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Även om knoparnas historia sträcker sig långt tillbaka, före hjulet,  

så förbinder vi knopar och knopkonst med sjöfart. Kanske främst de  

stora segelfartygens epok då hantverket tog ett rejält steg i utvecklingen.  

God knopkunskap blev ett yrkeskrav för varje sjöman.

Ombord segelfartygen var böckerna få, läsvanan inte alltid hög.  

Så många frivakter, lediga stunder, fördrevs med knopning. Ofta använde 

man det gamla uttjänade tågvirket från riggen. När baskunskaperna väl 

var inlärda låg det nära till hands att experimentera och gå vidare mot 

rent dekorativa arbeten. En sjöman kunde bedömas efter skickligheten 

bakom sjökistans handtag, hans bälte eller knivskaft. Många blev väldigt 

skickliga och byteshandel i kunskap kunde förekomma, en svår och 

invecklad specialknop byttes mot en annan.

Under de stora segelfartygens sista år kom stålwire in i riggen.  

Med ångfartygens segertåg var den djupa kunskapen inte längre livsnöd-

vändig ombord. Idag förbinder vi kanske knopar med fritidslivet på sjön. 

Även om knopkunskap är viktigt, fritidsbåtarna representerar stora  

värden och det kan blåsa hårt också idag, så är den inte längre  

allmän bland alla sjöfarare.

Med sitt inneboende avstressande tempo,  

sitt dekorativa resultat, sin förmåga att  

sammanbinda och reparera kanske  

knopkonsten står inför en renässans.

Knopar hör sjöfarten till

Med kärleksknopen får man snabbt och enkelt en fast ögla. I sjömanshistorier hör 

man ofta om hur den också har använts som budbärare vid frieri. Sjömän kunde 

skicka knopen till den utvalda, slagen i det tunnaste tågvirke eller garn. Den slogs 

alltid dubbelt, med avstånd emellan. Om flickan svarade ja visade hon detta med  

att föra samman de två knoparna, dra åt och återbörda.

Kärleksknop



1. Slå två öglor, spegelvända. För vänster ögla 
     över  höger.

2. Fatta den övre öglans nedre löpande tamp,  
     för den under och upp genom bägge öglor. Dra åt.

2.1.
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Svenska Skeppshypotekskassan grundades 
1929 som Sveriges enda sjöfartsbank med 
uppgift att underlätta finansieringen för 
svenska rederier och medverka till svenska 
handelsflottans föryngring. Verksamheten 
regleras i Lagen om Svenska Skeppshypo-
tekskassan. Regeringen utser Kassans 
styrelse och revisorer, ett mandat som ges 
för ett år i taget, samt beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet. Styrelsen är sammansatt 
av representanter från staten, rederinä-
ringen, facket samt näringslivet och består 
av sju ledamöter och tre suppleanter.  
Alla kreditbeslut tas av Kassans styrelse.

Globalisering och utveckling
Vid starten 1929 lämnades lån upp 
till 50 % av det värde Kassan åsatte ett 
fartyg. Lånen löpte i svenska kronor och 
lämnades endast till svenska rederier för 
finansiering av svenskflaggade fartyg.  
I takt med globalisering och utveckling 
inom såväl rederinäringen som finans-
marknaden har Kassans möjlighet att låna 
ut pengar liberaliserats för att tillgodose 
rederiernas efterfrågan. Idag lämnas lån 
till svenska rederier eller till utländska 
rederier, där det finns ett betydande 
svenskt inflytande eller intresse, upp till 
70 % (80 % i särskilda fall) av ett fartygs 
värde. Utlåning sker i svenska kronor eller 
i annan valuta som kunden efterfrågar.

Kassan tillfördes inte något kapital 
initialt, däremot ställdes en statlig garanti 

för att säkerställa de lån som upptogs.  
Den statliga garantin finns fortfarande 
kvar och uppgår idag till 350 Mkr, att 
jämföra med de ursprungliga 10 Mkr. 
Under många år tillgodosåg Kassan sitt 
upplåningsbehov genom utgivning av 
obligationer. Efter avreglering av kapital-
marknaden lånar Kassan idag direkt  
av banker och andra kreditinstitut, 
möjligheten att ge ut obligationer finns 
dock kvar.

För den mindre skeppsfarten kan  
lån lämnas upp till 90 % av fartygets värde 
enligt en speciell förordning. För utlå-
ningen mellan 70-90 % finns en fond 
och en statlig garanti för eventuell för-
lusttäckning. Utlåningen uppgick till  
277 Mkr per årsskiftet. Fondens behåll-
ning tillsammans med garantin uppgick 
till ca 118 Mkr. Ytterligare utlånings-
kapacitet finns.

I samband med utförsäljningen av 
flera svenska stortankrederier i slutet av 
1990-talet sjönk Kassans lånevolym, som 
lägst ner till ca 1,8 Mdr 1998. Sedan dess 
har utlåningen ökat till dagens volymer. 
Vid årsskiftet uppgick utestående lån till 
7,9 Mdr. Under 2008 har lån på 1,5 Mdr 
betalats ut, att jämföra med snittet för de 
senaste 10 årens utlåning som uppgått till 
ca 1,25 Mdr årligen.

I vårt och torrt
Kontinuitet, stabilitet och kompetens är 
nyckelord för verksamheten. Detta sym-
boliseras på flera sätt. Kassan är alltid 
närvarande inom rederinäringen och är 
en källa till kapital för rederierna i såväl 
goda som mindre goda tider. Finansiell 
styrka har byggts upp genom ackumule-
rade vinster. Kassans egna kapital uppgår 
till 1,4 Mdr innebärande ytterligare ut- 
låningskapacitet på ca 8 Mdr. Hög komp-
etens har byggts upp i organisationen 
genom att personal, ledning och styrelse 
har mångåriga engagemang samt att 
Kassan enbart lånar ut till rederinäringen 
och därmed har stor förståelse för dess 
särdrag. 

Verksamheten bedrivs från kontoret 
i Göteborg. Kassan har åtta anställda 
inklusive VD, varav två administrerar 
det statliga rederistöd som via Rederi-
nämnden lämnas till svenskflaggade 
handelsfartyg. Personalstyrkans storlek 
har kunnat hållas oförändrad under  
de senaste åren trots den ökade ut- 
låningsvolymen.

SVENSKA SKEPPSHYPOTEKSKASSAN
– en presentation
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FAKTA OM VERKSAMHETEN
Kassans verksamhet regleras i Lagen om Svenska Skeppshypotekskassan (SFS 1980:1097) 

NYCKELTAL

SVENSKA SKEPPSHYPOTEKSKASSAN 2008 2007 2006 2005 2004 

Årets vinst, Mkr 85,3 57,7 60,4 55,9 63,5

balansomslutning, Mkr 8 644,0 6 841,8 6 737,6 6 653,6 7 236,0 

reservfond, Mkr 1 398,3 1 313,1 1 255,4 1 195,0 1 139,1

avkastning på genomsnittlig balansomslutning, procent 1,1 0,8 0,9 0,8 1,0

avkastning på eget kapital, procent 6,3 4,5 5,1 4,9 5,9 

soliditet, procent 16,2 19,2 17,7 18,0 15,7 

Kapitalkvot 2,12 2,64 - - - 

Kapitaltäckningsgrad, procent - - 20,1 21,1 18,1 

antal anställda 8 8 8 8 8  

Definitioner:

avkastning på genomsnittlig balansomslutning = Årsvinst  /  genomsnittlig balansomslutning

avkastning på eget kapital = Årsvinst  /  genomsnittlig reservfond

soliditet = ub reservfond  /  ub balansomslutning

Kapitalkvot = Kapitalbas  /   Kapitalkrav

Kapitaltäckningsgrad = Kapitalbas  /  riskvägd volym

Kapitalbas = reservfond

1.	 	 	 	 	 	 											2.råbandsknopen är mycket gammal, spridd och välkänd. 

den är enkel och vacker, en symmetrisk knop av två i varandra  

låsta bukter. Vår dagliga skorosett är en råbandsknop med  

dubbla nyckstek. 

råbandsknopen är som sammanbindande knop säkrast  

om bägge tampar är likadana, med samma diameter  

och samma material.

Råbandsknop

•  Kassan kan finansiera svenska  
rederier och utländska rederier  
med betydande svenskt intresse  
eller inflytande.

•  Lånet skall vara slutbetalt då fartyget 
uppnår 20 års ålder (om det inte 
finns särskilda skäl).

• Lånetid max 15 år.
•  Lån skall säkerställas med säkerhet i 

fartyg (eller tillgodohavande hos eller 
garanti från bank eller staten).

•  Lån kan lämnas upp till 70 procent av  
det värde Kassan uppskattar fartyget  
till (i särskilda fall 80 procent).

• Individuell räntesättning tillämpas.
•  Lån kan i vissa fall lämnas upp till  

90 procent av fartygets värde enligt  
en speciell förordning. Företräde  
skall ges mindre rederier.

•  Utlåning sker i utländsk eller svensk 
valuta med rörlig eller fast ränta.
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VD:s KOMMENTAR

2008 var ett extremt år i många avseenden. 
Både vinst och utlåningsvolym var de 

högsta någonsin sedan Kassan bildades 
1929. Utlåningsaktiviteten var hög under 
första halvåret vilket tillsammans med 
stigande valutakurser i USD och EUR 
ledde till en nettoförändring i utlåningen 
över 2 miljarder kronor 2008. Resul-
tatet förbättrades med över 27 miljoner 
kronor beroende på den högre utlåningen 
på samma gång som oron på finansmark-
naden drev upp räntorna vilket ökade 
avkastningen på Kassans placeringar. 

