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Kommentarer till delårsrapport 
Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor) med organisationsnummer 516406-0369, avger härmed delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 

2020-06-30. 

 

Ägarförhållanden och koncernstruktur 
Den 9 januari 2006 erhöll Tre Kronor koncession för att bedriva försäkringsrörelse. Tre Kronor är ett helägt dotterföretag till Folksam 

ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak), organisationsnummer 502006-1619, med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är 

Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm. 

 

Verksamhet 
Tre Kronor bedriver skadeförsäkringsverksamhet i Sverige och affärsidén är att erbjuda skadeförsäkring som Swedbank och 

Sparbankerna marknadsför och säljer under eget varumärke. Produkterna kompletterar bankernas erbjudande och förstärker deras 

kundrelationer. Genom samarbetet med Swedbank och Sparbankerna når Tre Kronor ut med skadeförsäkringsprodukter på en bred 

marknad över hela landet.  

 

De skadeförsäkringar som säljs till privatkunder i Swedbank och Sparbankerna är boende- (hem, villa, villahem, fritidshus, bostadsrätt) 

och fordonsförsäkringar (personbil, lätt lastbil, husbil, släp, snöskoter) samt arbetslöshets- och sjuk- och olycksfallsförsäkringar (gravid, 

barn, olycksfall). Produkterna är, när så är lämpligt, paketerade i två olika paket, Bas och Plus. Bas är en normal försäkring utan 

tilläggsförsäkringar, medan Plus innehåller tilläggsförsäkringar såsom allrisk, resklar, hyrbil, assistans samt ett antal ytterligare 

produktfördelar. De skadeförsäkringar som säljs till företagskunder är företagsförsäkringar, för företag med upp till fem årssysselsatta och 

maximal årsomsättning om tio miljoner kronor, samt olycksfallsförsäkringar och fordonsförsäkringar (företagsbil, lätt lastbil företag). 

 

Tre Kronors skadeförsäkringar marknadsförs och säljs under Swedbank och Sparbankernas varumärke via bankernas kontor, kundcenter 

samt Internet- och Mobilbank. Skadehanteringen, som alltid sker i Tre Kronors namn, sker rikstäckande och kundnöjdheten mäts 

kontinuerligt. Tre Kronors huvudkontor finns i Stockholm.  

 

 

Väsentliga händelser första halvåret 2020 
Årets första halvår har präglats av coronapandemin som drabbat hela världen med kraft. Åtgärderna för att skydda människor och minska 

pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av Folksams samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av 

krisen. Folksamgruppen är dock finansiellt stabilt och kan stå emot avsevärd turbulens. I linje med Folksams vision att våra kunder ska 

känna sig trygga i en hållbar värld har det under halvåret bland annat skett investeringar i obligationer för att lindra konsekvenser av 

Covid-19. 

 

Sedan vecka 9 har Folksams centrala krisledningen varit aktiverad. Krisledningen har sammanträtt i stort sett dagligen och utifrån 

dagsläget och Folkhälsomyndighetens direktiv fattat beslut om eventuella åtgärder och informationsinsatser. Man har återkommande 

skickat nyhetsbrev till cheferna så att dessa ska kunna informera medarbetare i sin tur. För att informera våra kunder har information 

publicerats på folksam.se och Facebook. I den centrala krisledningen ingår representanter från koncernledningen och andra centrala 

funktioner.  

 

Tre Kronor har inte drabbats av större ekonomiska effekter av Covid-19 och har därför inte ansökt eller erhållit omställningsstöd relaterat 

till Covid-19. Bolaget fortsätter att följa utvecklingen inför hösten.  
 

Den digitala förmågan har utvecklats vidare tillsammans med Swedbank. Under första halvåret lanserades försäkringsöversikt och 

möjlighet att teckna boende- och fordonsförsäkring i Mobilbanken. 

 

Swedbank och Sparbankernas varumärkesstrategi har implementerats i Tre Kronors digitala skadeflöden vilka också integrerats i 

bankernas hemsidor. 

 

Ett villkorat aktieägartillskott om 30 miljoner har omvandlats till ovillkorat aktieägartillskott till likvärdigt belopp.  
 
 

Ekonomisk översikt 
Nedan kommenteras resultat- och balansräkning kortfattat. Kommentar för resultaträkningen baseras på jämförelse med motsvarande 

period föregående år, medan balansräkningen jämförs med motsvarande period föregående år och senaste årsskifte. Kommentarerna 

fokuserar på de mest väsentliga avvikelserna. 



