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Översikt: Folksamgruppen
Folksam totalt

Jan-Mar 2017

Jan-Mar 2016

2016

79

77

79

78

22 622

21 322

47 023

50 469

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr2,3,4

390 487

353 488

375 794

344 851

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr3,4,5

132 293

109 471

124 042

111 144

3 721

3 704

3 731

3 706

Folksam kundindex (FKI), %
Premier, Mkr1

Antal heltidstjänster
1)

2)
3)

6

Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livför
säkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio
försäkringsbolag.
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
Avser vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

• Folksam Liv höjde från och med den första februari åter
bäringsräntan i den traditionella livförsäkringen från fyra
till fem procent.
• Folksam Liv och Folksam Sak sålde 25,6 miljoner sta
maktier i Swedbank AB till ett pris om 219 kronor per aktie
och minskade därmed sitt ägande från 9,3 till 7,0 procent.
• Folksamgruppen investerade en miljard kronor i infra
strukturfonden Infranode I.

4)

5)
6)

2015

Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolags
strategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
Baseras på antalet arbetade timmar under perioden.

Händelser efter periodens utgång

• Folksam Liv höjde återbäringsräntan i den traditionella
livförsäkringen inom tjänstepensionsverksamheten från
fem till sex procent.
• Folksamgruppen förvärvade gröna obligationer till ett
värde av 350 miljoner amerikanska dollar som Världs
banken gav ut.
• Folksam Livs årsstämma beslutade att överskottsmedel
på över 1,66 miljarder kronor inom kollektivavtalade för
månsbestämda tjänstepensioner ska betalas ut.

Fyra varumärken, två koncerner och tio försäkringsbolag
Folksam Sak

Förenade Liv

Saco Folksam
Försäkring

51%

Folksam
Skadeförsäkring

75%

Tre Kronor

Folksam Liv
Folksam
Fondförsäkring

KPA
Pension*

60%

51%

Folksam
LO Fondförsäkring

*Varumärket KPA Pension omfattar KPA AB, KPA Livförsäkring AB (publ) (KPA Livförsäkring), KPA Pensionsförsäkring AB (publ) (KPA Pensionsförsäkring),
KPA Pensionsservice AB samt KPA Pensionstjänst AB (under likvidation).

I den här delårsöversikten redovisar vi Folksam totalt, Folksam Sak-gruppen och Folksam Liv-gruppen. Med grupp av
ses samtliga försäkringsföretag inom Folksam Liv och Folksam Sak, det vill säga både de som konsolideras och de som
inte konsolideras. Undantaget från detta i nyckeltalstabellerna för Folksam Liv-gruppen och Folksam Sak-gruppen är
solvenskvoten som avser respektive legal koncern. Vi koncentrerar oss på resultaten för moderbolagen Folksam Sak och
Folksam Liv samt dotterföretaget KPA Pensionsförsäkring. Vi redovisar även ett antal nyckeltal för de övriga dotter- och
intresseföretagen inom Folksamgruppen.
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Framåt steg för steg
2017 har börjat stabilt för Folksamgruppen, precis som 2016
avslutades. Vi fortsätter att arbeta för kundernas bästa både
genom de små förbättringarna i vardagen och större föränd
ringsarbeten.
Omvärldsläget och dess utmaningar består, även om den
världsekonomiska utvecklingen ser ljusare ut och viktiga bedö
mare nu justerar upp sina tillväxtprognoser. Det största fråge
tecknet är den amerikanske presidenten Donald Trump och
hans vägval i såväl amerikanska som utrikespolitiska frågor.
Samtidigt fortsätter det låga ränteläget att prägla Folksam
gruppens tillvaro. Vår totala premievolym växer enligt plan.
Vårt starka sakförsäkringserbjudande fortsätter att driva
efterfrågan, samtidigt som premieinflödena i livförsäkrings
verksamheten förblir mer kontrollerade. I februari 2017 kun
de vi återigen höja återbäringsräntan, från fyra till fem pro
cent, och efter kvartalets utgång höjde vi återbäringsräntan
för tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent.
Det är den fortsatt goda avkastningen, trots ränteläget, som
gör att vi kan känna oss trygga med dessa höjningar.
Arbetet med att kraftsamla kring att vara en ansvarsfull in
vesterare och ägare fortsätter, inte minst genom våra inves
teringar i gröna obligationer. Helt i linje med Folksams vision
att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Dessa
investeringar ger både trygg avkastning och bidrar till att
bygga en mer miljöanpassad värld. På mindre än ett år har vi
passerat tio miljarder kronor i gröna obligationer, nu senast
som ensam investerare i en emission från Världsbanken. Det
är jag stolt över!