Andra halvåret har präglats av liten 
efterfrågan på nya krediter samtidigt som 
sammanbrottet på finansmarknaden avse-
värt påverkat Kassans nyupplåning. Villkor 
har skärpts, högre räntemarginaler speglar 
tydligt kreditgivares kraftigt förändrade 

syn på risk. Kassans stora beroende av 
bankerna och finansmarknaden har blivit 
extra tydligt och arbetet med att bredda vår 
upplåningsbas intensifierats. 

Påverkan på befintliga affärer har varit 
liten. Kassans skuldportfölj är upplånad 
på långa löptider, samma som utlåningen 
till våra kunder. Refinansieringsrisken är 
till följd därav låg och ökade marginaler på 
grund av den finansiella krisen slår därmed 
endast successivt igenom i låneportföljen 
vilket gynnar våra befintliga kunder.

Den kraftiga inbromsningen i den 
reala ekonomin har haft stor påverkan på 
behovet och efterfrågan på transporter, 
även till havs. Rederier inom vissa segment 
har påverkats mer negativt medan flertalet 
ändå bibehållit goda kassaflöden. Kassans 
koncentration på svensk rederinäring 

innebär att de mest volatila segmenten 
inte finns representerade som låntagare. 
Av tradition är större andel av transporten 
industriell eller logistikbaserad i den 
svenska sjöfarten varför dramatiken varit 
mindre. 

Ett flertal år av goda fraktmarknader 
tillsammans med relativt låg investerings-
grad medför att flertalet rederier har god 
likviditet som säkrar överlevnadsförmåga 
och kanske även öppnar för nya affärsmöj-
ligheter.

Lars Johanson
Verkställande Direktör

1. Tvinna tamparna ett varv om varandra.

2. Tvinna tamparna ytterligare ett varv om varandra,  
     med samma tamp överst som i tidigare moment.  
     Om inte blir det en käringknop.

1.	 	 	 	 	 	 											2.

 



6

2008 kommer att gå till historien som 
ett år med extrema kontraster för världs-
sjöfarten. Som helhet var det faktiskt ett 
mycket bra år på de allra flesta sjötrans-
portmarknader, men det var också ett år 
när en sex år lång högkonjunktur fick ett 
brutalt slut. Under dessa år hade en med 
i snitt fem procent per år ökande världs-
handel lett till en i snitt åttaprocentig årlig 
tillväxt av världshandelsflottan. 2008 var 
kapacitetsutnyttjandet i världshandels-
flottan nästan 90 procent, och närmare 
fullt utnyttjande än så går knappast att 
komma.

Bakom de goda åren för sjöfarten 
fanns flera orsaker. En var naturligtvis den 
allmänna tillväxten, en annan den exem-
pellösa fart som Kinas ekonomi växte med. 
En tredje var att tillgången på tonnage inte 
motsvarade efterfrågan och det fanns en 
kapacitetsbrist i den globala varvsindu-
strin. De mycket goda raterna i de flesta 
sjöfartsmarknaderna lockade fram allt fler 
investerare i nya fartyg, och efterhand som 
varvens orderböcker fylldes steg priserna 
och därmed också fartygsvärdena.

Tillväxt innebar nya aktörer
Den globala orderboken växte till en aldrig 
förr sedd storlek när etablerade varv febrilt 
byggde ut sin kapacitet och nya aktörer 
klev in på marknaden. Det finns exempel 
på helt nya skeppsbyggnadsföretag som, i 
en del fall med nästan ingen erfarenhet av 
skeppsbyggnad, i början av 2008 hade en 
orderbok på över 30 fartyg, innan de hade 
börjat bygga på en egen varvsanläggning. 

I den globala orderboken fanns, enligt 
Clarkson Research, vid årsskiftet 9 548 
fartyg om totalt 589,1 miljoner ton dödvikt. 
Detta motsvarar mer än hälften av den 
existerande handelsflottan. 161,2 miljoner 
ton dödvikt var planerade för leveranser 
under 2009.

Att denna enorma tillväxt kommer 
att påverka sjöfarten under lång tid är 
alla överens om. Hur mycket och hur 
länge beror på många faktorer. En är hur 
många av de beställda fartygen som verk-
ligen kommer att glida av stapelbäddarna 
vid världens varv. I slutet av 2008 började 

redarna i allt större skaror resa till varven 
för att förhandla om avbeställningar, 
uppskjutna leveranser eller ändra beställ-
ningar från en fartygstyp till en annan 
som man bedömde hade bättre utsikter för 
framtiden. 

Fallande fartygsvärden
För rederierna handlar det dels om dystra 
marknadsutsikter och dels om problem 
med tillgång till finansiering, och det 
rör sig om stora pengar. Våren 2008 
räknade Clarksons med att världens rede-
rier behövde säkra extern finansiering på 
totalt USD 300 miljarder för att klara av 
sina beställningar. Fallande fartygsvärden 
började också ställa till stora problem för 
många rederier – inte minst stora börs-
noterade rederier. När värdena faller så 
krävs i en del fall ytterligare säkerhet för att 
rederierna skall kunna möta sina åtagande 
i låneavtalen. 

Den teoretiska kapaciteten inom varvs-
industrin kommer heller inte att vara den 
faktiska framöver. Nya varvsanläggningar i 
Asien, s.k. greenfield yards, kommer inte 
att se dagens ljus i den omfattning som 
planerats, eftersom flera kommer att få 
problem med såväl finansiering som att 

man inte kommer att få tillgång till stat-
ligt stöd. I Europa genomgår den statliga 
polska varvsnäringen en omfattande struk-
turförändring och det mesta talar för att 
en stor del av den produktionskapacitet 
som kommer att finnas kvar, kommer att 
användas till annat är fartygsbyggnation. 
A.P. Møller-Mærsk-ägda Lindø-varvet i 
Odense har också meddelat att man slutar 
bygga stora containerfartyg och skalar ned 
fartygsproduktionen till mindre, mer 
sofistikerade fartyg, samtidigt som utrust-
ning och anläggningar kan användas till 
annan verksamhet.

Index föll 98 procent 
Fraktmarknadsåret 2008 började i dur 
och slutade i moll för de flesta. Den mest 
spektakulära utvecklingen skedde på torr-
bulkmarknaderna där Baltic Dry Index 
föll som en sten från rekordhöjder i 
slutet av maj till den lägsta nivån på 22 år 
i december. Totalt föll indexet med över 
98 procent. En orsak till detta var finans-
krisen som slog till med full kraft under 
andra halvåret. Det ledde till ett tvärstopp 
i den sjöburna världshandeln som till stor 
del bygger på tillgång till remburser.

Storbulkredare som i slutet av första 

BRANSCHÖVERSIKT

lars Johanson, verkställande direktör på svenska skeppshypoteks kassan.
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halvåret kunde glädja sig år dagsinseglingar 
på USD 220 000 för Capesize-fartyg 
kunde i slutet av året välja mellan att 
lägga upp fartygen eller segla på avtal som 
snabbt fick namnet ”zero-dollar-rates”, 
där befraktaren i princip bara betalade 
bunkers och hamnavgifter. 

I de goda tider som föregick finans-
krisen ökade inte minst de spekulativa 
inslagen. Bulkfartyg chartrades in och ut 
till ständigt stigande rater. Ett och samma 
bulkfartyg kan därför ha en hel kedja av 
charteravtal med sig när en befraktare 
sluter det för en last. Motpartsrisken 
ökar med varje länk, och om en brister, 
så påverkar detta hela kedjan. Det ledde 
till att allt fler lastägare enbart ville göra 
affärer med den egentliga ägaren av 
fartyget. Därmed försvårades tillvaron 
väsentligt för många operatörer av bulk-
fartyg. Tvärstoppet i efterfrågan spred sig 
snabbt till alla storlekssegment inom torr-
bulkflottan och vid årsskiftet låg hundra-
tals coasters upplagda i hamnar runt om i 
Europa.

Fall även för containersjöfarten
Containersjöfarten fick känna av ungefär 
samma scenario. Under fjärde kvartalet 
kollapsade marknaden nästan helt.  
Enligt Platou var charterraterna bara 
10-15 procent lägre i snitt under 2008 

jämfört med året innan, men var 60-70 
procent lägre vid årets slut jämfört med 
årets början.

Containerfartygsflottans kapacitet 
mätt i TEU ökade med över 12 procent 
förra året. En viktig observation är då att 
detta gäller den officiella kapaciteten, och 
den verkliga är en helt annan sak eftersom 
en del stora linjerederier väljer att inte 
upplysa om den faktiska kapaciteten. 

I slutet av året låg runt sex procent av 
containerfartygsflottans kapacitet upplagd. 
Samtidigt kommer den att växa kraftigt 
de kommande åren. Under 2009 tillförs 
sannolikt ytterligare lika mycket kapacitet 
som under 2008 enligt officiella källor. 

Tillväxten i containerflottan har till 
stor del drivits på av det tyska KG-systemet 
som ger privata investerare skattefördelar 
vid investeringar i fartyg. Det har lett 
till att flottan har moderniserats kraftigt 
under senare år, men i dagens situation är 
det paradoxalt så att det är ett problem att 
den är så ung. Även om alla äldre contai-
nerfartyg skulle huggas upp, så får det 
ändå sannolikt bara en marginell inverkan 
på kapacitetsöverskottet.

20 miljoner bilar utan köpare 
Finanskrisen slog också till med full kraft 
mot bilförsäljningen och därmed också 
bilsjöfarten som har en rad bra år bakom 

sig och stora nybeställningar på allt större 
fartyg för leveranser under kommande år. 