 

 

 

Tre Kronors resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick andra halvåret 2020 till 27,4 (36,8) miljoner kronor. Premieintäkterna för 

egen räkning i företaget uppgick till 565 (536) miljoner kronor. Ökningen i premieintäkt beror framförallt på en fortsatt tillväxt inom sjuk- 

och olycksfall samt premiehöjningar inom hem och villa. Försäkringsersättningarna uppgick till -416 (-403) miljoner kronor och 

skadeprocenten uppgick till 73,6 (75,1). Till följd av den pågående coronapandemin har antalet inträffade skador under årets andra 

kvartal minskat, främst rese- och motorskador. Detta medför en lägre skadekostnad för innevarande år, jämfört med tidigare. Trots 

skadekostnadsminskningen innevarande år är försäkringsersättningarna högre till följd av ett negativt avvecklingsresultat om -14 miljoner 

kronor främst relaterat till läckageskador för hem och villa. 

 

Kapitalförvaltning och kapitalavkastning 

Tre Kronors investeringar fördelas på olika tillgångsslag och marknader för att nå en viss riskspridning och en god avkastning. 

Investeringar görs främst i räntebärande värdepapper och i viss omfattning i aktiefonder. 

 

Tre Kronor tillämpar ansvarsfull kapitalförvaltning. Detta innebär att samtliga tillgångar förvaltas utifrån ett långsiktigt ansvarsfullt 

perspektiv, avseende såväl etik som miljömässiga hänsyn, utan att göra avkall på avkastningskrav och lämplig risknivå. 

 

Coronapandemi, global recession och massiva finans- och penningpolitiska stimulanser har präglat marknadsutvecklingen under 

perioden. Ränterörelserna har varit stora, särskilt under årets första kvartal, då många nya bottenrekord noterades. Det var främst den 

amerikanska centralbankens räntesänkningar och stödköp av obligationer som fick globala räntor att falla under krisens inledning. En 

svensk 10-årig statsobligationsränta sjönk 0,7 procentenheter till ca -0,5 procent. I mitten av mars var dock stressen mycket stor i 

kreditmarknaden och placerare tvingades sälja statspapper för att få fram likviditet. Det fick samma ränta att åter att stiga ca 0,6 

procentenheter. Riksbanken signalerar fortsatt oförändrad ränta till hösten 2023. Dörren är fortsatt öppen för en räntesänkning, men i 

dagsläget verkar direktionsmajoriteten oroad för baksidorna med negativa räntor till hushåll.  

 

På valutamarknaden har rörelserna också varit stora. En osäkerhet över hur effektiva stimulansåtgärder skulle bli när regeringar samtidigt 

stängde ner sina ekonomier, gav en känsla att det inte finns någon annanstans att ta vägen än till den amerikanska dollarn, den största 

och mest likvida valutan. Den svenska kronan sjönk rejält med mer än 10 procent mot dollarn och med 6 procent mot euron. I takt med att 

efterfrågan på mer riskfyllda tillgångar sedan ökade så återhämtade kronan hela tappet mot dollarn. 

 

Även utvecklingen på aktiemarknaden var turbulent under första halvåret. Den globala aktiemarknaden föll med ca 35 procent på en 

månad och noterade därmed en av de snabbaste börsnedgångarna i historien. Det så kallade ”skräckindexet”, VIX, som mäter 

osäkerheten på den amerikanska aktiemarknaden noterade samtidigt den högsta nivån någonsin under perioden. 

 

Med minnet av den globala finanskrisen 2008 fortfarande färskt i sinnet vidtog centralbanker och politiker världen över kraftfulla åtgärder. 

Kombinationen av massiv finans- och penningpolitisk stimulans hjälpte till att stabilisera de finansiella marknaderna under slutet av mars. 

På samma sätt som börsnedgången var rekordsnabb gick också återhämtningen på aktiemarknaden fort. Från bottennoteringen i slutet 

på mars steg den globala börsen med över 40 procent fram till början på juni. Sammantaget stängde börsen det första halvåret på en 

blygsam nedgång om ca 5 procent. 

 

Folksamgruppen har under första halvåret 2020 fortsatt arbetet med att försöka påverka portföljbolagen i en mer hållbar riktning, specifikt 

rörande klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Under perioden har vi träffat ett antal både noterade och onoterade 

bolag och bland annat diskuterat nya klimatmål, klimatrapportering enligt TCFD och spårbarhet i leverantörskedjor. 