(IDD) på Finansdepartementet och i höst väntar besked om den
nya tjänstepensionsregleringen. Det är två nya regelverk som
kommer att medföra stora förändringar för vår verksamhet.

Under kvartalet gjorde vi även vår enskilt största affär i Folk
samgruppens historia. Folksam Liv och Folksam Sak sålde
25,6 miljoner stamaktier i Swedbank AB, motsvarande 2,3
procent av kapitalet, till följd av att Swedbanks fantastiska
utveckling ökat koncentrationsrisken i våra portföljer. Folk
samgruppens ägarandel gick ned från 9,3 till 7,0 procent,
vilket är vår nya strategiska nivå. Affären medförde samtidigt
en reavinst på 4,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med
den ursprungliga investeringen på 4,4 miljarder kronor. Totalt
har Swedbank hittills gett kunderna omkring 22 miljarder
kronor i avkastning.

När det gäller regelverk så tilldelade Finansinspektionen
efter periodens utgång Folksam Liv en anmärkning och en
sanktionsavgift på tio miljoner kronor efter en granskning
av återbäring till vissa kunder inom gruppriskförsäkring för
2013 och 2014. Tidigare kunder under 2013 till 2014 som inte
hade rätt till återbäring fick dela på tre miljoner kronor per år,
i snitt cirka 115 kronor per kund. Vår avsikt att vara kundvän
liga saknade dock stöd i vår bolagsordning och försäkrings
tekniska riktlinjer, och så ska det naturligtvis inte vara. Det är
självklart att vi ska ha ordning och reda i varenda fråga.

Efter årsskiftet lanserade vi tjänsten ”Köra Säkert”, som är
den första uppkopplade försäkringen från Folksam. Den be
lönar kunden för säker körning med upp till 20 procents ra
batt på bilförsäkringspremien. Samtidigt som ”Köra Säkert”
tar vara på digitaliseringens möjligheter, så bidrar den till att
spara miljö, liv och pengar.

Nu fortsätter vi att lägga fokus på vardagen. Vi ska göra sa
ker smartare och till lägre kostnader. Förflytta och stänga
ner gammalt. Konsolidera verksamheten och arbeta med det
vi är bäst på. Därför beslutade vi bland annat att lägga ut vår
IT-verksamhet i Östersund och verksamheten för skanning
och arkivering. Steg för steg tar vi oss an kommande utma
ningar och närmar oss målet om att ha branschens mest
nöjda kunder.

På regleringssidan är trycket fortsatt högt. I november 2016
kom förslaget om finansskatt som även skulle ha drabbat oss i
försäkringsbranschen, men i februari valde regeringen att dra
tillbaka förslaget efter omfattande kritik. Det är vi lättade över.
För närvarande förbereds försäkringsdistributionsdirektivet

Jens Henriksson
Vd och koncernchef
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Marknadsöversikt och Folksamgruppen
Marknadsutveckling

Folksam har en stabil position på marknaden. Premiesiffror
från Svensk Försäkring för 2016 visar att vi fortsätter att
vara marknadsledare inom livförsäkring och den tredje
största aktören på marknaden för skadeförsäkring.
Inom livförsäkring syns den planenliga inbromsningen som vi
gjorde för snart två år sedan för att stävja spekulativa place
ringar i vår traditionella livförsäkring. Efter årets fjärde kvar
tal har Folksam en marknadsandel på 15,3 procent (inbetalda
premier för både gamla och nya försäkringar). Vid samma
tidpunkt förra året var vår marknadsandel 16,4 procent.
Folksams marknadsandel inom den mer mogna skadeför
säkringsmarknaden är 16,5 procent efter årets fjärde kvar
tal, jämfört med 16,3 vid samma period förra året. De fyra
största bolagen har fortsatt ungefär 80 procent av markna
den, men uppstickarbolag syns nu också i statistiken.
Folksam ökar sin andel inom hushållsmarknaden och den
största tillväxten ser vi inom sjuk- och olycksfall samt hus
djur. Folksamgruppens totala premievolym under 2017 års
första kvartal uppgick till 22 622 (21 322) miljoner kronor.
Folksam Liv-gruppen står för 13 213 (12 221) och Folksam
Sak-gruppen för 3 525 (3 454) miljoner kronor.

