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Folksam 
Folksam är kundernas företag som erbjuder 
försäkringar och pensionssparande som gil-
las av många. Visionen är att människor ska 
känna sig trygga i en hållbar värld. Folksam 
omfattar de två moderföretagen Folksam Liv 
och Folksam Sak med dotterföretag Samver-
kan sker inom distribution, administration 
och kapitalförvaltning för att nå stordriftsför-
delar till nytta för kunderna.

Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) avger 
härmed delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-06-30, företagets 99:e verksamhetsår. 

Folksam ömsesidig livförsäkring

Premievolymen har haft en fortsatt god 
tillväxt under 2012. Folksam är fortsatt starkt 
på tjänstepensionsmarknaden. Distribution 
via förmedlare ökar och i samtliga distribu-
tionskanaler sker en ökning av premievoly-
men inom traditionell försäkring. Även inom 
fondförsäkring  har premievolymerna ökat. På 
kryssmarknaden (Avtalspension) har Folksam 
nära en fjärdedel av  premieinkomsten, främst 
inom avtalsområdena KAP-KL och SAF-LO.  

FOLKSAM , Mkr 2012-06 2011-06 2011 2010 2009

Premier (1) 23 099 21 468 33 263 30 496 29 356

Förvaltat kapital (2) 308 356 281 366 285 106 268 170 242 646

Varav svenska aktier 53 485 60 337 49 931 57 759 44 486

Varav fastigheter 17 010 15 715 15 900 14 353 12 297

Fondförsäkringstillgångar (3) 58 260 50 921 48 416 49 593 38 158

Medelantal anställda (4) 3 133 2 837 2 841 2 818 2 916

1)  Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring. 

2)  Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell för bolagen med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak 
avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse och Folksam LO Fonder. Från 2012 har även Aktia 
Skadeförsäkring Ab, samt Svenska Lärarfonder tillkommit.

3)  Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.

4)  Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbetstimmar, betald tid, relaterade till en årsarbetstid.

Inom sakförsäkring har Folksam en stabil 
position på hushållsmarknaden och genom 
förvärvet i Finland under 2012 utvecklas den 
nordiska strategin. Distribution via bankas-
surans och samarbeten ökar.



Koncernstruktur Folksam Liv 
Folksam Liv är moderföretag i en koncern som 
förutom moderföretaget omfattar dels helägda 
dotterföretag och dels delägda företag, bland 
annat bolagen inom Folksam LO Pension samt 
KPA Pension. En redovisning av samtliga 
dotterföretag och intresseföretag lämnas i 
noterna till årsredovisningen.

Verksamhet Folksam Liv 
Folksam Liv är ett kundägt företag där verk-
samheten bedrivs enligt ömsesidiga principer, 
vilket innebär att överskott som uppstår i verk-
samheten går tillbaka till försäkringstagarna i 
form av återbäring.

Folksam Liv bedriver livförsäkringsverksam-
het med inriktning på den svenska markna-
den. Företaget erbjuder tjänstepension och 
pensionssparande till privatpersoner direkt 
eller via samarbeten samt gruppförsäkring 
och annan personriskförsäkring. Verksamhe-
ten är indelad i verksamhetsgrenarna Folksam 
respektive Liv 2 .

Den operativa verksamheten bedrivs inom 
tre affärssegment, Partner, Kollektivavtalad 
affär och Privat, vilka stöds av koncerngemen-
samma funktioner.

Resultat och marknad 
Premieinkomster  
Premieinkomsten efter avgiven återförsäkring 

i moderföretaget ökade till 3 795 (3 438) miljo-
ner kronor inom företagets livförsäkringsrö-
relse främst som en följd av ökad nyteckning 
och flytt av individuell försäkring. Premiein-
täkten inom skadeförsäkringsrörelsen ökade 
till 376 (348) miljoner kronor. 

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick i den konsoliderade koncernen 
till 6 161 (-1 485) samt i moderföretaget 
Folksam Liv till  6 354 (- 2 194) miljoner kronor. 
Resultatförbättringen förklaras framför allt 
av positiv kapitalavkastning samt att den långa 
diskonteringsräntan stigit under perioden.  
Avsättningarna till försäkringsteknisk 
avsättning har därmed minskat trots att 
försäljningen ökat. 