 

Under våren röstade vi vid 39 svenska årsstämmor. Coronapandemin gjorde att stämmorna i stor utsträckning inte kunde arrangeras 

fysiskt, röstning skedde via ombud och poströstning. Vi tog ställning i frågan kring vinstutdelningar, där vi beslutade om att rösta emot 

eventuella utdelningsförslag i de fall bolaget samtidigt tog emot statligt krisstöd. 

 

Under våren la vi, tillsammans med tio andra institutionella investerare, ett hållbarhetsrelaterat förslag på den brittiska banken Barclays 

årsstämma. Förslaget gällde en uppmaning om att banken ska upphöra med finansiering av fossila projekt, och fick 24 procent av 

rösterna.  

 

I juni tog vi, tillsammans med över 50 institutionella investerare, ställning mot skogsavverkningen i Amazonas genom att signera ett brev 

riktat till de tre brasilianska köttproducenterna JBS, Marfrig och Minerva.  Dessa bolag har en stor möjlighet att försöka påverka deras 

underleverantörer och därmed skogsavverkningen i regionen. Brevet innehöll en specifik uppmaning till de tre bolagen om att ta ett större 

och mer transparent ansvar genom hela leverantörskedjan. 

 



 

 

Tre Kronors förvaltade kapital uppgick vid halvårsskiftet 2020 till 1 758 298 tusen kronor. Av detta var drygt 95 procent placerat i 

räntebärande värdepapper främst utgivna av svenska staten samt kommuner, regioner och boendeinstitut i Sverige. Totalt uppgick de 

räntebärande tillgångarna till 1 678 559 tusen kronor och durationen i den räntebärande portföljen var drygt 2 år. Aktieportföljen stod för 

cirka 5 procent av det förvaltade kapitalet och värdet uppgick till 79 739 tusen kronor. Valutaexponeringen var vid utgången av halvåret 

cirka 2,6 (1,9) procent. 

 
 

Totalavkastningen för första halvåret 2020 på Företagets tillgångar blev 0,4 (1,2) procent, motsvarande 7 279 (19 023) tusen kronor. Det 

som i huvudsak förklarar totalavkastningen är företagets strategiska tillgångsfördelning, vilken bland annat styrs av 

försäkringsåtagandenas art och företagets risktolerans. Mot bakgrund av vald tillgångsfördelning förklaras avkastningen främst av en 

positiv utveckling för räntebärande tillgångar i kombination med ett positivt bidrag till avkastningen från aktier. Avkastningen på 

räntebärande tillgångar blev därmed 0,3 (0,8) procent och för aktier -3,7 (16,9) procent. 

 

 

 

TOTALAVKASTNINGSTABELL       
Tre Kronor Försäkring AB       

2020-06-30        

Tkr 

Ingående 
marknads-

värde  
2020-01-01 

Utgående 
marknads-

värde  
2020-06-30 

Total- 
avkastning 
2020-06-30 

Tkr 

Total- 
avkastning 
2020-06-30 

% 

Total- 
avkastning 
2019-06-30 

% 

Total- 
avkastning 
2018-06-30 

% 
Räntebärande placeringar 1 689 782 1 678 559 4 791 0,3 0,8 0,5 
Aktier 55 251 79 739 2 488 -3,7 16,9 8,4 

Summa 1 745 033 1 758 298 7 279 0,4 1,2 0,7 

 

 

 

Balansräkningen 

Balansomslutningen per den 30 juni 2020 uppgick till 2 480 (2 298) miljoner kronor. Tillgångssidan utgörs till största delen av 

placeringstillgångar som kommenterats ovan.  

 
Försäkringstekniska avsättningar har ökat under perioden i huvudsak som en följd av beståndstillväxt inom olycksfallsprodukterna samt 
totalt sett ökande skadereserver för de långsvansade skademomenten inom trafik- och olycksfallsförsäkring. 

Efter andra halvåret 2020 är konsolideringsgraden i företaget 67 (64) procent. Företagets kapitalbas uppgick till 740 (659) miljoner kronor 

och solvenskapitalkravet till 386 (358). Företaget uppfyller samtliga regulatoriska krav med god marginal.   

 

Tre Kronor är välkonsoliderat utifrån de legala kapitalkraven. Solvenskvoten (kapitalbasen ställd i relation till solvenskapitalkravet) 

uppgick per 30 juni 2020 till 1,92 vilket innebär att kapitalbasen överstiger de solvenskapitalkrav som ställs på verksamheten. 