Makroekonomi

Den ekonomiska utvecklingen i världen ser påtagligt bättre
ut än för bara ett år sedan. IMF har reviderat upp tillväxten
för världen 2017 och för 2018 ser det ännu bättre ut. Men
den politiska utvecklingen – inte minst i USA – skapar osä
kerhet. Den nya Trumpadministrationen försvårar tolkning
en av det fortsatta ekonomiska läget. Storbritanniens beslut
om utträde ur EU påverkar, samtidigt som Sverige trots allt
fortsätter att visa både hög tillväxt och lägre arbetslöshet.
Det rådande ränteläget fortsätter att oroa både branschen och
myndigheterna. Nya typer av investeringar och anpassningar
i produkterna är två åtgärder för att hantera situationen.
Förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar
Per den 31 mars 2017 förvaltade Folksamgruppen
390 487 (353 488) miljoner kronor. Fondförsäkringstill
gångarna uppgick per den 31 mars 2017 till 132 293 (109
471) miljoner kronor. Ökningen av fondkapitalet beror både
på god värdeutveckling och starkt positivt premieinflöde.

Folksams förvaltade kapital, mars 2017
Svenska aktier
Utländska aktier
Svenska räntebärande
Utländska räntebärande
Specialplaceringar
Fastigheter

Folksams förvaltade kapital och
fondförsäkringstillgångar, Mdr kr

Total premievolym, Mkr
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Trots det fortsatt låga ränteläget och den politiska oron i
världen lyckas vi prestera en god avkastning under årets
första kvartal. Det är framför allt våra fastighets- och ak
tieportföljer som utvecklas starkt, men även de räntebä
rande placeringarna levererar avkastning. Några särskilda
händelser inom kapitalförvaltningsverksamheten:
• Folksam Liv och Folksam Sak sålde 25,6 miljoner stam
aktier i Swedbank AB – tillika 2,3 procent av Swedbanks
aktiekapital – till ett pris om 219 kronor per aktie. Det
innebar att Folksamgruppens ägarandel gick ned från 9,0
till 7,3 procent. Swedbank förblir en långsiktig och strate
gisk investering för Folksamgruppen och det finns ingen
avsikt att sälja ytterligare aktier.
• Satsningen på fastigheter fortsätter, senast genom etable
ring på fastighetsmarknaden i Göteborg.
• Vi investerade inom ramen för våra specialplaceringar en
miljard kronor i infrastrukturfonden Infranode.
• Folksamgruppen förvärvade efter periodens utgång gröna
obligationer till ett värde av 350 miljoner amerikanska
dollar som Världsbanken gav ut. Det är vår enskilt största
investering hittills i gröna obligationer och innebär att vi
på mindre än ett år investerat mer än tio miljarder kronor i
gröna obligationer.

Regelverk

Nya och kommande regelverk ställer stora krav på om
ställning av verksamheter i branscherna för försäkring och
pensionssparande.
I slutet av februari backade regeringen från det hårt kriti
serade förslaget om finansskatt som även skulle ha drabbat
aktörerna inom försäkringar och pensionssparande. Re
geringens förhoppning är att istället hitta en skatt som mer
direkt kan riktas mot bankerna.
För närvarande förbereds försäkringsdistributionsdirektivet
(IDD) på Finansdepartementet. IDD är en politisk överens
kommelse på EU-nivå om ett försäkringsdistributionsdirek
tiv, inklusive försäkringsföretagens egna distributionskana
ler. Det innehåller krav på högre standarder vid försäljning
av försäkringsprodukter, processer för produktgodkännan
de, neutrala ersättningssystem och visst antal timmar årlig
fortbildning för vissa kategorier av försäkringsföretagens
anställda, men frågan om provisionsförbud överlåts till
medlemsstaterna att bestämma. En proposition till riksda
gen planeras under hösten 2017 för att träda i kraft i lag
stiftningen den 23 februari 2018.

