity and Venture Capital Valuation) EVCA:s (Private
Equity and Venture Capital Association) och INREV:s (Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles) principer och erhålls från externa motparter.
* Värdering av onoterade aktier och andelar i intressebolag bestäms av värdet på underliggande fastigheter. Fastighetsvärderingarna 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 värderingsteknik av en tillgång. Vid överföring mellan nivåer ska
berörda instrument visas och förklaras brutto. 			

ÖVERFÖRINGAR MELLAN NIVÅER UNDER 2021					

Bild: Gustaf Hellsing

Inga överföringar mellan nivåer har skett.
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Verkligt värde för finansiella instrument 2021-06-30 (MKR)
Publicerade priser
noterade på en
aktiv marknad

Värderingstekniker
baserade på
observerbara
marknadsdata

Värderingstekniker
baserade på icke
observerbara
marknadsdata

Redovisat värde

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

2021-06-30

-

-

1 530 321

1 530 321

10 729 534

-

971 350

11 700 884

4 116 356

3 464 606

203 341

7 784 303

781

-

-

781

-

-

1 716 132

1 716 132

14 846 671

3 464 606

4 421 144

22 732 421

Övriga
finansiella
placeringstillgångar

Summa

3 984 058

TILLGÅNGAR
Aktier och andelar i intressebolag
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
Derivat
Övriga finansiella placeringstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

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

INGÅENDE BALANS 2021-01-01

Aktier och
andelar
i intressebolag

Aktier
och andelar

Obligationer
och andra
räntebärande
värdepapper

1 290 605

1 043 896

200 662

1 448 895

Köp

-

49 517

1 975

203 676

255 169

Sälj

-

-177 940

-

-

-177 940

Realiserade vinster/förluster, sålt hela innehavet

-

43 723

-

-

43 723

239 716

12 154

704

63 560

316 134

1 530 321

971 350

203 341

1 716 132

4 421 144

-

1 573

25 968

27 540

Orealiserade vinster/förluster
UTGÅENDE BALANS 2021-06-30

Kuponger respektive utdelningar
under perioden
Summa realiserade/orealiserade vinster
och förluster redovisade i resultaträk
ningen som innehas vid utgången av
perioden.
VINSTER OCH FÖRLUSTER REDOVISADE SOM
KAPITALAVKASTNING UNDER PERIODEN

-

359 857

387 397
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Verkligt värde för finansiella instrument 2020-12-31 (MKR)
Publicerade priser
noterade på en
aktiv marknad

Värderingstekniker
baserade på
observerbara
marknadsdata

Värderingstekniker
baserade på icke
observerbara
marknadsdata

Redovisat värde

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Aktier och andelar i intressebolag

-

-

1 290 605

1 290 605

Aktier och andelar

8 717 934

-

1 043 896

9 761 830

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

4 212 838

3 642 232

200 662

8 055 732

Övriga finansiella placeringstillgångar

-

-

1 448 895

1 448 895

12 930 772

3 642 232

3 984 058

20 557 062

Övriga
finansiella
placeringstillgångar

Summa

SUMMA TILLGÅNGAR

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

1 144 029

550 897

165 497

1 205 071

3 065 494

Köp

5 580

545 211

40 639

232 353

823 783

Sälj

-

-

-

-

-

Realiserade vinster/för
luster, sålt hela innehavet

-

-

-

-

-

140 996

-52 211

-5 475

11 471

94 782

1 290 605

1 043 896

200 662

1 448 895

3 984 058

-

2 790

29 997

32 787

2021-06-30

2020-06-30

19 560

17 310

8 806

5 975

INGÅENDE BALANS 2020-01-01

Orealiserade vinster/
förluster
UTGÅENDE BALANS 2020-12-31

Kuponger respektive utdelningar
under perioden

-

Summa realiserade/orealiserade vinster
och förluster redovisade i resultaträk
ningen som innehas vid utgången av
perioden.
VINSTER OCH FÖRLUSTER REDOVISADE SOM
KAPITALAVKASTNING UNDER PERIODEN

94 782

127 569

NOT 3 STÄLLDA SÄKERHETER (MKR)
För försäkringstagarnas räkning registerförda tillgångar
Utöver erforderlig pantsättning

I enlighet med Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag 6 kap. 16 § har föreningen 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 2019:21 kap 5 4-8 §.
				

NOT 4 EVENTUALFÖRPLIKTELSER (MKR)
Återstående belopp att investera i placeringstillgångar

2021-06-30

2020-06-30

1 576

1 212
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DEFINITIONER
NYCKELTAL
DIREKTAVKASTNING

KAPITALFÖRVALTNINGSKOSTNAD

TOTALAVKASTNING

Beräknad enligt Finansinspek
tionens rekommendation FFFF
2019:23, och avser förhållandet
mellan kapitalavkastning intäkter
och det genomsnittliga verkliga värdet på placeringstillgångar och kassa
och bank.

Relationen mellan kostnader för
kapitalförvaltningen i förhållande
till balansomslutning med avdrag
för skulder.

Minimikapitalkravet för försäkring
beräknas i enligt till Lag (2019:749)
om tjänstepensionsföretag.

Totala ränteintäkter och utdelningar med tillägg av realiserat resultat
och orealiserade värdeförändringar
i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital. Totalavkastningen är
tidsviktad och beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för årlig beräkning av totalavkastning.

RISKKÄNSLIGT KAPITALKRAV

KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ

Det riskkänsliga kapitalkravet utgör
den minsta storlek på kapitalbasen
som krävs för att tjänstepensions
företaget med 97 procents sannolikhet ska ha tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av åtagandena gentemot försäkringstagarna, de försäkrade och
andra ersättningsberättigade.

Beräknas som kvoten mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden
(garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring).

FÖRVALTNINGSKOSTNAD

Relationen mellan driftskostnader
(exklusive kostnader för kapitalförvaltningen) i förhållande till balansomslutning med avdrag för skulder.
KAPITALBAS

Kapitalbasen ska minst uppgå till
det riskkänsliga kapitalkravet.
Kapitalbasen ska dock aldrig vara
mindre än det högsta av minimi
kapitalkravet eller garantibeloppet.
Kapitalbasen omfattar konsolideringsfond och övrigt eget kapital
med avdrag för immateriella tillgångar.

MINIMIKAPITALKRAV

RKK-KVOT

Relationen mellan kapitalbas och
riskkänsligt kapitalkrav

REVISION
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning.

UNDERSKRIFT

Stockholm 25 augusti 2021

CARL CEDERBERG
VD

SOLVENSGRAD

Beräknade utifrån totala marknadsvärderade tillgångar minskade med
immateriella tillgångar och finansiella skulder i förhållande till de
garanterade åtagandena.

Bild: Gustaf Hellsing
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Kyrkans pension försäkrar och administrerar kyrkans tjänstepensionsavtal. Målet är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar.
Med detta menar vi god avkastning, låga avgifter samt tydlig
information till anställda, pensionärer och arbetsgivare.

Postadress
Kyrkans pension
Box 501
101 30 Stockholm

Kundservice
Kyrkans pension
Universitetsallén 8
852 34 Sundsvall
Telefon: 020-55 45 35
Mejl: kundservice@kyrkanspension.se

www.kyrkanspension.se
Organisationsnr: 816400-4155
Styrelsens säte: Stockholm