 

 

  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Syftet med Tre Kronors risktagande är att skapa värde för ägare och kunder vilket innebär att risk är en central komponent i Tre Kronors 

affärsmodeller. Händelser kopplade till försäkringsavtalen eller finansiella händelser vilka kan påverka företagets möjligheter att nå sina 

mål benämns försäkringsrisker respektive finansiella risker. Risker kan även uppstå som följd av såväl politiska förändringar, 

innovationer, förändrad rättslig praxis som icke ändamålsenliga interna processer, rutiner och system och brott mot externa eller interna 

regler. Dessa risker ryms inom kategorin verksamhetsrisker. 

 

Centralt i företagets riskfilosofi är att risker tas medvetet och att risktagandet styrs som en integrerad del av verksamhetsstyrningen. 

Styrelsens vid var tid fastställda riskaptit är vägledande vid risktagande och företaget ska endast ta risker som förväntas addera sådant 

värde till kund- och ägarnyttan att det motiverar tillskottet till det totala risktagandet. Risker som inte bedöms addera något värde 

begränsas i den utsträckning som är ekonomiskt försvarbart. Tre Kronor tar enbart risker inom områden där det finns ett tillräckligt stort 



 

 

kunnande och tillräcklig kapacitet för att hantera riskerna. Risktagandet i företaget styrs genom den formaliserade struktur som ges av 

företagets riskhanteringssystem. 
 

En mer ingående beskrivning av de risker som företaget är exponerat mot samt hur dessa risker hanteras finns beskrivet i 

årsredovisningen för 2019 under not 2 Upplysningar om risker. Första halvåret 2020 har präglats av Coronapandemin som drabbat hela 

världen med kraft. Företagets finansiella styrka möjliggör, även vid fortsatt turbulens på finansmarknaderna, fokus på att med ett 

långsiktigt perspektiv trygga försäkringsåtagandena. Tre Kronor följer löpande utvecklingen med anledning av Covid19 viruset och den 

effekt det har på den finansiella ställningen. Den riskbild samt riskhantering som beskrivs i årsredovisningen är i allt väsentligt oförändrad 

och inga väsentliga avvikelser har konstaterats under första halvåret 2020. Årsredovisningen finns på www.folksam.se. 

 

Kommande regelverksförändringar 

Inom regelverksområdet pågår ett antal större förändringar vilka väsentligt kommer att prägla Tre Kronors verksamhet. Kommande 

regelverksförändringar kan komma att påverka företagets risker och riskhantering. Tre Kronor bevakar löpande utvecklingen och 

analyserar eventuella konsekvenser av förändrade regelverk. De mest aktuella kommande regelverksförändringar för företaget är 2020-

översyn Solvens II och Sustainable Finance. Regelverksförändringar gällande IFRS 9 Finansiella insrument och IFRS 17 Insurance 

contracts hänvisas till not 1 Redovisningsprinciper. Flertalet har kommenterats i årsredovisningen för 2019. Årsredovisningen finns på 

www.folksam.se. 

  

2020-översyn Solvens II 

2020-översynen påverkar både Solvens II-direktivet och Solvens II-förordningen. Kommissionen påbörjade översynen i februari 2019 

genom att lämna en begäran om tekniska råd från EIOPA i form av ett s.k. yttrande (eng. ”Final Opinion”). EIOPAs arbete med att ta fram 

yttrande har under 2019 och 2020 renderat i en serie omfattande konsultationer. EIOPA har också genomfört två kvantitativa 

datainsamlingsexerciser som komplement till förslagen.  

 

Enligt Kommissionens tidplan skulle EIOPA senast den 30 juni 2020 lämna input till översynen via sitt yttrande. Coronakrisen har medfört 

att översynsarbetet 2020 bromsats upp sedan mitten på mars. EIOPA meddelade den 30 april att de istället lämnar sitt yttrande till 

Kommissionen i december 2020 samt att de kompletterar sina förslag med en ytterligare datainsamlingsexercis, för att också kunna 

utvärdera Coronakrisens effekter. EIOPAs tredje datainsamling lanserades den 1 juli 2020 och pågår till mitten på 

september. Kommissionen har i början på juli månad kommunicerat sin plan för fortsatt arbete med översynen. Kommissionen har i juli 

som komplement till EIOPAs översynsarbete publicerat två konsultationer samt en konsekvensanalys för översynens förslag. Remittering 

av dessa förslag pågår under andra halvåret 2020. Kommissionen räknar i sin uppdaterade tidplan också med att konkreta lagförslag till 

följd av översynen först lämnas under det tredje kvartalet 2021. 

 

Folksams arbete med översynen har främst skett via branschorganisationerna Svensk Försäkring, Insurance Europe och AMICE, samt 

via deltagande i EIOPAs tre datainsamlingsexerciser. I nuläget bedöms förslag om förändringar i solvenskapitalkraven, 

diskonteringsräntan, gruppsolvensberäkningar samt avseende omfattningen av tillsynsrapporteringen vara prioriterade områden.  