Solvens II och tjänstepensionsreglering
Sedan 2016 gäller Solvens II (försäkringsrörelselag), sam
tidigt som bolag som bedriver tjänstepensionsverksamhet
istället kan följa övergångsregler.
I början av oktober 2016 meddelade regeringen om ett
inriktningsbeslut när det gäller den kommande tjänstepen
sionsregleringen. Utifrån ambitionen att nå en lösning som
ger fullgott skydd för konsumenterna och samtidigt möj
liggör en effektiv förvaltning av tjänstepensioner innebär
beslutet att det blir olika reglering för tjänstepensionsföre
tag och försäkringsbolag. Däremot återstår ett antal viktiga
frågor att få besked om, som den om hur kapitalkraven
kommer att se ut för tjänstepensionsföretagen. Ett förslag
på en ny tjänstepensionsreglering kommer att remitteras
under hösten 2017.

Digitalisering

Digitaliseringen påverkar försäkrings- och pensionssparande
på många olika sätt. Å ena sidan uppstår nya risker och för
ändrade sätt att kommunicera med kunderna, å andra sidan
skapas nya försäkringsbehov, affärsmodeller och konkurren
ter. Internet of Things och självkörande bilar, delningsekono
mi och automatiserad skadehantering samt robotrådgivning
är konkreta exempel på digitaliseringens och automatisering
ens konsekvenser.
För Folksam fortsätter de stora utvecklingssatsningarna,
som förbättring av IT-systemen och ökning av vår digitala
närvaro för kundkommunikation, för att vi ska bli ett än mer
modernt och effektivt företag. Men de driver också kostna
der, som vi har noga uppsikt på. Vi prioriterar därför bland
projekten för att säkerställa att de projekt vi har i gång leve
rerar avsedd nytta. I slutet av mars lanserade vi möjligheten
för kunderna att få sina Folksamförsändelser genom den
digitala brevlådan Kivra.

Hållbarhet

Medan Trumpadministrationen i USA har rivit upp klimat
lagar och landets åtagande i klimatavtalet är osäkert, så
fortsätter forskare att larma om snabbare issmältning på
Arktis än vad man tidigare trott och den svenska regeringen
låter bland annat utreda hur finansmarknaden kan bidra till
klimatomställningen genom att främja marknaden för grö
na obligationer.
Folksam har inom ramen för företagsnätverket Hagainiti
ativet förbundit sig att vara fossilfritt senast 2030. Vi har
också satsat stort på att investera i gröna obligationer och
har idag passerat tio miljarder kronor i investeringar.

Folksam Sak med dotterföretag rapporterar enligt Solvens II. Folksam Liv med dotterföretag har rena Solvens II-bolag
(KPA Livförsäkring), företag med blandad verksamhet (Folksam Fondförsäkring och Folksam Liv) och rena tjänste
pensionsbolag (Folksam LO fondförsäkring och KPA Pensionsförsäkring) som följer Solvens I-regelverket. Bolagens
kapitalkrav enligt Solvens II fastställs enligt standardmodellen, som är är anpassad efter ett genomsnittligt, europeiskt
försäkringsbolag. Samtliga bolag uppfyller solvens- och minimikapitalkrav. Beräkningar av solvenskvot för Folksam Sak
(grupp) och Folksam Liv (moderbolag) redovisas med ett kvartals eftersläpning i den här helårsöversikten.
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Folksam Sak

Folksam Sak

Saco Folksam
Försäkring

Förenade Liv

51%

Folksam
Skadeförsäkring

75%

Tre Kronor

Folksam Liv

Folksam Sak-gruppen
Premieintäkt, Mkr
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr
Solvenskvot1) (SCR), vid periodens slut