Vid årsskiftet fanns över 20 miljoner 
fabriksnya bilar uppställda runt om i 
världen i väntan på köpare. Samtliga 
terminaler fylldes snabbt på och de rede-
rier som specialiserat sig på biltransporter 
fick fokusera på att hitta nya platser för att 
lossa billasterna. I rederiernas orderböcker 
fanns totalt 215 PCTC (Pure Car and 
Truck Carrier) i slutet av 2008, mer än 1/3 
av den existerande flottan. I denna finns 
dock en del äldre enheter och upphugg-
ning kommer sannolikt att reducera kapa-
citetstillskottet i relativt stor omfattning.

Glädjeämnen
Två sjöfartsmarknader som klarat sig 
bättre än andra är tanksjöfart och 
offshore. För tanksjöfarten var 2008 
faktiskt ett rekordår. Enligt Clarksons 
steg snittinseglingen med över 30 procent 
2008 jämfört med 2007. Den dagliga 
inseglingen för en VLCC var över USD 
95 000 per dag. Utsikterna för 2009 
är dock inte lika positiva. Tankfartyg på 
totalt runt 60 miljoner ton dödvikt tillförs 
flottan, samtidigt som efterfrågan på olja 
kan minska och OPEC reducerar produk-
tionen.

Inom offshore lades många beställ-
ningar under 2006-2007. Nybeställning-
arna minskade markant under 2008, som 
var ett år med bra rater för alla typer av 
stödfartyg till utvinningen av olja till sjöss. 
Den genomsnittliga dagsraten för stora 
ankarhanterare låg runt GBP 30 000. 
Framtidsutsikterna är dock osäkra med 
mycket nytt tonnage på väg in i mark-
naden. Ett fortsatt lågt oljepris kommer 
också att påverka offshore-investeringar 
negativt.

Lars Johanson
Verkställande Direktör
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SAMMANDRAG
– av resultaträkningar och balansräkningar

RESULTATRÄKNING TKR 2008 2007 2006 2005 2004 

räntenetto 96 521 76 911 71 070 76 684 75 054 

allmänna administrationskostnader -8 789 -16 590 -8 070 -18 226 -8 761 

garantifondsavgift till staten -2 100 -2 100 -2 100 -2 363 -2 625 

avskrivning på inventarier -204 -217 -157 -31 -29 

övriga rörelsekostnader     -176     -297     -344     -166     -166

Årets vinst 85 252 57 707 60 399 55 898 63 473    

BALANSRÄKNING TKR 2008 2007 2006 2005 2004 

Tillgångar   

likvida medel 96 641 5 731 7 969 5 295 4 805

räntebärande värdepapper: 

 korta placeringar 412 395 715 984 486 914 226 326 213 978 

 långa placeringar 190 876 227 252 514 254 900 782 843 283 

utlåning till rederier 7 891 271 5 830 309 5 668 461 5 459 703 6 124 830 

övriga tillgångar       52 770      62 494      59 978     61 506     49 068

 8 643 953 6 841 770 6 737 576 6 653 612 7 235 964

Skulder och eget kapital 

skulder till kreditinstitut 7 194 037 5 476 804 5 441 121 5 420 513 6 078 147 

övriga skulder 51 595 51 897 41 093 38 136 18 752

reservfond 1 398 321 1 313 069 1 255 362 1 194 963 1 139 065

 8 643 953 6 841 770 6 737 576 6 653 612 7 235 964    

ett dubbelt halvslag är ett lika enkelt som klassiskt sätt att snabbt förtöja vid  

pollare eller ring. dubbelt halvslag om egen part slås på själva tampen istället  

för runt ring eller pollare. Med en rundtörn, ett extra varv i första skedet,  

minskar belastningen, knopen blir lättare att lösa upp.

Dubbelt halvslag om egen part
1.	
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Sveriges regering beslutade den 29 
november 2007 om riktlinjer för extern 
rapportering för företag med statligt 
ägande. Svenska Skeppshypotekskassan 
(Kassan) tillhör denna grupp av statligt 
ägda företag. Riktlinjerna bygger på prin-
cipen ”följa eller förklara”, som innebär 
att ett företag kan göra avvikelser från 
riktlinjerna om en tydlig förklaring med 
motivering till avvikelsen avges.

Enligt riktlinjerna skall bl a en håll-
barhetsredovisning avges i samband med 
att företagets årsredovisning publiceras. 
Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg 
för att systematiskt mäta och följa upp 
ett företags arbete med frågor som rör 
hållbar utveckling, exempelvis etik, miljö, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
mångfald. Hållbarhetsredovisningen skall 
avges enligt Global Reporting Initiatives 
(GRI):s riktlinjer. GRI:s riktlinjer är 
internationella normgivande riktlinjer 
för hållbarhetsredovisning.

Kassans styrelse har beslutat att ej avge 
en hållbarhetsredovisning. Avvikelse från 
ägarens riktlinjer sker mot bakgrund av 
verksamhetens art och omfattning. Kassan 
har 8 st anställda inklusive VD, varav två 
administrerar det statliga rederistöd som 
via Rederinämnden lämnas till svenskflag-
gade handelsfartyg. Den begränsade verk-
samheten i sig anser styrelsen utgöra skäl 
nog för att ej avge en hållbarhetsredovis-
ning enligt GRI:s riktlinjer.

Vidare finns både miljöpolicy och 
etikpolicy som styrelsen beslutat om. 

Ingen tillverkning bedrivs och resurs-
utnyttjandet utgörs av den normala 
förbrukning en kontorsverksamhet med 
8 personer kräver. Således är det svårt, 
om ens möjligt, att hitta processer i verk-
samheten som kan mätas och samtidigt ha 
en påverkan vad gäller hur Kassan aktivt 
kan bidra till en hållbar utveckling inom 
miljöområdet. 

Kassans etikpolicy innefattar frågor 
som rör, förutom etik, även jämställdhet 
och mångfald. Då antalet anställda är 
få skulle det, om det fanns mätbara 
processer inom områdena för etik, 
jämställdhet och mångfald, ändå inte gå 
att mäta och avrapportera dessa. Med den 
lilla population som Kassans personal 
består av så skulle enskilda individer 
kunna identifieras och således skulle 
avrapportering verka integritetskrän-
kande. Detta är även skälet till att Kassan 
ej redovisar statistik i årsredovisningen 
beträffande sjukfrånvaro bland perso-
nalen. Till saken skall läggas att få frågor 
och processer inom etik, jämställdhet och 
mångfald där Kassan aktivt skulle kunna 
jobba för en förbättrad hållbar utveckling 
har kunnat identifieras.

Kassans samhällsuppdrag har allt sedan 
verksamheten startades 1929 varit att 
medverka vid finansiering av svensk rede-
riverksamhet. Genom det mångåriga 
engagemanget gentemot rederinäringen 
bidrar Kassan till att redaren har en till-
gång till kapital för förnyelse av flottan i 
såväl goda som dåliga tider.

Genom att leva upp till uppställda 
miljö- och etikpolicys och låta dessa 
genomsyra hur verksamhet bedrivs anser 
styrelsen att Kassan på bästa sätt bidrar 
till en hållbar utveckling. Som ovan 
nämnts är det dock mycket svårt att hitta 
mätbara frågeställningar/processer för att 
påvisa hur arbetet med hållbar utveckling 
bedrivs och förbättras. Viktigaste bidraget 
till en hållbar utveckling sker genom att 
Kassan uppfyller sitt samhällsuppdrag 
på bästa sätt. Hur väl samhällsuppdraget 
uppfylls anser Kassans styrelse väl framgår 
i denna, historiska och framtida avgivna 
årsredovisningar.

1 Lägg tampen runt föremålet, låt den gå runt den  
    fasta parten och över sig själv, ett halvslag.

2 För tampen ett varv till runt sig själv och sedan under sig själv.

2.
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Styrelsen för Svenska Skeppshypoteks-
kassan (Kassan) får härmed avge berättelse 
över förvaltningen under år 2008.

Allmänt om verksamheten
Kassan är ett kreditinstitut som finan-
sierar svenska rederier eller utländska 
rederier med ett betydande svenskt infly-
tande eller intresse mot inteckningar i 
skepp.

Lån kan beviljas med upp till 70 % av 
uppskattat värde på fartyget, i särskilda fall 
upp till 80 %.

Utlåning 
Kassan har under året utbetalat lån på 
1 542 Mkr (föregående år 1 545 Mkr). 
Under samma period har lån på 197 Mkr 
återbetalats i förtid. Totalbeloppet av 
utestående lånefordringar utgjorde vid 
årets slut i balansdagens kurser 7 891 Mkr 
(5 830 Mkr) och i anskaffningskurser  
7 073 Mkr (6 186 Mkr). Högre USD- och 
EUR-kurs har påverkat Kassans lånestock.

Vid årets slut uppgick av styrelsen 
beviljade men ännu inte utbetalade lån till 
ca 200 Mkr (200 Mkr). Lånebeloppen 
kommer att utbetalas under år 2009 i 
samband med att de fartyg för vilka lånen 
beviljats blir levererade.

Resultat, lönsamhet  
och finansiell ställning
Kassans rörelse har lämnat en vinst av 85 
Mkr (58 Mkr). Räntenettot har ökat med 
20 Mkr jämfört med 2007. Förändringen 
i räntenettot beror på högre svenskt 
ränteläge, ökad utlåning och högre USD- 

samt EUR-kurs. 2007 års resultat belas-
tades med engångskostnader för pensions-
åtaganden på grund av ny beräkningsmo-
dell för pensionskostnader, IAS 19. 

Avkastningen på genomsnittlig 
balansomslutning uppgick till 1,1 procent 
(0,8). Några kreditförluster har inte 
uppstått. Kassan har per balansdagen inte 
några oreglerade eller osäkra krediter eller 
krediter med ränteeftergifter. 