 

Sustainable Finance  

EU är fast beslutet att nå Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till en nivå max 2 grader och helst max 1,5 grader. Det 

kommer krävas enorma kapital för att nå målen. Finansbranschen har därför en nyckelroll i att skapa en hållbar ekonomi och nu kommer 

krav på ökat ansvar. Ambitionen är att det finansiella systemet ska bli en del av lösningen för att skapa en grönare och mer hållbar 

ekonomi. För det krävs dock en omfattande förändring av det finansiella systemet. För att åstadkomma detta har EU-kommissionen tagit 

fram en handlingsplan med 10 åtgärder. De tre övergripande målen för EU-kommissionens handlingsplan är att: 

 

1. Ställa om finansiella flöden i mer hållbar riktning  

2. Integrera hållbarhet i riskhanteringen  

3. Främja transparens och långsiktighet i ekonomin 

De första stegen för att åstadkomma önskad förändring har redan tagits och innebär bland annat att Tre Kronor behöver anpassa sig efter 

två nya förordningar och förändringar genom så kallade delegerade akter under de kommande åren. Först ut är Förordningen om 

hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn. Förordningen träder i kraft 2021-03-10 och kommer 

bl.a. standardisera formerna för hur företag lämnar information om och integrerar hållbarhet i deras verksamhet. Det är ännu inte bestämt 

om upplysningarna ska tas in i Folksams årsredovisning eller i Folksams års- och hållbarhetsrapport. 



 

 

Nyckeltal  

 2020 2019 2019

Tkr 30 jun 30 jun 31 dec

  

Resultat av skadeförsäkringsrörelsen   
Skadeprocent 73 75 72

Driftskostnadsprocent 22 21 21

Totalkostnadsprocent 95 96 93

  
Resultat av kapitalförvaltningen  

Direktavkastning, procent 0,1 0,2 0,4 

Totalavkastning, procent1) 0,4 1,2 0,8 

  

Ekonomisk ställning   
Konsolideringsgrad, procent 67 64 66

Konsolideringskapital 764 149 695 048 738 067

  
Solvens II  

Kapitalbas 739 774 659 375 697 389

 varav primärkapital 739 774 659 375 697 389

Minimikapitalkrav 173 749 161 225 161 803
Solvenskapitalkrav 386 108 358 578 359 562

Kapitalbas för försäkringsgruppen2) 19 778 283 19 469 283 20 533 461

Solvenskapitalkrav för försäkringsgruppen2) 9 136 634 8 593 797 8 778 080

  
  
1)Totalavkastningen är beräknad enligt Sveriges Försäkringsförbunds rekommendation för rapportering av totalavkastning. Utgångspunkten vid beräkningen av 
totalavkastningen är företagets placeringsriktlinjer och intern rapportering. I årsredovisningen redovisas en fullständig Totalavkastningstabell med 
kompletterande notupplysning avseende sambandet med resultat- och balansräkningen. 

    
2)Solvensrelaterade beloppsuppgifter visas för Folksam ömsesidig sakförsäkring vilket är den försäkringsgrupp som Tre Kronor ingår. 



 

 

Resultaträkning    

Tkr 

 2020 2019 
 jan-jun jan-jun 

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse 
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)  

 Premieinkomst  610 033 575 895 

 Premier för avgiven återförsäkring  -4 234 -3 913 

 
Förändring i Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker  -42 661 -35 841 

 
Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker  1 960 - 

    565 098 536 141 

    

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  823 1 536 
    

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)  

 Utbetalda försäkringsersättningar  
  Före avgiven återförsäkring  -372 157 -348 862 

  Återförsäkrares andel   991 66 

 Förändring i Avsättning för oreglerade skador  
  Före avgiven återförsäkring  -44 485 -55 012 

  Återförsäkrares andel   -96 928 

    -415 747 -402 880 

    
Driftskostnader  -126 289 -113 384 

    

 Övriga tekniska kostnader  -1 768 -665 

    

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  22 117 20 748 
    

    

Icke-teknisk redovisning  

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  22 117 20 748 
Kapitalavkastning, intäkter  2 009 7 178 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar  6 827 20 589 

Kapitalavkastning, kostnader  -2 688 -10 226 

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  -823 -1 536 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  27 443 36 752 

      

Bokslutsdispositioner  -30 237 -17 836 

Resultat före skatt  -2 795 18 916 

      
Skatt på periodens resultat  -1 361 -4 386 

Periodens resultat  -4 155 14 530 

 