Koncernresultatet påverkades positivt 2011 
med värdeförändring I intressebolaget FIH 
med 688 miljoner kronor.

Avkastningen på tillgångarna i moderföre-
taget uppgick till  2,9 (3,7) procent. Det som 
främst bidragit positivt är avkastningen på  
aktier, främst Swedbank-aktien, samt god 
avkastning för fastigheter och alternativa pla-
ceringar. Driftskostnader för moderföretaget 
minskade till  304 (335) miljoner kronor medan 
förvaltningskostnadsprocenten är oförändrad  
0,5 (0,5) procent.
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Finansiell ställning
Folksam Liv har en stark solvensgrad som 
den 30 juni 2012 uppgick till 140 (150) procent. 
Solvensen beskriver hur väl ett livförsäkrings-
företag lever upp till de garanterade åtagan-
dena gentemot kunderna. Förenklat uttryckt 
kan man säga att för varje hundralapp som 
garanteras kunden finns det tillgångar som är 
värda 140 kronor. Folksam Livs starka solvens 
är också en förutsättning för att kunna ge en 
bra framtida avkastning på förvaltat kapital.

Folksam följer marknadsutvecklingen nog-
grant men det är i dag svårt att säga hur världs-
ekonomin kommer att utvecklas och hur den 
kommer att påverka Folksam i förlängningen. 
Folksam Liv med dotterbolag har en balanse-
rad risknivå och en i grunden stark finansiell 
ställning med en solvens som ligger på en stabil 
nivå.

Den kollektiva konsolideringen avseende pre-
miebestämda försäkringar per den 30 juni 2012 
var oförändrad, 115,7  (116,0) procent. Den kol-
lektiva konsolideringen beskriver förhållandet 
mellan företagets tillgångar och hur mycket 
som fördelats till kunderna. Fördelningen 
omfattar både garanterade och ej garanterade 
åtaganden. Återbäringsränta Liv 1 har läm-
nats oförändrad medan Liv 2 har sänkts från 
11,0 till 6,0 procent från och med 1 maj 2012.
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Dotterföretag 
Konsoliderade dotterföretag
Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag 
(publ) med dotterföretag Folksam LO Fond 
AB (publ) ägs till 51 procent av Folksam ömse-
sidig livförsäkring och till 49 procent av LO:s 
Försäkringshandelsbolag. Verksamheten är 
riktad mot marknaden för kollektivavtalade 
tjänstepensioner och omfattar administration 
och förvaltning av pensionsmedel. Premiein-
betalningarna har under perioden uppgått till 
3 176 (2 833) miljoner kronor och fondförsäk-
ringstillgångarna uppgår till 32 656 (30 084). 
Resultatet före bosklusdispositioner och skatt 
uppgår till 12(14) miljoner kronor.
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) är 
ett helägt dotterföretag som erbjuder fond-
försäkringsprodukter inom tjänstepensions-
området. Premieinbetalningarna har under 
perioden uppgått till 1 816 (1 699) miljoner 
kronor och fondförsäkringstillgångarna 
uppgår till 20 398 (15 927). Resultatet före bok-
slutsdispositioner och skatt uppgår till -46 (22) 
miljoner kronor. Resultatförsämringen beror 
framför allt på ökade kostnader.

Ej konsoliderade dotterföretag
Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) 
är ett livförsäkringsaktiebolag som bedriver 
försäkringsverksamhet avseende frivillig 
gruppliv-, gruppsjuk-, premiebefrielse-, och 
gruppensions- samt gruppolycksfallsför-
säkring. Förenade Liv Gruppförsäkring AB 
(publ) visar för perioden på ett resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på 127 (122) 

miljoner kronor. Premieintäkten (efter avgiven 
återförsäkring) inom skadeförsäkringsrörel-
sen ökade till 163 (161) miljoner kronor. Premie-
inkomsten (efter avgiven återförsäkring) 
inom bolagets livförsäkringsrörelse ökade till 
168 (169) miljoner kronor.