Avkastningen på eget kapital blev 
6,3 procent (4,5) och Kassans soliditet 
uppgick till 16,2 procent (19,2). Enligt 
regelverket, Basel II, uppgår Kassans  
kapitalkrav till 660 Mkr (497 Mkr) och 
kapitaltäckningskvoten till 2,12 (2,64). 

Riksdagen beslöt den 20 december 
1994 om ny lag om kapitaltäckning och 
stora exponeringar för kreditinstitut och 
värdepappersbolag. I denna lag är Kassan 
undantagen från bestämmelserna om 
begränsningar av stora exponeringar men 
omfattas såsom tidigare av bestämmelserna 
om kapitaltäckning. Styrelsen följer en 
intern policy beträffande stora expone-
ringar. Därtill tillser styrelsen att Kassans 
lånestock har en god fördelning på olika 
fartygstyper.

Förväntningar avseende  
den framtida utvecklingen
Några väsentliga händelser efter 
balansdagen har inte skett. Oron och 
problemen på den finansiella marknaden 

riskerar att öka Kassans upplåningskost-
nader. Ett förväntat sjunkande svenskt 
ränteläge under 2009 minskar Kassans 
ränteintäkter. Verksamheten bedöms 
bedrivas i ungefär samma omfattning som 
2008.

Risker och riskhantering
Kassans väsentliga risker är kreditrisk i 
lånestocken och värdepappersportföljen. 
För ytterligare information om risker och 
riskhantering, se not 17.

Personal
Kassans personal har förutom verkstäl-
lande direktören utgjorts av 7 personer 
(7). Kassans personal sköter dessutom 
Rederinämndens löpande angelägen-
heter.

Disposition av vinst
Årets vinst, 85 Mkr, har tillförts reserv-
fonden, som därefter uppgår till 1 398 
Mkr.

Resultatet av Kassans verksamhet 
under året och Kassans ställning vid årets 
slut framgår av följande resultaträkningar 
och balansräkningar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
svenska skeppshypotekskassans förvaltning och räkenskaper under år 2008, 81:a räkenskapsåret.

om man upptäcker en skada på en tamp, eller behöver korta den,  

och inte omedelbart kan byta tampen ger trumpetsteken  

snabb hjälp för stunden. Med tre öglor, som sätts  

samman som vid dubbelt halvslag, flyttar den  

bort dragkraften från det skadade stället.

Trumpetstek

2.1.	
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1. Forma tre öglor, lagda åt samma håll.  
    Låt mittenöglan bli störst.

2. Drag den stora öglan genom vänster ögla, framifrån, 
     och vidare genom höger ögla, bakifrån.
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RESULTATRÄKNING

SEK   2008   2007

RÄNTEINTÄKTER (not 1)

utlåning till rederier:

räntor  310 480 389 295 268 374

Korta placeringar:

svenska finansinstitut  617 457 259 760

räntebärande värdepapper  18 806 942 22 026 323

långa placeringar:  

   räntebärande värdepapper   9 330 092 14 033 776

RÄNTEKOSTNADER  (not 2) -242 713 786 -254 677 080 

RÄNTENETTO  (not 3) 96 521 094 76 911 153

allmänna administrationskostnader (not 4, 5, 14, 15) -8 789 272 -16 590 221

garantifondsavgift till staten    -2 100 000 -2 100 000

avskrivning på inventarier                   -203 689 -217 428

övriga rörelsekostnader  -176 250    -296 496

Årets vinst som tillförts reservfonden  85 251 883  57 707 008
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BALANSRÄKNING

SEK   2008-12-31   2007-12-31

TIllGåNGAR 

Kassa  10 000  10 000

utlåning till kreditinstitut (not 6) 96 630 792  5 721 318

obligationer och andra räntebärande värdepapper: (not 7)    

 korta placeringar  412 394 591  715 984 440

 långa placeringar  190 875 832  227 251 777

utlåning till rederier (not 8) 7 891 270 993  5 830 308 728

Materiella tillgångar (not 9) 72 359  276 048

övriga fodringar (not 10) 743 143   933 939

upplupna ränteintäkter  48 738 401  58 192 064

Förbetalda kostnader och övriga upplupna intäkter  3 216 684  3 091 960

summa tillgångar  8 643 952 795 6 841 770 274

SKUlDER OCH EGET KAPITAl   

Skulder 

skulder till kreditinstitut (not 11) 7 194 036 564  5 476 803 602

leverantörsskulder  340 459  333 635

övriga skulder  166 665  293 055

upplupna räntekostnader  36 693 035  36 737 161

Förutbetalda intäkter och övriga upplupna kostnader  3 370 149  1 033 244

övriga avsättningar (not 5, 12) 11 025 000  13 500 537

Eget kapital 

reservfond, varav årets vinst 85,3 Mkr (57,7) (not 13) 1 398 320 923  1 313 069 040

summa skulder och  eget kapital  8 643 952 795 6 841 770 274

GARANTI 

svenska statens garanti (garantin gäller t.o.m. 2025-06-30)  350 000 000  350 000 000

STÄllDA PANTER  inga  inga

ANSVARSFÖRBINDElSER  inga  inga

Göteborg den 4 mars 2009
Erling Gustafsson 

 
 
Hanna Lagercrantz
Agneta Rodosi
Tomas Abrahamsson
/Lars Johanson

 
 

Lars Höglund
Håkan Larsson

Fredrik Lantz
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KASSAFLÖDESANALYS

DEN LöPANDE VERKSAmHETEN     2008     2007

erhållna räntor och ersättning för upplåningskostnader    309 475 314     289 772 905

erhållna räntebetalningar på räntebärande värdepapper    39 213 229     40 276 934

betalda räntor    -242 757 912     -249 104 868

       105 930 631     80 944 971

betalda förvaltningskostnader    -11 257 648     -14 733 079

Kassaflöde från den löpande verksamheten    94 672 983     66 211 892

öK NING/mINSK NING AV DEN LöPA NDE  
V ER K SA mHETENS TILLG å NG A R OcH SKULDER    

lån till rederier    -2 060 962 265     -161 847 019

upplåningsskulder    1 717 232 962     35 682 564

placeringar i räntebärande värdepapper    339 965 794     57 932 367

       -3 763 509     -68 232 088

IN V ESTER ING S V ER K SA mHETEN

investeringar i inventarier     - -217 071

       - -217 071 

Årets kassaflöde    90 909 474     -2 237 267

likvida medel vid periodens början    5 731 318     7 968 585

likvida medel vid periodens slut  96 640 792  5 731 318

likvida medel avser kassa och utlåning till kreditinstitut

KAPITALTÄCKNING
2008-12-31, enligt basel ii

TKR 
KAPITALBAS    2008-12-31   2007-12-31

Primärt kapital 

reservfond inkl året vinst  1 398 321 1 313 069

summa total kapitalbas  1 398 321   1 313 069  
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KAPITALTÄcKNING   2008-12-31    2007-12-31 

total kapitalbas   1 398 321    1 313 069

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden   647 490    485 391

Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden   12 225    11 233

totalt kapitalkrav   659 715    496 624

överskott av kapital   738 606    816 445

Kapitaltäckningskvot   2,12    2,64

KAPITALKRAVET föR KREDITRISKER   
2008-12-31  

ExPONERINGSKlASS Riskvikt Exponering  Riskvägt belopp  Kapitalkrav

exponeringar mot institut 20 % 657 975  131 595  10 528

exponeringar mot institut 50 % 47 900  23 950  1 916

exponeringar mot företag 100 % 7 934 035  7 934 035  634 723

övriga exponeringar 100 % 4 043  4 043  323

summa  8 643 953  8 093 623  647 490

2007-12-31  

ExPONERINGSKlASS Riskvikt Exponering  Riskvägt belopp  Kapitalkrav

exponeringar mot stater 0 % 18 939  0  0

exponeringar mot institut 20 % 940 729  188 146  15 052

exponeringar mot institut 50 % 5 721  2 861  229

exponeringar mot företag 100 % 5 872 069  5 872 069  469 766

övriga exponeringar 100 % 4 312  4 312  344

summa  6 841 770  6 067 388  485 391

regler om kapitaltäckning uttrycker lagstif-

tarens uppfattning om hur mycket kapital, 

benämnt kapitalbas, som ett kreditinstitut 

måste ha i förhållande till hur stora risker 

institutet tar. den 1 februari 2007 trädde 

nya kapitaltäckningsregler i kraft (basel ii). 

enligt lagen om kapitaltäckning och stora 

exponeringar (2006:1371) ska kapitalbasen 

minst motsvara summan av kapitalkraven 

för kreditrisker, marknadsrisker och opera-

tiva risker. bolaget har inte något handels-

lager och beräknar sålunda inte något 

kapitalkrav för marknadsrisker. Kapitaltäck-

ningskvoten, det vill säga kapitalbasen divi-

derat med kapitalkravet, ska överstiga 1,0.