Rapport över totalresultat 
 2020 2019

Tkr jan-jun jan-jun

Periodens resultat -4 155 14 530

Periodens övrigt totalresultat - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -4 155 14 530



 

 

Balansräkning     

Tillgångar, Tkr 

 2020 2019 2019 

 jan-jun jan-jun jan-dec 

Immateriella tillgångar     
 Andra immateriella tillgångar  11 577 - 2 124 

  Summa  11 577 - 2 124 

       

Placeringstillgångar  

    
Andra finansiella placeringstillgångar  

 Aktier och andelar  79 739 48 076 55 251 

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper  1 648 225 1 602 549 1 660 341 

 Utlåning till kreditinstitut  1 547 450 385 
 Derivat  37 - 5 

  Summa  1 729 547 1 651 075 1 715 982 

    

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar 
 Ej intjänade premier och kvardröjande risker  - 1 932 - 

 Oreglerade skador  610 1 311 706 
 Premiereserv (avs f ej intjänad premie)  1 960 - - 

  Summa  2 570 3 243 706 

    

Fordringar  
 Fordringar avseende direkt försäkring  534 631 506 468 490 746 

 Fordringar avseende återförsäkring  447 - 815 

 Aktuell skattefordran  13 822 15 904 6 771 

 Övriga fordringar  22 571 8 543 8 543 

  Summa  571 471 530 915 506 875 
    

Andra tillgångar  

 Kassa och bank  136 467 101 112 107 365 

  Summa  136 467 101 112 107 365 

    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

 Upplupna ränteintäkter  11 417 6 840 6 769 

 Övriga upplupna intäkter  16 898 4 969 5 265 

  Summa  28 315 11 809 12 033 
    

Summa tillgångar  2 479 946 2 298 154 2 345 085 



 

 

Balansräkning     
       

Eget kapital, avsättningar och skulder, Tkr 

 2020 2019 2019 
 jan-jun jan-jun jan-dec 

Eget kapital  

Bundet kapital  

 Aktiekapital  25 000 25 000 25 000 
 Överkursfond  75 000 75 000 75 000 

 Fond för utvecklingsutgifter  11 577 - 2 124 

Fritt kapital  

 Balanserat resultat   205 756 189 893 187 768 
 Periodens resultat  -4 155 14 530 27 441 
 Totalt eget kapital  313 178 304 423 317 333 
    
Obeskattade reserver  450 970 390 625 420 733 
    
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 
 Ej intjänade premier och kvardröjande risker  561 761 531 393 519 100 
 Oreglerade skador  973 946 920 366 929 461 
  Summa  1 535 707 1 451 759 1 448 561 
    

Andra avsättningar  
 Uppskjuten skatteskuld  5 079 6 396 3 719 

  Summa  5 079 6 396 3 719 

    

Skulder  

 Skulder avseende direkt försäkring  1 961 -1 336 2 666 

 Skulder avseende återförsäkring  - 1 746 - 

 Derivat   1 733 244 170 

 Övriga skulder  61 389 35 627 35 243 

  Summa  65 103 36 281 38 079 
    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  109 909 108 670 116 660 

  Summa  109 909 108 670 116 660 
    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 479 946 2 298 154 2 345 085 

  
 



 

 

Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

Tkr 
Bundet 

eget kapital 
Fritt eget 

kapital 

Totalt 
 eget 

 kapital 

  

Ingående balans 2019-01-01 100 000 234 893 334 893 

Föregående års vinstdisposition  
Aktieägartillskott -45 000 -45 000 

Förändring av fond för utvecklingsutgifter  

Totalresultat för perioden 14 530 14 530 

Utgående balans 2019-06-30 100 000 204 423 304 423 

  
Ingående balans 2020-01-01 102 124 215 209 317 333 

Förändring av fond för utvecklingsutgifter 9 452 -9 452 - 

Totalresultat för perioden - -4 155 -4 155 

Utgående balans 2020-06-30 111 577 201 601 313 178 



 

 

Noter till de finansiella rapporterna 
 
Not 1 Redovisningsprinciper i sammandrag 
 
Allmän information 

Delårsrapporten avges per den 30 juni 2020 och avser perioden den 1 januari till den 30 juni 2020 för Tre Kronor Försäkring AB (Tre 

Kronor) med organisationsnummer 516406-0369. Företaget är ett helägt dotterföretag till Folksam ömsesidig sakförsäkring (publ) 

(Folksam Sak), organisationsnummer 502006-1619, med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Bohusgatan 14, 106 60 

Stockholm. Reglerna i standarden IAS 34 Delårsrapportering har följts vid upprättande av denna delårsrapport. Folksam Sak upprättar 

koncernredovisning. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsredovisningen.  