Jan-Mar 2017

Jan-Mar 2016

Folksam
3 525
Fondförsäkring

3

454KPA
Pension*

2016
60%

2015
51%

Folksam
14 269
LO Fondförsäkring

13 395

46 328

43 414

46 106

43 189

1,96

1,86

1,96

1,87

Premieintäkterna inom Folksam Sak-gruppen ökar till 3 525 (3 454) miljoner kronor, vilket är två procent högre än
motsvarande period föregående år. Det förvaltade kapitalet ökar med sju procent till 46 328 (43 414) miljoner kronor.
Solvenskvoten enligt Solvens II-regelverket är 1,96 (1,86).
Folksam Sak (moderföretag)
Premieintäkt, Mkr
Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, Mkr
Totalkostnad, %

Jan-Mar 2016

2016

2015

2 808

2 760

11 298

10 592

-27

-83

-250

148

-9

-134

1 746

557
96,8

102,4

105,0

100,8

varav skadekostnad, %

86,6

87,7

84,0

77,9

varav driftskostnad, %

15,8

17,2

16,8

18,9

Totalavkastning, %
Konsolideringskapital, vid periodens slut, %

1)

Jan-Mar 2017

0,3

0,3

6,6

2,4

17 864

16 223

18 092

16 293

Konsolideringsgrad, vid periodens slut, %

150

144

157

149

Solvenskvot1) (SCR), vid periodens slut

2,16

2,01

2,16

2,05

Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens II-regelverket.
Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning.

Premieintäkterna för perioden uppgick i moderbolaget till
2 808 (2 760) miljoner kronor, vilket är omkring två pro
cent högre jämfört med första kvartalet 2016. Det starka
erbjudandet och den ökade försäkringsviljan hos kunderna
fortsätter att driva efterfrågan. Utvecklingen mot försäk
ringar med mer innehåll fortsätter, samtidigt som vissa pre
miejusteringar bidrar till ökade intäkter. Det är framför allt
hem- och villaförsäkring samt djurförsäkring som står för
premieökningen.
Annullationsgraderna förblir på en stabil nivå. Totalkost
nadsprocenten i moderföretaget uppgick till 102 (105).
Det är en förbättring med tre procentenheter jämfört med
samma period föregående år och följer av både lägre drifts
kostnadsprocent och lägre skadekostnadsprocent. Skade
kostnadsprocenten uppgick till 87 (88) procent. Förbätt
ringen beror främst på lägre avsättning för skadelivräntor
på grund av ränteförändringar jämfört med föregående år.
Samtidigt ser vi bland annat ökade kostnader för vatten
skador under perioden som påverkar de underliggande
skadekostnaderna.

Driftskostnadsprocenten minskar till 16 (17) främst till
följd av lägre utvecklings- och anskaffningskostnader. Det
försäkringstekniska resultatet för perioden uppgick till
-27 (-83) miljoner kronor. Det är 56 miljoner kronor bättre
än under samma period förra året och beror främst på ett
förbättrat skadeutfall till följd av lägre avsättning för ska
delivräntor, lägre driftskostnader och högre premieintäkter.
Resultatet före skatt uppgick till -9 (-134) miljoner kronor.
Förbättringen beror på det försäkringstekniska resultatet
i kombination med förbättrad kapitalavkastning. Totalav
kastningen uppgick till 0,3 (0,3) procent. Vi ser en kraftigt
förbättrad avkastning på aktier och en motsvarande för
sämring på räntebärande papper. Solvenskvoten, som vi
redovisar med ett kvartals eftersläpning, uppgår till 2,16
(2,01) för moderföretaget.
Konsolideringsgraden ökade jämfört med samma period
föregående år och uppgick till 150 (144) procent i moder
företaget.
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Hänt under perioden

• Folksam lanserade den uppkopplade tjänsten Köra Säkert
för kunder med bilförsäkring. Försäkringstagaren får en
speciellt utformad indikator som ger direkt återkoppling
på förarens farthållning med grönt, gult eller rött ljus. En
säker körstil med grönt ljus belönas med upp till 20 pro
cent rabatt på bilförsäkringspremien.
• Folksam Sak tecknade avtal om att förvärva kontors
fastigheten Stampen 6:17 i Göteborg till ett värde av 330
miljoner kronor.