Kassan upprättar och dokumenterar 

egna metoder och processer för att utvär-

dera sitt kapitalbehov. Kapitalbehovet be-

döms systematiskt utifrån den totala nivån 

på de risker Kassan kan bli exponerad för. 

samtliga risker beaktas, även risker utöver 

de som inkluderas vid beräkningen av det 

legala minimikapitalkravet. Kassan bedöms 

ha en betryggande kapitalbas med hänsyn 

tagen till de legala minimikapitalkraven 

och tillkommande risker enligt den interna 

kapitalutvärderingen.
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Bilagda årsredovisningshandlingar har 
upprättats enligt lagen om årsredovisning 
i kreditinstitut och värdepappersbolag 
(ÅRKL) samt i enlighet med Finansin-
spektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2006:16, 2007:6, 2007:13 och 
2007:28). Enligt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd tillämpas 
s.k. lagbegränsad IFRS. Med lagbegränsad 
IFRS avses en tillämpning av de inter-
nationella redovisningsstandarder samt 
tillhörande tolkningsmeddelanden som 
antagits av Europeiska kommissionen, 
med de avvikelser från tillämpningen som 
Finansinspektionen angivit. Dessa avvi-
kelser innebär bland annat att Rådet för 
finansiell rapportering RFR 2.1 Redo-
visning för juridiska personer tillämpats. 
Detta innebär att samtliga av EU godkända 
IFRS och uttalanden tillämpas så långt 
detta är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning.

Förändrade redovisningsprinciper
Kassan tillämpar från och med 2007 
lagbegränsad IFRS. Utlåning till rede-
rier och skulder till kreditinstitut värderas 
i balansräkning från och med 2007 till 
balansdagens valutakurs istället för som 
tidigare år till anskaffningsdagens valu-
takurs. Kassans tilläggspensionsplan s k 
FTP-plan, skuldberäknades inte till och 
med 2006. Från 2007 värderas FTP-
planen enligt IAS 19.

Intäkter
Intäkter redovisas i resultaträkningen när 
det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att erhållas och dessa 

fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränteintäkter och räntekostnader på  

finansiella tillgångar och finansiella 
skulder redovisas i resultaträkningen i 
enlighet med effektivräntemetoden.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas, 
när de tas in i redovisningen, till svenska 
kronor enligt transaktionsdagens valu-
takurs. Monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta omräknas på varje 
balansdag enligt balansdagskursen. Kurs-
differenser som uppkommer redovisas i 
periodens resultat.

Pensioner 
Kassans tilläggspensionsplan, s.k. FTP-
plan värderas enligt IAS 19.

Kassan har förmånsbestämda pensions-
planer. En förmånsbestämd pensionsplan  
är en pensionsplan som garanterar ett belopp 
den anställde erhåller som pensionsförmån 
vid pensionering, vanligen baserat på ett 
flertal olika faktorer, exempelvis lön och 
tjänstgöringstid.

Pensionskostnaden för förmånsbe-
stämda planer beräknas med hjälp av den 
så kallade Project Unit Credit Method på 
ett sätt som fördelar kostnaden över den 
anställdes yrkesverksamma liv. Beräk-
ningen görs årligen av oberoende aktua-
rier. Dessa åtaganden, det vill säga den 
skuld som redovisas, värderas till nuvärdet 
av förväntade framtida utbetalningar, där 
beräknade framtida löneökningar är beak-
tade, med användning av en diskonterings-
ränta som motsvarar räntan på förstklassiga 
företagsobligationer eller statsobligationer 
utfärdade i samma valuta som pensionen 

kommer att utbetalas i med en återstående 
löptid som är jämförbar med de aktuella 
åtagandena.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
i balansräkningen till anskaffningsvärdet 
efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning av de materiella anlägg-
ningstillgångarna sker linjärt över dess 
beräknade nyttjandeperiod. Den beräk-
nade nyttjandeperioden för Kassans mate-
riella anläggningstillgångar är 3 år.

Finansiella instrument (Not 16)
Finansiella tillgångar omfattar kassa, utlå-
ning till kreditinstitut, obligationer och 
andra räntebärande värdepapper samt 
utlåning till rederier. Finansiella skulder 
omfattar skulder till kreditinstitut.

Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder redovisas initialt till anskaffnings-
värde motsvarande dess verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader. Redovis-
ning och värdering sker därefter beroende 
av hur de finansiella tillgångarna och de 
finansiella skulderna har kategoriserats 
enligt nedan.

För köp och försäljning av penning 
och kapitalmarknadsinstrument på avis-
tamarknaden tillämpas affärsdagsredo-
visning. Övriga finansiella tillgångar och 
finansiella skulder redovisas i balansräk-
ningen när Kassan blir part till instru-
mentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller 
eller Kassan förlorar kontrollen över 
den. Detsamma gäller för del av en finan-

pålsteken var vanlig i riggen på de större segelfartygen. ett konkret exempel är  

då den fäster en lina från lovarts rånock för att säkert och stabilt hålla seglet upp 

mot vind. Fördelen med pålsteken är att den varken slirar, löses upp eller fastnar. 

Ännu säkrare blir den om löpande part fästes vid fast part.

Pålstek
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siell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld.

Kassan värderar samtliga finansiella 
instrument till upplupet anskaffnings-
värde.

Upplupet anskaffningsvärde
Upplupet anskaffningsvärde beräknas 
med hjälp av effektivräntemetoden, vilken 
innebär att eventuella över- eller under-
kurser samt direkt hänförliga kostnader 
eller intäkter periodiseras över kontrak-
tets löptid med hjälp av den beräknade 
effektivräntan. Effektivräntan är den 
ränta som ger instrumentets anskaff-
ningsvärde som resultat vid nuvärdesbe-
räkning av framtida kassaflöden.

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till kreditinstitut består av bank-
tillgodohavanden. Balansposten värderas 
till nominellt belopp. Upplupna räntor 
redovisas under balansposten Upplupna 
ränteintäkter.

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper består i huvudsak av certi-
fikat, bostadsobligationer och statsobli-
gationer. Dessa kategoriseras som finan-
siella tillgångar som hålles till förfall och 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupna räntor redovisas under  
balansposten Upplupna ränteintäkter.

Utlåning till rederier 
Utlåning till rederier värderas till upplu-
pet anskaffningsvärde. Upplupna räntor 
redovisas under balansposten Upplupna 
ränteintäkter. 

Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut består i 
huvudsak av reverslån och värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupna 
räntor redovisas under balansposten 
Upplupna räntekostnader.

Kreditförluster
Som kreditförluster redovisas, efter indi-
viduell bedömning, under året konsta-
terade kreditförluster samt nedskrivning 
avseende sannolika kreditförluster.  

En kreditförlust redovisas i de fall det 
värde som bedöms kunna återvinnas 
understiger det bokförda värdet. För 
osäkra fordringar görs nedskrivning 
för sannolika kreditförluster om säker-
hetens värde tillsammans med övriga 
betalningar från motparten inte täcker 
bokfört värde på fordran. Nedskriv-
ningen görs till det belopp som, med 
hänsyn tagen till säkerhetens värde och 
nuvärdet av förväntade betalningar från 
kunden, beräknas inflyta.

1. Forma en ögla, för upp tampen genom öglan.

2. För tampen under den fasta parten 
      och genom öglan.

1.	 	 	 	 						2.
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NOTER

NOT 1  RÄNTEINTÄKTER   2008   2007

utlåning till rederier  310 480 389 295 268 374 

 Korta placeringar  19 424 399 22 286 083 

 långa placeringar      9 330 092   14 033 776 

  339 234 880  331 588 233

NOT 2  RÄNTEKOSTNADER    2008    2007

skulder till kreditinstitut  242 713 786  254 677 080

NOT 3  RÄNTENETTOT    2008     2007

Medelräntan i procent under året utgjorde för 

 utlåning till rederier   4,65     5,15

 skulder till kreditinstitut    4,00     4,64  

samtliga värdepapper värderas till upplupet anskaffningsvärde  

med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Kassan har inga ränteintäkter från osäkra fordringar.

samtliga räntekostnader avser kreditinstitut och värderas till 

upplupet anskaffningsvärde.
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NOT 4  ALLmÄNNA ADmINISTRATIONSKOSTNADER   2008   2007

Personalkostnader:    

arvoden och löner till styrelse och verkställande direktör   1 667 880  1 488 000

 Varav till: 

 styrelsens ordförande  141 000  123 000 

 styrelsens vice ordförande   46 000  43 500 

 övriga ledamöter  329 000  328 500 

 verkställande direktör  1 151 880  993 000

löner till övriga anställda   2 461 607  2 819 801

pensionskostnader   1 204 351  6 638 604

Förändring pensionsskuld   -1 327 696  -

socialförsäkringsavgifter   1 838 967  2 953 540

andra personalkostnader   272 349  348 298

Hyror och andra lokalkostnader   1 194 237  1 178 964

övriga administrationskostnader   3 530 257  3 109 710

      10 841 952  18 536 917

administrationsersättning   -2 052 680  -1 946 696

      8 789 272  16 590 221

Medelantal anställda   8  8

antal personer i gruppen styrelse och verkställande direktör    11  11

Revisionsarvode 

 deloitte ab  118 750  118 750 

 lindebergs grant thornton/KpMg ab  -  21 123 

 övriga av regeringen utsedda revisorer    21 500    22 000

   140 250  161 873

För samtliga anställda inklusive verkställande direktör gäller allmän pension samt  

tilläggspension enligt Ftp-plan.

Vid uppsägning av Vd skall Kassan iaktta en uppsägningstid om 12 månader.  