 

Överensstämmelse med normgivning och lag 

Företagets delårsrapport är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag och Rådet för finansiell rapporterings 

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Företaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses 

internationella 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 redovisning och beskattning. 

 

Förutsättningar vid upprättande av Tre Kronors finansiella rapporter 

Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental kronor. Till följd av detta kan avrundningsdifferenser 

förekomma. Siffror i parentes avser motsvarande period föregående år. 

 

Uppskattningar och bedömningar i de finansiella rapporterna 

Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs uppskattningar och bedömningar samt antaganden som påverkar 

tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna 

och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 

Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 

komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för de finansiella rapporterna anges i den 

senaste årsredovisningen. Det har inte skett några väsentliga ändringar vid upprättandet av delårsrapporten. Årsredovisningen finns på 

www.folksam.se. 

 

Övriga ändringar 

 

Nya föreskrifter 

Den 1 januari 2020 trädde Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och 

tjänstepensionsföretag i kraft. De nya föreskrifterna ersätter Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om 

årsredovisning i försäkringsföretag och dess ändringsföreskrifter. Huvuddelen av bestämmelserna i dessa är överförda till den nya 

föreskriften.  

 

Särskilda bestämmelser har införts för tjänstepensionsföretag. Det gäller bland annat resultaträkningens innehåll, beräkning och 

redovisning av försäkringstekniska avsättningar samt nyckeltal. Kravet på att upprätta kassaflödesanalys för onoterade företag i juridisk 

person har tagits bort eftersom det inte framgår av lag. Försäkringsföretagens indelning av försäkringsgrenarna i 

tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet har tagits bort samt att nya försäkringsgrenar har införts för 

tjänstepensionsföretagens verksamhet.  

 

Införandet av de nya föreskrifterna har inte resulterat i några redovisningsmässiga effekter i Tre Kronors delårsrapport. Tre Kronor 

upprättar ingen kassaflödesanalys. 

 

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas 

Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från den 1 januari 2021 eller senare har inte tillämpats i denna delårsrapport. Mer information 

om kommande nyheter och ändringar, se not 1 Redovisningsprinciper i årsredovisning 2019. Årsredovisningen finns på www.folksam.se.  

 

IFRS 9 Finansiella instrument 

Standarden IFRS 9 Finansiella instrument trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 

värdering. Folksam har valt att tillämpa det tillägg till nuvarande tillämpad standard IFRS 4 Försäkringsavtal, som medger tillfälligt 



 

 

undantag från IFRS 9 för perioden 2018-2020. IASB har dock beslutat att detta tillägg ska gälla ytterligare två år. Det skulle innebära en 

tillämpning av IFRS 9 från och med 1 januari 2023. Analys pågår för att bedöma effekterna av IFRS 9. 

 

IFRS 17 Insurance contracts 

I maj 2017 publicerade IASB standarden IFRS 17 Insurance Contracts som har föreslagits träda i kraft den 1 januari 2023. Denna 

standard är ännu ej antagen i EU. Standarden har varit omdebatterad och innebär stora förändringar i värdering och presentation av 

försäkringskontrakt. Som ett resultat av dessa diskussioner publicerade IASB under juni månad en ny version av standarden där några av 

de områden som har varit föremål för diskussion har arbetats om. 

 

I Sverige tillämpas inte full IFRS i juridisk person. Styrande regler om redovisning för försäkringsföretag finns bland annat i Lag 

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om 

årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. En tillämpning av IFRS 17 i juridisk person måste således ske på ett sätt 

som är förenligt med svensk lagstiftning. Finansinspektionen har genomfört en förstudie avseende IFRS 17 som en förberedelse inför 

deras kommande arbete med anpassningen av redovisningsföreskrifterna till den nya standarden. I samband med detta har man angett 

att man överväger att införa en två-årig implementeringstid av redovisningsföreskrifterna för juridisk person och onoterade 

försäkringsföretags koncernredovisningar. Finansinspektionen har även föreslagit att ta bort kravet på full IFRS i koncernredovisningen 

för onoterade försäkrings- och tjänstepensionsföretag. I vilken utsträckning IFRS 17 blir tillämplig på försäkringsföretagen i Folksam är 

därför ännu inte klart. Tre Kronor arbetar för närvarande med att analysera effekterna av denna standard. 