KPA-gruppen, med varumärket KPA Pension, 
erbjuder traditionell pensionsförsäkring, 
fondförsäkring, livförsäkring, pensionsadmi-
nistration, valcentral och kapitalförvaltning 
med etisk inriktning. KPA är marknadsle-
dande inom pensionsområdet i kommun-
sektorn och kunderna är både arbetsgivare 
och anställda. Över 1,2 miljoner anställda 
har sin pension hos KPA. KPA Pensionsför-
säkring AB, som är trygghetsalternativet för 
de som inte aktivt väljer pensionsförvaltare,  
redovisade ett resultat före bokslutsdispositio-
ner och skatt på  5 693 ( -169) miljoner kronor. 
Resultatförbättringen förklaras  till större 
delen av en minskade avsättningar för de för-
säkringstekniska avsättningarna då ränteläget 
har ökat något jämfört med 2011. Premiein-
komsten (efter avgiven återförsäkring)  ökade 
till 6 860 (5 880) miljoner kronor. Avkastningen 
på tillgångarna uppgick till 2,7 (2,6) procent. 
KPA Pensionsförsäkring har en stark solvens-
grad som den 30 juni 2012 uppgick till 150 (171) 
procent.

Väsentliga händelser 
Folksam Fondförsäkring förvärvade för-
säkringsbeståndet i Svenska Lärarfonder av 
Skandia Försäkrings AB samtidigt tillträdde 
företaget också aktierna i Svenska Lärarfon-
der AB per den 2 januari 2012. 

Folksam Liv förvärvade tillsammans med 
KPA Pensionsförsäkring kontorsfastigheten 
Kungsbrohuset av Jernhusen. Den totala 
investeringen uppgår till cirka 2,1 miljarder 
kronor och fördelas mellan KPA Pensi-
on,( 70 procent) och Folksam Liv 30 procent.

Enligt en avsiktsförklaring mellan det delägda 
dotterföretaget Folksam LO Fond AB och 
Swedbank Robur ska förhandlingar föras 
med syfte att förvaltningsrätten till de fyra 
fonderna Folksam LO Sverige, Folksam LO 
Västfonden, Folksam LO Obligation och 
Folksam LO Världen överlåts till Swedbank 
Robur. Totalt omfattar de fyra fonderna 
cirka 36 miljarder kronor. Förhandlingarna 
väntas slutföras under andra halvåret 2012. En 
eventuell överlåtelse förutsätter Finansinspek-
tionens och eventuellt andra berörda myndig-
heters godkännande.
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Nyckeltal

Koncernen
2012 

30 juni
2011 

30 juni
2011 

31 dec

Resultat av kapitalförvaltningen 
Direktavkastning, procent 1,3 1,4 2,4

Totalavkastning, procent (1) 2,9 3,7 6,5

Ekonomisk ställning 
Konsolideringsgrad, procent (avser skadeförsäkringsrörelsen) 187 24 171

Konsolideringskapital 35 883 39 866 30 892

1) Totalavkastningen är beräknad enligt Svensk Försäkrings rekommendation för rapportering av totalavkastning. Utgångspunkten vid 
beräkningen av totalavkastningen är bolagets placeringsriktlinjer och intern rapportering. I årsredovisningen redovisas en fullständig 
Totalavkastningstabell med kompletterande notupplysning avseende sambandet med resultat- och balansräkningen.
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Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 215 81 1 325

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 6 168 – 1 374 – 10 288

Avkastningsskatt – 219 – 203 – 631

Övrigt – 3 11 223

Resultat före skatt 6 161 – 1 485 – 9 371

Hänförligt till:
Försäkringstagarna 5 893 – 1 715 – 9 958

Innehav utan bestämmande inflytande 28 64 132

Skatt – 240 – 166 – 455

Periodens resultat 5 921 – 1 651 – 9 826

Resultaträkning

Koncernen

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 376 348 694

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 61 79 104

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) – 194 – 306 701

Förändring i livförsäkringsavsättningar - - - 4

Driftskostnader – 28 – 40 – 69

Övriga tekniska avsättningar - - - 101

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 215 81 1 325

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 816 3 455 6 473

Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändringar 5 325 3 389 2 566

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) – 2 664 – 2 694 – 5 232

Förändring i livförsäkringsavsättningar – 208 – 5 899 –13 913

Driftskostnader – 506 – 500 – 927

Övrigt 405 975  745

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 6 168 – 1 374 -10 288

Mkr
2012 

jan - juni
2011 

jan - juni
2011 

jan - dec
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Rapport över totalresultat