• Folksam Sak undertecknade avtal med Svenska Fot
bollförbundet om att sälja sin andel i det samägda bolaget
Cooperante AB, som äger 11,1 procent av Arenabolaget i
Solna. Folksam Saks överenskommelse med Svenska Fot
bollförbundet innebär ett försäljningspris på 17 000 kronor
samt en tilläggsköpeskilling på en tredjedel av förbundets
möjliga intäkter från Arenabolaget fram till år 2030.

Konsolideringsgrad %, moderbolaget
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Folksam Sak

Förenade Liv*

Saco Folksam
Försäkring

51%

Folksam
Skadeförsäkring

75%

Tre Kronor

Folksam Liv

Folksam Liv
Folksam Liv-gruppen

Folksam
Fondförsäkring

Jan-Mar 2017

Premieinkomst, Mkr

KPA
Pension*

Jan-Mar 2016

60%

2016

51%

Folksam
LO Fondförsäkring

2015

13 213

12 221

22 352

25 552

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr

343 953

309 772

329 485

301 464

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr

122 944

101 449

115 134

102 741

3,37

3,31

3,37

3,45

Solvenskvot , vid periodens slut
1)

Premieinkomsten för Folksam Liv-gruppen uppgick till 13 213 (12 221) miljoner kronor för årets första kvartal. Det förvalta
de kapitalet uppgick till 343 953 (309 772) miljoner kronor och fondförsäkringstillgångarna till 122 944 (101 449) miljoner
kronor. Totalt hade kundernas tillgångar ökat med 14 procent vid utgången av mars 2017, jämfört med motsvarande tid
punkt föregående år. Solvenskvoten var 3,37.
Folksam Liv (moderföretag)

Jan-Mar 2017

Jan-Mar 2016

2016

2015

Premieinkomst, Mkr

2 687

2 837

9 839

13 479

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

2 506

-3 644

8 273

8 985

0,5

0,6

0,6

0,7

Förvaltningskostnad, %
Totalavkastning, %

1,7

0,0

8,4

3,7

178 396

164 290

176 267

164 489

167,0

155,7

165,4

162,0

3,93

3,86

3,93

4,10

Kollektiv konsolidering tjänstepension, vid periodens slut, %

121,6

114,7

120,8

118,9

Kollektiv konsolidering övrig livförsäkring, vid periodens slut, %

119,9

115,0

119,5

117,5

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr
Solvensgrad, vid periodens slut, %
Solvenskvot1) blandade bolag

Premieinkomsten för Folksam Liv uppgick till 2 687 (2 837)
miljoner kronor. Siffrorna återspeglar fortfarande en viss
inbromsning av engångsbetalda premier enligt plan. Ande
len löpande avtal ökar dock inom nyteckning. Individuell
tjänstepensionsförsäkring ökar till 278 (218) miljoner kronor,
medan privat sparandeförsäkring minskar till 951 (1 101)
miljoner kronor. Premieinkomsten för partner- och kollek
tivavtalad affär uppgår till 1 949 (1 598) miljoner kronor.
Driftskostnaderna minskar totalt sett till följd av lägre an
skaffningskostnader, även om de pågående utvecklingspro
jekten, såsom regelanpassning, effektivisering av IT-system
och andra processer, driver kostnader. Totalavkastningen
för perioden uppgick till 1,7 (0,0) procent och bidrar till det
positiva resultatet. Det är framför allt aktier som bidrar med
en avkastning på 4,2 procent. Sett över de fem senaste åren
2012-2016 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen
för Folksam Liv varit 7,7 procent. Över den senaste tioårspe
rioden 2007-2016 är totalavkastningen 6,6 procent.
Solvensgraden i moderföretaget var 167,0 (155,7) procent
per den sista mars 2017. Solvensgraden ökar främst till följd
av den goda kapitalavkastningen. Solvenskvoten för blanda
de bolag, som vi redovisar med ett kvartals eftersläpning, är
stabil och uppgår till 3,9 för moderföretaget. Den kollektiva

Återbäringsränta
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2)