Vid uppsägning från Vd gäller en uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från 

Kassans sida är Vd efter 50 års ålder berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande  

6 månadslöner och vid fyllda 55 år ett belopp motsvarande 12 månadslöner.
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NOTER

NOT 5  PENSIONER    

Kassans pensionsplaner är förmånsbestäm-

da och består av Ftp-plan samt individuell 

plan för f.d. Vd. den förmånsbestämda pen-

sionsplanen omfattar i huvudsak ålders-, 

sjuk och familjepension. premierna betalas 

löpande under året till spp och storleken 

på premierna bestäms bland annat av den 

anställdes lön. enligt denna plan har de 

anställda rätt till pensionsförmåner baserat 

på deras pensionsgrundande inkomst samt 

antal tjänstgöringsår. 

under 2007 gick Kassan över till att redovi-

sa sina pensionsåtaganden i enlighet med 

ias 19. effekten jämfört med värderingen 

tidigare år uppgick 2007 till ca 6 Mkr inkl 

avsättning för löneskatt. Kassan har valt att 

redovisa hela denna effekt som kostnad i 

resultaträkningen.

den senaste aktuariella beräkningen 

av pensionsplanen har utförts per den 31 

december 2008. Vid beräkning av nuvärdet 

av den förmånsbestämda förpliktelsen och 

tillhörande kostnader avseende tjänstgöring 

under innevarande period och tillhörande 

kostnader avseende tjänstgöring under tidi-

gare perioder har baserats på tryggandela-

gen. de viktigaste aktuariella antagandena 

framgår av nedanstående tabell:

Antagande  2008    2007

diskonteringsränta 4%   4%

avkastning på förvaltningstillgångarna 3%   0%

Förväntad löneökningstakt 3%   3%

Årlig ökning av inkomstbasbelopp 3%   3%

Årlig ökning av utbetald pension 2%   2%

Årlig ökning av fribrev 2%   2%

personalomsättning 0%   0%

dödlighetstabell dus06    p94

Belopp    2008   2007

Kostnader avseende tjänstgöring under perioden -1 204 351   -1 786 389

räntekostnad -    -

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -    -

reduceringar / regleringar -    -

Värdering enligt ias 19 1 327 696   -4 852 215

summa belopp som redovisats i resultaträkningen 123 345    -6 638 604

i tabellen nedan presenteras belopp som redovisats i resultaträkningen 

avseende den förmånsbestämda pensionsplanen:

Kostnaden för förmånsbestämda pensionsplaner har redovisats i resultaträkningen 

under allmänna administrationskostnader. nästa års förväntade utbetalning  

avseende förmånsbestämda pensionsplaner uppgår till 0,8 (0,8) Mkr.
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NOT 5  PENSIONER (fORTS)    

Belopp  2008    2007

Förpliktelsens nuvärde, ingående balans 22 666 895   17 814 680

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder 527 851   -

räntekostnad 902 206   -

pensionsutbetalningar -731 608   -

reduceringar / regleringar -887 228   -

Värdering enligt ias 19 -    4 852 215

Förpliktelsens nuvärde, utgående balans 22 478 116    22 666 895

Belopp 2008-12-31 2007-12-31

Förvaltningstillgångar 

Verkligt värde, ingående balans 17 814 680 17 814 680

Förväntad avkastning 524 885 -

premiebetalning / aktuariel vinst 553 389 -

utbetalda ersättningar / pensioner / gottgörelser -731 608 -

Verkligt värde, utgående balans  18 161 346   17 814 680 

pensionsskuld  

Förpliktelsens nuvärde, utgående balans 22 478 116 22 666 895

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -18 161 346 -17 814 680

Värdering enl ias 19 4 316 770 4 852 215

individuell plan för f.d. Vd 3 452 979 4 882 044

Ftp 62-65 1 102 802 1 130 490

löneskatt 2 152 449 2 635 788

pensionsskuld som redovisas i balansräkningen 11 025 000    13 500 537

Årets förändringar i nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 

framgår av nedanstående tabell:

det belopp som redovisats i balansräkningen hänförligt till Kassans 

förmånsbestämda förpliktelse presenteras i nedanstående tabell:
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NOT 6  UTLåNING TILL KREDITINSTITUT    2008-12-31  2007-12-31

betalbara på anfordran    96 630 792  5 721 318 

Varav efterställda tillgångar    0  0

NOTER

NOT 7  OBLIGATIONER OcH ANDRA  RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

   Anskaffningsvärde Marknadsvärde Nominellt värde

KORTA PlACERINGAR, 2008-12-31

 svenska kreditinstitut 376 000 000 376 000 000 376 000 000 

 bostadsfinansierade institut   40 043 560   36 525 670   36 000 000

   416 043 560 412 525 670 412 000 000 

ackumulerat belopp på värdejusteringskonto  -3 648 969

bokfört värde 412 394 591

Varav efterställda tillgångar 0

Varav noterade värdepapper 36 394 591

Varav onoterade värdepapper 376 000 000

KORTA PlACERINGAR, 2007-12-31

svenska kreditinstitut 253 000 000  253 000 000 253 000 000

bostadsfinansierande institut 465 585 580  441 307 608 440 000 000

svenska staten   19 829 880    18 127 000   18 000 000

   738 415 460  712 434 608 711 000 000

ackumulerat belopp på värdejusteringskonto  -22 431 020

bokfört värde  715 984 440

Varav efterställda tillgångar 0

Varav noterade värdepapper 462 984 440

Varav onoterade värdepapper 253 000 000
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NOT 7  OBLIGATIONER OcH ANDRA  RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER (fORTS)

   Anskaffningsvärde Marknadsvärde Nominellt värde

låNGA PlACERINGAR, 2008-12-31

 bostadsfinansierade institut 189 284 895 195 434 515 192 500 000

ackumulerat belopp på värdejusteringskonto     1 590 937

bokfört värde 190 875 832

Varav efterställda tillgångar 0

Varav noterade värdepapper 190 875 832

 Varav onoterade värdepapper 0

låNGA PlACERINGAR, 2007-12-31

bostadsfinansierande institut 229 328 455 225 235 540 228 500 000

ackumulerat belopp på värdejusteringskonto     -2 076 678  

bokfört värde 227 251 777

Varav efterställda tillgångar                   0 

Varav noterade värdepapper 227 251 777

Varav onoterade värdepapper                   0

      2008-12-31 2007-12-31

åTERSTåENDE lÖPTID

Högst tre månader     376 000 000 253 000 000

längre än tre månader men högst ett år    36 394 591 462 984 440 

längre än ett år men högst fem år    190 875 832 227 251 777

åTERSTåENDE RÄNTEBINDNINGSTID 

Högst tre månader    376 000 000  253 000 000

längre än tre månader men högst ett år    36 394 591 462 984 440 

längre än ett år men högst fem år    190 875 832 227 251 777 

genomsnittlig återstående löptid 0,6 år (1,2 år). 

genomsnittlig effektiv ränta i procent av anskaffningsvärdet 3,43 % (3,86 %).
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NOT 8  UTLåNING TILL REDERIER   2008-12-31  2007-12-31

lån i seK  1 442 900 004 1 499 233 337

lån i utländsk valuta   6 171 102 253  4 197 844 602

*lån till den mindre skeppsfarten enligt sFs 1988:103      277 268 736    133 230 789

     7 891 270 993  5 830 308 728

Varav efterställda tillgångar   0  0

Kassan har inga reserveringar för osäkra fordringar.

åTERSTåENDE lÖPTID

betalbara på anfordran    -  - 

Högst tre månader    -  -

längre än tre månader men högst ett år    -  34 673 010 

längre än ett år men högst fem år    95 234 418  113 819 988 

längre än fem år    7 796 036 575  5 681 815 730 

genomsnittlig återstående löptid 10,4 år (10,2 år).

åTERSTåENDE RÄNTEBINDNINGSTID

Högst tre månader     6 894 631 267  4 100 937 867

längre än tre månader men högst ett år    550 577 467  793 006 553 

längre än ett år men högst fem år    446 062 259  936 364 308 

längre än fem år    -  -

VERKlIGT VÄRDE

utlåning till rederier    7 891 270 993  5 830 308 728

NOTER

* en särskild fond som enligt regeringsbeslut förvaltas av Kassan får användas för förlusttäckning 

vid nyutlåning till den mindre skeppsfarten. Fondens kapitalbehållning uppgick den 31 december 

2008 till 62,9 Mkr (59,7 Mkr). därutöver har staten ställt en garanti på 55 Mkr för förlusttäckning. 

garantin gäller t.o.m. 2024-06-29.
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NOT 9   mATERIELLA TILLGåNGAR      2008-12-31  2007-12-31

INVENTARIER

ingående anskaffningsvärde     1 980 007  1 762 936 

Årets anskaffningsvärde     -  217 071

summa anskaffningsvärde     1 980 007  1 980 007

ingående ackumulerade avskrivningar     -1 703 959  -1 486 531 

Årets avskrivningar        -203 689     -217 428

summa ackumulerade avskrivningar  -1 907 648 -1 703 959  

bokfört värde      72 359  276 048

NOT 11  SKULDER TILL KREDITINSTITUT      2008-12-31  2007-12-31

svenska banker     5 131 507 819  4 044 705 401 

svenska kreditmarknadsbolag     2 062 528 745  1 432 098 201

       7 194 036 564  5 476 803 602

åTERSTåENDE lÖPTID 

betalbara på anfordran     -  859 210

Högst tre månader     -  - 

längre än tre månader men högst ett år     -  34 673 010 

längre än ett år men högst fem år     67 834 414  77 286 651 

längre än fem år     7 126 202 150  5 363 984 731

genomsnittlig återstående löptid 10,4 år (10,2 år).