Koncernen

Periodens resultat 5 921 – 1 651 – 9 826

Hänförligt till:
Försäkringstagarna 5 867 – 1 686 – 10 044

Innehav utan bestämmande inflytande 28 63 132

Mkr
2012 

jan - juni
2011 

jan - juni
2011 

jan - dec

Övrigt totalresultat

Aktuariella vinster och förluster – 10 – 11 – 102

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet – 18 37 - 11

Skatt på poster redovisade som övrigt totalresultat på aktuariella vinster och förluster 2 2 27

Totalresultat för perioden 5 895 – 1 623 – 9 912
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Koncernen

Summa tillgångar 191 305 173 246 171 550

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 191 305 173 246 171 550

Eget kapital, avsättningar och skulder

Tillgångar

Balansräkning

Mkr
2012 

30 juni
2011 

30 juni
2011 

31 dec

Immateriella tillgångar 98 66 67

Placeringstillgångar 11 321 11 322 11 522

Andra finansiella placeringstillgångar  106 909 105 868 104 856

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken 53 341 46 245 43 929

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar  30 37 39

Fordringar 5 506 1 181 1 096

Andra tillgångar 12 670 7 175 8 181

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 430 1 349 1 859

Eget kapital 34 976 39 061 30 020

Innehav utan bestämmande inflytande 1 751 1 702 1 727

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 89 256 79 689 91 108

Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken 53 577 46 627 44 163

Avsättningar för andra risker och kostnader 815 647 780

Depåer från återförsäkrare 5 6 5

Skulder 10 357 4 796 3 260

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 568 718 487
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Kassaflödesanalys

Koncernen

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 73 - 462

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 14 4

Periodens kassaflöde 3 787 751

Mkr
2012 

jan - juni
2011 

jan - juni

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i tillgångar och skulder 3 200 2 884

Förändring i tillgångar och skulder 340 1 198

Förändring av placeringstillgångar 1 245 – 2 144

Förändring placeringstillgångar/ försäkringstekn. avs. fondförsäkring, netto – 2

Utbetald återbäring från konsolideringsfonden – 911 – 731

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 874 1 896

Likvida medel vid periodens början 7 125 5 184

Kursdifferens i likvida medel – 87 – 5

Likvida medel vid periodens slut 10 825 5 930

Periodens kassaflöde 3 787 751
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Rapport över förändringar i eget kapital

Koncernen

Belopp vid periodens ingång 30 020 41 478 41 478

Belopp vid periodens utgång 34 976 39 061 30 020

Mkr
2012 

30 juni
2011 

30 juni
2011 

31 dec

Tilldelad återbäring – 911 – 731 – 1 414

Summa totalresultat för perioden 5 867 – 1 686 – 10 044
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Nyckeltal

Moderföretaget

Skadeförsäkringsrörelse
Skadeprocent 52 88 -101

Driftskostnadsprocent 7 11 10

Totalkostnadsprocent 59 99 -91

Mkr
2012 

30 juni
2011 

30 juni
2011 

31 dec

Resultat av kapitalförvaltningen 
Direktavkastning, procent 1,8 1,9 3,2

Totalavkastning, procent (1) 2,9 3,7 6,5

Livförsäkringsrörelse 
Förvaltningskostnadsprocent 0,5 0,5 0,5

Ekonomisk ställning 
Konsolideringsgrad, procent  (avser skadeförsäkringsrörelsen) 187 24 171

Kollektiv konsolideringsnivå, procent, retrospektivreservmetoden 115,7 116,0 115,6

Kollektiv konsolideringsnivå, procent, pensionstilläggsmetoden 151,0 149,9 150,9

Konsolideringskapital 35 546 39 515 30 587

Kollektivt konsolideringskapital 20 155 19 450 19 713

Kapitalbas 35 032 39 044 30 081   

Erforderlig solvensmarginal 4 089 3 623 4 062

Kapitalbas för försäkringsgruppen 34 939 38 835 30 002

Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen 6 058 5 305 5 970

1) Totalavkastningen är beräknad enligt Svensk Försäkrings rekommendation för rapportering av totalavkastning. Utgångspunkten vid 
beräkningen av totalavkastningen är bolagets placeringsriktlinjer och intern rapportering. I årsredovisningen redovisas en fullständig 
Totalavkastningstabell med kompletterande notupplysning avseende sambandet med resultat- och balansräkningen.
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Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 215 81 1 325