Solvenskvoten för blandade bolag avser summan av kapitalbasen i relation till kapitalkrav för övrig livförsäkring (i enlighet med Solvens II-regelver
ket) och kapitalbasen i relation till kapitalkrav (i enlighet med Solvens I-regelverket) för tjänstepensionsverksamhet.
Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning.
Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepen
sionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.

m

1)

2015 delade Folksam Liv upp återbäringsräntan i ”gammalt” respektive ”nytt
kapital”. Beroende på bestånd är brytpunkten den första juni 2015 (Liv2)
eller den första juli 2015 (Liv1). Diagrammet visar brytpunkten för Liv1. Den
första september 2015 återgick Folksam Liv en gemensam återbäringsränta
för ”gammalt” och ”nytt kapital”. 2015- 11-30 slogs all tjänstepensionsverk
samhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet”
och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.
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konsolideringsgraden för premiebestämd tjänstepensions
försäkring uppgick till 122 (115) procent den sista mars 2017
och till 120 (115) procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Solvensgrad %, moderbolaget
200

Hänt under perioden

• Folksam Liv höjde från och med den första februari åter
bäringsräntan i den traditionella livförsäkringen från fyra
till fem procent.

161
144

155

162

165

2015

2016

167

156

100

Händelser efter periodens utgång

• Folksam Liv höjde från och med den första april åter
bäringsräntan i den traditionella livförsäkringen inom
tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent.
Återbäringsräntan inom övrig livförsäkringsverksamhet
kvarstår på fem procent.
• Folksam Livs årsstämma beslutade att överskottsmedel
inom kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepen
sioner ska betalas ut. Ett överskott på över 1,66 miljarder
kronor fördelas till nästan 5 000 arbetsgivarkunder.
• Finansinspektionen tilldelade Folksam Liv en anmärk
ning och en sanktionsavgift på tio miljoner kronor efter
en granskning av återbäring till vissa gruppriskförsäk
ringskunder för åren 2013 och 2014. Tidigare kunder
under 2013 till 2014 som inte haft rätt till återbäring fick
dela på tre miljoner kronor per år. I snitt handlar det om
cirka 115 kronor per kund.

0
2012

2013

2014

2016
Mars

2017
Mars

Totalavkastning %, moderbolaget
12

6

12,0

7,0

8,4

7,6
3,7

0
2012

2013

2014

2015

2016

Folksam Sak

Förenade Liv*

Saco Folksam
Försäkring

51%

0,0

1,7

2016
Mars

2017
Mars

Folksam
Skadeförsäkring

75%

Tre Kronor

Folksam Liv

KPA Pensionsförsäkring
KPA Pensionsförsäkring AB
Premieinkomst, Mkr
Försäkringstekniskt resultat, Mkr

Folksam
Fondförsäkring

KPA
Pension

60%

51%

Folksam
LO Fondförsäkring

Jan-Mar 2017

Jan-Mar 2016

2016

2015

10 218

9 094

12 138

11 726

6 999

-664

7 281

4 098

Förvaltningskostnad, %

0,1

0,2

0,2

0,2

Totalavkastning, %

2,0

-0,2

6,6

3,3

Avkastningsränta, %

2,2

0,0

6,7

3,7

160 569

140 681

148 379

132 283

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr
Solvensgrad, vid periodens slut, %
Solvenskvot (S1), vid periodens slut

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till
10 218 (9 094) miljoner kronor, vilket är en ökning med tolv
procent. I samband med årsförmedlingen fick KPA Pension
115 000 nya pensionssparare som omfattas av pensions
avtalen KAP-KL och AKAP-KL. Det är 12 000 fler än året
innan. Utflyttat kapital under de första tre månaderna var

168

157

164

164

16,20

13,63

15,40

15,20

drygt 200 miljoner kronor, vilket var i nivå med 2016. För
valtningskostnadsprocenten i KPA Pensionsförsäkring var
0,1. KPA Pensionsförsäkrings solvensgrad vid periodens slut
var 168 (157) procent. Det är framför allt den goda kapital
avkastningen och det positiva kassaflödet på nio miljarder
kronor som bidrar den förbättrade solvensgraden.
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Totalavkastningen uppgick till 2,0 (-0,2) procent för perio
den och avkastningsräntan var 2,2 (0,0) procent. Samtliga
tillgångsslag utvecklas positivt under perioden. Sett över de
senaste tio åren 2007-2016 har den årliga genomsnittliga to
talavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 6,7 procent.