åTERSTåENDE RÄNTEBINDNINGSTID

Högst tre månader      6 374 796 843  3 933 966 077

längre än tre månader men högst ett år     523 177 462  793 006 553 

längre än ett år men högst fem år     296 062 259  749 830 972 

längre än fem år     -  -

VERKlIGT VÄRDE

skulder till kreditinstitut     7 194 036 564  5 476 803 602

NOT 10  öVRIGA fORDRINGAR     2008-12-31  2007-12-31 

beloppet avser fordran på staten avseende pensionsåtagande    743 143  933 939
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NOT 12   öVRIGA AVSÄTTNINGAR   2008-12-31  2007-12-31 

beloppet avser avsättning avseende pensionskostnader   11 025 000 13 500 537 

varav långfristig del   10 795 000 11 979 084

NOT 14   OPERATIONELL LEASING   

NOT 15   TRANSAKTIONER mED NÄRSTåENDE   

NOT 13   RESERVfOND    2008-12-31 2007-12-31 

reservfonden består av:

balanserad reservfond    1 313 069 040 1 255 362 032

Årets vinst som tillförs reservfonden        85 251 883      57 707 008

    1 398 320 923 1 313 069 040

NOTER

Kassans operationella leasingavtal består i huvudsak av hyresavtal för lokaler som   

Kassan själva utnyttjar. det sammanlagda beloppet i hyra är ca 1 000 tkr per år.   

Hyresavtalet löper t o m 2011-09-30.

skeppshypotekskassan har inga transaktioner med närstående med undantag  

av lån till rederier vars företrädare är ledamot eller suppleant i Kassans styrelse. 

lånen är beviljade på marknadsmässiga villkor.

skotsteket, liksom råbandsknopen, används för att sammanbinda 

två linor. skotsteket är den säkrare av de två. om skillnaden i grov-

lek är stor mellan tamparna kan man slå fler rundtörnar med den 

tunnare för att öka styrkan.

Skotstek
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NOT 16   fINANSIELLA INSTRUmENT     2008-12-31 2007-12-31 

BOKFÖRT VÄRDE PER KATEGORI AV FINANSIEllA INSTRUMENT

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

innehas för handel     - -

övrigt     - -

investeringar som hålles till förfall     603 270 423 943 236 217 

lånefordringar      7 891 270 993 5 830 308 728 

Finansiella tillgångar som kan säljas                          -                      -

       8 494 541 416 6 773 544 945

Finansiella skulder 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

innehas för handel     - -

övrigt     - -

övriga finansiella skulder     7 194 036 564 5 476 803 602 

       7 194 036 564 5 476 803 602
                                                                                                                                                                                 

Kassan har under perioden inte omklassificerat några finansiella tillgångar eller finansiella 

skulder mellan värderingskategorierna ovan.

NETTOVINST/-FÖRlUST PER KATEGORI AV FINANSIEllA INSTRUMENT

 

Kassan har inga vinster eller förluster vid realisation av finansiella instrument.

1. Forma en bukt, för upp tampen genom bukten.

2. För tampen runt bukten, under sig själv.

1.	 	 	 	 2.
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NOT 17  fINANSIELLA RISKER 

NOTER

Kassan är genom sin verksamhet i huvudsak exponerad för kreditrisk, ränterisk,  

valutarisk och likviditetsrisk. dessa finansiella risker mäts, hanteras och följs upp  

i enlighet med den policy som Kassans styrelse beslutat.

utlåningen till rederier, som motsvarar 

cirka 91 % (85 %) av Kassans maximala 

kreditriskexponering sker, förutom lån till 

den mindre skeppsfarten, mot säkerhet av  

pantbrev i skepp inom 70 % eller i särskilda 

fall 80 % av det värde till vilket styrelsen 

uppskattar fartyget. som säkerhet godtas 

inte pantbrev i fartyg som är äldre än 20 år, 

om det inte finns särskilda skäl. skeppens 

marknadsvärde prövas kontinuerligt av sty-

relsen. För lån till den mindre skeppsfarten, 

277 Mkr (133 Mkr), säkerställes utlåningen 

dessutom av fondmedel och statlig garanti. 

För denna utlåning godtas pantbrev i skepp 

upp till 90 %.

 placeringar i obligationer och ränte-

bärande värdepapper sker baserat på den 

policy som beslutats av styrelsen.

 det har inte uppstått några kreditförlus-

ter under året. Kassan har på balansdagen 

inte några oreglerade eller osäkra krediter 

eller krediter med ränteeftergifter.

 Kassan har per 2008-12-31 inga förfallna 

fordringar.

 per balansdagen har Kassan inte tagit 

över några tillgångar för skyddande av 

fordran relaterat till utlåning till rederier. 

KREDITRISK

Med kreditrisk avses risken att Kassans motpart inte uppfyller sina åtaganden 

gentemot Kassan. exponering för kreditrisk uppkommer i huvudsak från utlåning till 

rederier, men även till viss del från placeringar i obligationer och andra räntebärande 

värdepapper. i tabellen nedan presenteras Kassans maximala exponering för  

kreditrisk, utan hänsyn tagen till eventuella säkerheter.

lIKVIDITETSRISK

Med likviditetsrisk avses svårigheten för Kassan att möta finansiella åtaganden.  

i tabellen nedan presenteras de kontraktsenliga åtaganden som kassan har relaterat 

till dess finansiella skulder.

    2008-12-31   2007-12-31 

utlåning till kreditinstitut  96 630 792   5 721 318

obligationer och andra räntebärande värdepapper  603 270 423   943 236 217

utlåning till rederier  7 891 270 993   5 830 308 728

upplupna ränteintäkter       48 738 401      58 192 064

    8 639 910 609   6 837 458 327

tkr

2008-12-31 0-1 mån 1-3 mån 3 mån-1 år 1-5 år > 5 år Summa

skulder till kreditinstitut 75 128 113 760 432 782 2 226 354 4 346 013 7 194 037 

övriga skulder samt lev.skulder 507     507

upplupna räntekostnader 14 096 11 299 11 298   36 693

Förutbetalda intäkter och  

övriga upplupna kostnader 2 823 547    3 370



29

NOT 17  fINANSIELLA RISKER (fORTS) 

likviditetsrisken hanteras huvudsakligen genom att Kassan har matchande flöden  

för utlåning till rederier och upplåning från kreditinstitut samt en betydande  

likviditetsreserv i form av räntebärande värdepapper.

RÄNTERISK

Med ränterisk avses hur en förändring i det 

allmänna ränteläget påverkar Kassan. 

samtliga värdepapper värderas till an-

skaffningsvärde med effektivräntemetoden 

då värdepapper hålles till förfall.

Kassans ränterisk är begränsad genom att 

räntevillkoren för Kassans långfristiga upplå-

ning i huvudsak överensstämmer med ränte-

villkoren för placeringarna i utestående lån.

baserat på de finansiella tillgångar och 

de finansiella skulder som Kassan har på 

balansdagen, skulle en höjning av mark 

 

nadsräntan med 1 % leda till en effekt på 

Kassans resultat uppgående till ca 10,0 Mkr 

(6,1) under 2009.

VAlUTARISK

Med valutarisk avses risken för att föränd-

ringar i valutakurser påverkar värdet på 

Kassans finansiella tillgångar och finansiella 

skulder och därigenom leder till förluster för 

Kassan. Valutarisker uppkommer i huvudsak 

genom Kassans utlåning och upplåning i 

utländsk valuta. Kassans utlåning i utländsk  

 

valuta är helt upplånad i samma utländska 

valuta. Kassans räntenetto i utländsk valuta 

påverkas av valutakursernas utveckling.

baserat på de finansiella tillgångar och 

de finansiella skulder som Kassan har på 

balansdagen, skulle en förändring av utländ-

ska valutors kurser gentemot svenska  

kronan på +/- 10 % leda till en effekt på 

Kassans resultat uppgående till +/- 3,5 Mkr 

(+/- 2,2). således är det endast Kassans 

räntenetto i utländsk valuta som påverkas 

av valutakursförändringar.

tkr

2007-12-31 0-1 mån 1-3 mån 3 mån-1 år 1-5 år > 5 år Summa

skulder till kreditinstitut 20 287 98 537 329 939 1 626 729  3 401 311 5 476 803 

övriga skulder samt lev.skulder 627     627

upplupna räntekostnader 12 245 12 246 12 246   36 737

Förutbetalda intäkter och  

övriga upplupna kostnader 423 136  474   1 033 
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REVISIONSBERÄTTELSE

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Vi har granskat årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens förvaltning i 
Svenska Skeppshypotekskassan för räken-
skapsåret 2008. Det är styrelsen som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med 
god revisionssed i Sverige. Det innebär 
att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.  
En revision innefattar att granska ett 

urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I 
en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens tillämp-
ning av dem samt att bedöma de betydel-
sefulla uppskattningar som styrelsen gjort 
när de upprättat årsredovisningen samt 
att utvärdera den samlade informationen 
i årsredovisningen. Som underlag för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i Svenska Skeppshypotekskassan 
för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot är ersättningsskyldig mot Svenska 
Skeppshypotekskassan. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med Lag (1980:1097) om 

Svenska Skeppshypotekskassan eller årsre-
dovisningslagen. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan.

Årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en rättvisande bild av Svenska Skeppshypo-
tekskassan resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att resultaträkningen och 
balansräkningen fastställs och att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

STYRElSENS ARBETSFORMER
Enligt lagen (1980:1097) om Svenska 
Skeppshypotekskassan förvaltas Kassan  
av styrelsen.

Styrelsearbetet utförs i enlighet med 
lagen, av ägaren utgivna policys och den 
arbetsordning som arbetas fram och som 
årligen fastställs vid styrelsens samman-
träde under våren. Arbetsordningen 

reglerar även arbetsfördelning mellan 
styrelsen, styrelsens ordförande och verk-
ställande direktör. 

Bedömning av styrelsens arbetssätt och 
effektivitet sker årligen. 