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 6 139 – 2 275 – 11 450

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 6 354 – 2 194 – 10 125

Hänförligt till:
Försäkringstagarna 5 852 – 2 568 –11 183

Innehav utan bestämmande inflytande – – –

Bokslutsdispositioner – 69 – 22 – 290

Resultat före skatt 6 285 – 2 216 – 10 415

Skatt – 433 – 352 – 768

Periodens resultat tillika totalresultat 5 852 – 2 568 – 11 183

Resultaträkning

Moderföretaget

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 376 348 694

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 61 79 104

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) – 194 – 306 701

Förändring i livförsäkringsavsättningar 0 – – 4

Driftskostnader – 28 – 40 – 69

Övrigt 0 – – 101

Sakförsäkringsrörelsens tekniska resultat 215 81 1 325

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 795 3 438 6 436

Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändringar 3 442 3 787 6 873

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) – 2 632 – 2 674 – 5 188

Förändring i livförsäkringsavsättningar 1 822 – 6 521 –18 180

Driftskostnader – 276 – 295 – 554

Övrigt – 12 – 10 – 837

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 6 139 – 2 275 – 11 450

Mkr
2012 

jan - juni
2011 

jan - juni
2011 

jan - dec
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Moderföretaget

Summa tillgångar 132 496 121 240 121 833

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 132 496 121 240 121 833

Eget kapital, avsättningar och skulder

Tillgångar

Balansräkning

Mkr
2012 

30 juni
2011 

30 juni
2011 

31 dec

Placeringstillgångar 9 571 9 274 9 247

Andra finansiella placeringstillgångar 106 342 105 041 104 333

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken 287 234 258

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 18 20 22

Fordringar (1) 5 535 1 420 949

Andra tillgångar 9 749 4 265 5 550

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 994 986 1 474

Eget kapital 31 174 35 532 26 233

Obeskattade reserver 1 852 1 515 1 783

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 89 168 79 628 91 048

Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken 525 461 490

Avsättningar för andra risker och kostnader 249 228 224

Depåer från återförsäkrare 5 6 5

Skulder (1) 9 187 3 460 1 744

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 336 410 306

1) Förändringen per 2011-06-30 och 2012-06-30 jämfört med  årsbokslutet är till största delen hänförlig till  att redovisade fordringar 
avseende ej likviderad affär  för  försålda värdepapper uppgår till ett högre belopp.
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Rapport över förändringar i eget kapital

Moderföretaget

Belopp vid periodens ingång 26 233 38 831 38 831

Belopp vid periodens utgång 31 174 35 532 26 233

Mkr
2012 

30 juni
2011 

30 juni
2011 

31 dec

Tilldelad återbäring – 911 – 731 – 1 415

Beståndsöverlåtelse – – –

Periodens totalresultat 5 852 – 2 568 –11 183
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Kassaflödesanalys

Moderföretaget

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 189 – 399

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 

Periodens kassaflöde 3 533 435

Mkr
2012 

jan - juni
2011 

jan - juni

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i tillgångar och skulder 3 072 2 714

Förändring i tillgångar och skulder 304  820

Förändring av placeringstillgångar 1 257 – 1 969

Förändring placeringstillgångar/ försäkringstekn. avs. fondförsäkring, netto 0 0

Utbetald återbäring från konsolideringsfonden – 911 – 731

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 722 834

Likvida medel vid periodens början 5 750 3 884

Kursdifferens i likvida medel – 87 – 5

Likvida medel vid periodens slut 9 196 4 314

Periodens kassaflöde 3 533  435
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Noter

Not 1  
Redovisningsprinciper 
Allmän information 
Delårsrapporten avges per 30 juni 2012 och avser 
perioden 1 januari  till  30 juni 2012 för Folksam 
ömsesidig livförsäkring som är ett ömsesidigt 
försäkringsbolag  med säte i Stockholm. Adres-
sen till huvudkontoret är Bohusgatan 14, 106 
60 Stockholm och organisationsnummer är 
502006-1585.