Händelser efter periodens utgång

• KPA Pension förvärvade gröna obligationer från Världs
banken till ett värde av 1,3 miljarder kronor. Därmed pas
serar KPA Pension fyra miljarder kronor i investeringar i
gröna obligationer.

Hänt under perioden

• Styrelsen i pensionsadministrationsbolaget KPA Pen
sionsservice utsåg Ninni Wibeck till ny vd i bolaget. Hon
blir även chef för affärsområde Arbetsgivare och Försälj
ning inom KPA Pension.
• KPA Pension blev för det sjätte året i rad det mest hållbara
varumärket både i pensions- och i hela finansbranschen.
Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning om
hållbara varumärken i Sverige.
Totalavkastning %
15
13,3

Solvensgrad %
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Appendix: Övriga dotter- och intresseföretag
Folksam Sak
Tre Kronor
Premieintäkt, Mkr

Jan-mars
2017

Jan-mars
2016

242

2016

2015

235

962

921
123

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

2

17

56

Resultat före skatt, Mkr

2

24

66

120

99,1

92,8

94,1

86,8

2,0

1,90

2,0

1,88

180

178

736

708

11

23

61

12

7

56

99

-3

Totalkostnad, %

95,7

88,8

93,3

101,5

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut

2,93

2,83

2,93

2,42

Premieintäkt, Mkr

251

239

1 110

997

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

-11

-44

246

-91

Totalkostnad, %
Solvenskvot (SCR), vid periodens slut
Folksam Skadeförsäkring
Premieintäkt, Mkr
Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Resultat före skatt, Mkr

Förenade Liv

Resultat före skatt, Mkr

-11

-44

246

-91

109,8

112,9

100,8

117,1

1,80

1,98

1,80

1,97

43

40

163

176

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

0

13

18

17

Resultat före skatt, Mkr

4

12

25

23

102,1

89,8

85,8

80,5

1,40

1,40

1,40

1,27

Totalkostnad, %
Solvenskvot (SCR), vid periodens slut
Saco Folksam Försäkring
Premieintäkt, Mkr

Totalkostnad, %
Solvenskvot (SCR), vid periodens slut
Folksam Liv
KPA Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr

281

267

266

252

Periodens resultat före skatt, Mkr

73

-31

57

17

Förvaltningskostnadsprocent, %

0,2

0,1

0,6

0,6

Totalavkastning, %

1,4

-0,1

4,8

2,4

3,20

3,25

3,20

6,80*

5

2

14

18

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut
Folksam Fondförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Periodens resultat före skatt, Mkr

15

28

110

13

Förvaltningskostnadsprocent, %

0,3

0,3

1,2

1,5

40 946

36 049

39 961

37 527

22

20

95

77
168

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr
Folksam LO Fondförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Periodens resultat före skatt, Mkr

52

38

199

Förvaltningskostnadsprocent, %

0,0

0,0

0,1

0,2

81 998

65 400

75 174

65 214

4,64

4,05

4,60

3,77

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr
Solvenskvot (S1), vid periodens slut
*Från och med 2016 enligt Solvens II.
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Det här är Folksamgruppen
Vårt jobb är att ge trygghet i livets alla skeden. Hos oss kan
kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar
och spara till pensionen. Varje gång vi möter en kund, möter vi
också en ägare. Och vi har många ägare. Vi försäkrar nästan
varannan svensk och har hand om pensionen för mer än två
miljoner människor. Det betyder att Folksamgruppen är en av
de ledande aktörerna inom försäkring och pensionssparande.

Vår vision
Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vår affärsidé
Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som
skapar trygghet och gillas av många.

Vårt övergripande mål
Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder.

Läs mer på www.folksam.se

Våra kunder ska
känna sig trygga
i en hållbar värld

För ytterligare information, vänligen kontakta:

• Jesper Andersson, CFO Folksam, 070-831 59 76
• Juha Hartomaa, ansvarig investerarrelationer Folksam, 070-831 65 26
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