STYRElSEN
Regeringen utser årligen ledamöter och 
suppleanter i Kassans styrelse. Följande 

personer är ledamöter och suppleanter i 
Kassans styrelse fr.o.m. 1 juli 2008 t.o.m. 
30 juni 2009:

Göteborg den 4 mars 2009 
DELOITTE AB
Harald Jagner                 Fredrik Ahlén
Auktoriserad revisor
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STYRElSElEDAMÖTERNAS OBEROENDE
Staten gör i sin ägarpolicy ett undantag 
i förhållande till svensk kod för bolags-
styrning, och det är att styrelseledamöters 
oberoende i förhållande till staten som 
större ägare inte redovisas. Denna riktlinje 
i koden syftar i all huvudsak till att skydda 
minoritetsaktieägare. I statligt helägda 
företag saknas därför skäl att redovisa 
denna form av oberoende.

Avseende en styrelseledamots beroende 
i förhållande till företaget anges i statens  

 
ägarpolitik flera olika skäl för när ett sådant 
beroende kan föreligga. Nedanstående 
skäl bedöms vara tillämpliga för Svenska 
Skeppshypotekskassan. 

En styrelseledamot anses inte vara 
oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen om ledamoten, antingen 
själv eller genom att tillhöra företagsled-
ningen eller styrelsen eller genom att vara 
större delägare i annat företag som har en 
sådan affärsrelation med bolaget, har  

 
affärsförbindelser eller andra omfattande 
ekonomiska mellanhavanden med bolaget. 

En styrelseledamot anses inte heller 
oberoende i förhållande till bolaget om 
denne varit ledamot i bolaget mer än tolv år.

Ledamöterna Tomas Abrahamsson, 
Erling Gustafsson, Hanna Lagercrantz och 
Agneta Rodosi samt suppleanter Karin 
Barth och Jan-Olof Selén är oberoende i 
förhållande till bolaget. 

lEDAMÖTER

SUPPlEANTER

Erling Gustafsson
Verkställande direktör, Sjätte AP-fonden

Ordförande

Invald i styrelsen 2007

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Aviation 

Capacity Resources AB och United Logistics 

TSGS AB. Ledamot i Scandinavian Life Sci-

ence Venture.

Lars Höglund
Skeppsredare, Furetank Rederi AB

Vice ordförande

Invald i styrelsen 2002

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Furetank 

Rederi AB och Sveriges Redareförening. Vice 

Ordförande i Sjöfartens Arbetsgivareförbund. 

Ledamot i Nautiska föreningen och Sveriges 

Ångfartygs Assurans Förening.

Tomas Abrahamsson
Vice ordförande, SEKO

Invald i styrelsen 2002

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i EMSA 

Europeiska Sjösäkerhetsbyrån, ETF Euro-

peiska Transportarbetarefederationen, NTF 

Nordiska Transportarbetarefederationen, 

SEKO förbundsstyrelsen, A-kassan för service 

och kommunikation, HB Lastberget, Stiftelsen 

Sjöfartens utbildningsinstitut och Sjöfartsfo-

rum. Ersättare i LO:s styrelse.

Hanna Lagercrantz
Departementssekreterare,  

Näringsdepartementet

Invald i styrelsen 2008

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i SOS Alarm 

Sverige AB och  

Svenska rymdaktiebolaget. 

fredrik Lantz
Direktör, Stena Line Scandinavia AB

Invald i styrelsen 2007

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i HH Ferries 

AB, Scandlines AB, Sembo AB, Stena Line 

Polska.Sp.zo.o, Stena Line Scandinavia AB, 

Sveriges Redareförening och Västsvenska  

Industri- och Handelskammaren.

Håkan Larsson
Fd. Koncernchef och VD,  

Rederi AB Transatlantic

Invald i styrelsen 2004

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Consafe 

Logistics AB, Nimbus Boats Holding AB och 

Schenker AB. Ledamot i Bure Equity AB, 

Chalmers Tekniska Högskola AB, Ernström-

gruppen AB, Handelsbanken Region Väst, 

Rederi AB Transatlantic, Semcon AB, Stolt-

Nielsen S.A., och Wallenius Lines AB.

Agneta Rodosi
Finansdirektör, Akademiska Hus AB

Invald i styrelsen 1998

Karin Barth
Vice klubbordförande, SEKO-Sjöfolk

Invald i styrelsen 2006

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i SEKO  

Sjöfolks avdelningsstyrelse.

Anders Källsson
Skeppsredare, Erik Thun AB, VD,  

Golden Air Flyg AB

Invald i styrelsen 2007

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Erik  

Thun AB, Golden Air Flyg AB, Sveriges  

Redareförening och Sveriges Ångfartygs  

Assurans Förening.

Jan-Olof Selén
Generaldirektör, Sjöfartsverket

Invald i styrelsen 2005
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SAMMANTRÄDEN
Under 2008 har styrelsen sammanträtt 
fem gånger. På initiativ av ordföranden, 
enskilda ledamöter eller vid kunders 
behov sammanträder styrelsen dessutom 
per capsulam. Två kreditbeslut är tagna av 
styrelsen underhand. 

Närvaron bland ledamöterna på Kassans 
ordinarie möten 2008 uppgick till:

 erling gustafsson  100 % 

 lars Höglund 100 %

 tomas abrahamsson 80 %

 Hanna lagercrantz  67 %*                         

 Fredrik lantz  40 %   

 Håkan larsson  80 %

 agneta rodosi  100 %

 * av tre sammanträden.

Närvaron bland suppleanterna uppgick till:

Karin barth 60 %  

anders Källsson 80 %                                           

Jan-olof selén 80 %

UTSKOTT I STYRElSEN
Styrelsen har fördjupat sitt arbete genom 
valda styrelseledamöters deltagande i av 
styrelsen inrättade utskott. Utskottens 
sammanträden protokollförs.

Kreditutskott
För godkännande av förslag från verkstäl-
lande direktören om villkor för finan-
sieringen i varje enskilt låneärende har 
styrelsen utsett ett kreditutskott som 
består av ordföranden och två av styrelsen 
utsedda ledamöter samt verkställande 
direktören (sammankallande). I kredit-
utskottet medverkar inte redarerepresen-
tanter på grund av konkurrensskäl och för 
att undvika intressekonflikter. 

Kreditutskottet kan även vara styrel-
sens beredningsorgan för vissa övriga 
frågor för att säkerställa en effektivare 
beredning av större och mer komplexa 
ärenden. 

Kreditutskottet skall utses årligen.
Ledamöterna i kreditutskottet är:

• Erling Gustafsson, ordförande

• Hanna Lagercrantz

• Agneta Rodosi

Kreditutskottet har under 2008 samman-
trätt åtta gånger under hand.

Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. 
Ersättningsutskottet fattar beslut gällande 
löner till medarbetarna efter förslag från 
verkställande direktören och lön till verk-
ställande direktören. Utskottet består av 
ordföranden och vice ordföranden samt 
verkställande direktören som föredragande. 
Återrapportering av ersättningsutskottets 
arbete sker till styrelsen.

Ersättningsutskottet har haft två proto-
kollförda möten under 2008.

STYRElSENS ARVODEN
Regeringen fastställer arvoden för 
styrelseordföranden, ledamöter och 
suppleanter som skall tillämpas inom 
Kassan. Arvoden som tillämpas med 
verkan fr.o.m. 1 juli 2008 erläggs enligt 
följande:

styrelseordförande  120 000 kr/år

styrelseledamot 48 000 kr/år

styrelsesuppleant 24 000 kr/år

ordförande i kreditutskott  25 000 kr/år

ledamot i kreditutskott 15 000 kr/år

INTERN KONTROll
Kassan är en liten organisation där varje 
medarbetare har god kontroll över sina 
arbetsuppgifter. Verkställande direktören 
skall ha en god kontroll över den löpande 
verksamheten och samtliga större beslut 
gällande löpande förvaltningsåtgärder 
fattas av VD. Attestinstruktion finns och 
efterföljs.

Samtliga kreditbeslut fattas av styrelsen. 
Samtliga erforderliga lånehandlingar 
granskas av minst två personer samt att 
låneavtalen firmatecknas. Placeringsin-
nehavet och låneportföljen rapporteras 
löpande till styrelsen, minst vid varje 
ordinarie styrelsemöte.
 

Lånehandlingar i original förvaras i depå 
hos bank. Banken rapporterar till Kassans 
verkställande direktör varje förändring i 
depån.

Krediter prissätts i ett av styrelsen 
årligen utsett utskott, Kreditutskottet. 
Inga redarerepresentanter finns med i 
Kreditutskottet.

Styrelsen beslutar i frågor om upp-
låning. Upplåning skall ske på marknads-
mässiga villkor och i konkurrens mellan 
flera långivare. Verkställande direktören 
verkställer styrelsens beslut att låna upp 
de medel som behövs för att betala ut 
lån som styrelsen har beviljat. Upplå-
ningen skall anmälas vid nästkommande 
sammanträde med styrelsen.

Compliance
Alla beslut om att uppta och bevilja lån 
fattas av Kassans styrelse. Mot bakgrund av 
detta samt med hänsyn tagen till verksam-
hetens art och omfattning har styrelsen 
beslutat att någon oberoende granskning 
av verksamhetens regelefterlevnad inte 
sker utöver vad som ingår i den externa 
revisionen.

REVISORER
Regeringen utser årligen Kassans  
revisorer och revisorssuppleanter. 
Kassans revisorer deltar årligen vid minst 
ett styrelsemöte.

 Ansvaret för val av revisorer för 
företag med statligt ägande ligger hos 
ägaren. Det praktiska arbetet med 
upphandlingen hanteras av lämpligt 
utskott i företagets styrelse, i Kassans fall 
Kreditutskottet. Regeringskansliets repre-
sentanter följer alla stegen i upphand-
lingsprocessen från upphandlingskrite-
rier till urval och utvärdering. Det slutgil-
tiga beslutet avseende revisorer för Kassan 
fattas av regeringen varje år.
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