I delårsrapporten har samma redovis-
ningsprinciper tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen.

Överensstämmelse med  
normgivning och lag

Koncernredovisningen är upprättad i enlig-
het med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) antagna 
av EU samt IAS 34. Tillämpning sker även 
av Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 1 Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner. Även tillämpliga 
delar av Finansinspektionens föreskrifter 
FFFS 2008:26, ändringsföreskrifterna FFFS 
2009:12 samt FFFS 2011:28 och  Lag om årsre-
dovisning för försäkringsföretag  tillämpas i 
koncernredovisningen. 

Moderföretagets delårsrapport är upprättad 
enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföre-
tag  samt Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om Årsredovisning i försäkrings-
företag FFFS 2008:26, ändringsföreskrifterna 
FFFS 2009:12 samt FFFS 2011:28 och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2. Moderföretaget tillämpar så kallad 
lagbegränsad IFRS och med detta avses inter-
nationella redovisningsstandarder som har 
antagits för tillämpning med de begränsningar 
som följer av RFR 2 och Finansinspektionens 
föreskrifter. 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 redovis-
ning och beskattning.

Not 2  
Upplysning om närstående
En beskrivning av väsentliga relationer mel-
lan Folksam Liv och närstående bolag inom 
Folksam (Folksam Sakkoncernen respektive 
Folksam Livkoncernen, inklusive KPA Liv, 
KPA Pension och Förenade Liv Gruppför-
säkring) samt övriga närstående parter har 
redovisats i årsredovisningen för 2011.

Samtliga bolag inom Folksam definieras som 
närstående på grund av gemensam ledning, 
gemensamma centrala enheter och  gemen-
sam lokal marknadsorganisation som stödjer 
gruppen. Transaktioner med närstående består 
framförallt av kostnader för den gemensamma 
marknadsorganisationen. Här ingår bland an-
nat distribution, skadehantering, kundservice 
och försäkringsadministration.  Därutöver 
avser transaktioner med närstående kapital-
förvaltningskostnader, IT-kostnader samt 
administrativt stöd.

Inga väsentliga förändringar i de avtal och 
relationer mellan Folksam Liv och närstående 
bolag inom Folksam, som beskrivits i årsredo-
visningen för 2011, har skett under perioden.
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Allmänt

Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av 
bifogade delårsrapport för Folksam ömsesidig 
livförsäkring för perioden 2012-01-01 – 2012-
06-30. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna delårsrapport i enlighet 
med lag om årsredovisning i försäkringsbolag 
och Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i försäkrings-
företag. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på min översikt-
liga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning 
och omfattning

Jag har utfört min översiktliga granskning i 
enlighet med Standard för översiktlig gransk-
ning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av 

Stockholm den  16 augusti 2012

Anders Sundström
Verkställande direktör

Revisors rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport
Till styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring 
Org nr 502006-1585

företagets valda revisor. En översiktlig gransk-
ning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för finan-
siella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översikt-
lig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision en-
ligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i övrigt har. De gransknings-
åtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-
ning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig 
en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som 
en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning 
har det inte kommit fram några omständig-
heter som ger mig anledning att anse att den 
bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med lag om årsredovis-
ning i försäkringsföretag och Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i försäkringsföretag.

Stockholm den 16 augusti 2012

Magnus Ripa
Auktoriserad revisor





www.folksam.se

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar 
och pensionssparande. Nästan varannan svensk är 
försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största 
kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna 
sig trygga i en hållbar värld.

Folksam, Adress
Postadress 106 60 Stockholm
Besöksadress Bohusgatan 14

Telefon 0771-960 960, Telefax 08-641 03 50
E-post kundservice@folksam.se

Fullständigt bolagsnamn
Folksam består av två försäkringskoncerner, i vilka  
Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) och  
Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) är 
moderbolag. Folksams huvudkontor är beläget i  
Stockholm. 

För mer information
Christopher Casselblad
Investerarrelationer 
Telefon 08 - 722 66 34