 

Not 2.  Immateriella tillgångar 

Tre Kronor redovisar en internt upparbetat immateriell tillgång om 11,6 miljoner kronor som uppstått genom utveckling av ett nytt 

riskförsäkringssystem. Den immateriella tillgångens nyttjandeperiod uppskattas till 5 respektive 10 år. Tillgången kommer att skrivas av 

linjärt. Avskrivningstiden och avskrivningsmetoden kommer att omprövas i slutet av varje räkenskapsår.  

 

En överföring har skett om 11,6 miljoner kronor från fritt eget kapital till en särskild fond för utvecklingsutgifter i bundet kapital. 

 

  



 

 

Not 3. Finansiella tillgångar och skulder i sammandrag       
Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument         

          

Finansiella 
tillgångar/skulder 

värderade till verkligt 
värde via 

resultaträkningen 

    

Nivåindelning  
verkligt värde 

 

Tillfälligt undantag från 
IFRS 9 Finansiella 

instrument  
verkligt värde1)      

Tkr, 2020-06-30 

Innehav 
som 

bestämts 
tillhöra 

kategorin 

Innehav 
för 

handels-
ändamål 

Lån och 
andra 

fordringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 
Redovisat 

värde 
Verkligt 

värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Finansiella 
tillgångar 

med 
avtalsenliga 
kassaflöden 

SPPI2) 

Andra 
finansiella 
tillgångar3) 

Tillgångar  

Aktier och andelar 79 739 - - - 79 739 79 739 79 739 - - - 79 739 
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 

1 648 225 - - - 1 648 225 1 648 225 1 640 228 7 997 - 
- 1 648 225 

Derivat - 37 - - 37 37 9 27 - - 37 
Övriga finansiella tillgångar 11 134 283 157 315 - 168 732 168 732 11 132 285 - 123 101 45 631 
Summa finansiella tillgångar 1 739 097 320 157 315 - 1 896 732 1 896 732 1 731 108 8 309 - 123 101 1 773 631 

Icke finansiella tillgångar - - - - 583 214 583 214 - - - 

Summa tillgångar 1 739 097 320 157 315 - 2 479 946 2 479 946 1 731 108 8 309 - 
      
Skulder  

Derivat - 1 733 - - 1 733 1 733 83 1 650 - 

Övriga finansiella skulder - - - 66 869 66 869 66 869 - - - 

Summa finansiella skulder - 1 733 - 66 869 68 602 68 602 83 1 650 - 
Icke finansiella skulder - - - - 1 647 196 1 647 196 - - - 

Summa skulder - 1 733 - 66 869 1 715 798 1 715 798 83 1 650 - 

             
1) Under år 2018-2022 tillämpas ett tillfälligt undantag från den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument, upplysningar lämnas för att möjliggöra 
jämförelse med företag som tillämpar IFRS 9. Upplysningar lämnas för finansiella tillgångar och avser att efterlikna de grupperingar som görs när IFRS 9 tillämpas utan 
att för den skull vara en fullständig tillämpning av det regelverket. 
2) Avser finansiella tillgångar med avtalsvillkor som vid särskilda datum ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av räntor och kapitalbelopp på det 
utestående kapitalbeloppet och som ingår i en affärsmodell där syftet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, avser t ex övriga fordringar och banktillgodohavanden för  
t ex leverantörsbetalningar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde.              
 
3) Andra finansiella tillgångar avser alla andra finansiella tillgångar som inte hänförs till kategorin finansiella tillgångar med avtalsenliga kassaflöden. Tillgångarna 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen.              
 



 

 

Not 3. Finansiella tillgångar och skulder i sammandrag       

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument         

          
Finansiella 

tillgångar/skulder 
värderade till verkligt 

värde via 
resultaträkningen 

    

Nivåindelning  
verkligt värde 

 Tillfälligt undantag från 
IFRS 9 Finansiella 

instrument  
verkligt värde1)      

Tkr, 
2019-06-30 

Innehav 
som 

bestämts 
tillhöra 

kategorin 

Innehav 
för 

handels-
ändamål 

Lån och 
andra 

fordringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 
Redovisat 

värde 
Verkligt 

värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Finansiella 
tillgångar 

med 
avtalsenliga 
kassaflöden 

SPPI2) 

Andra 
finansiella 
tillgångar3) 

Tillgångar  

Aktier och andelar 48 076 - - - 48 076 48 076 48 076 - - - 48 076 

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 

1 602 549 
- 

- 
- 

1 602 549 1 602 549 1 602 549 - - - 1 602 549 

Övriga finansiella tillgångar 6 840 - 106 862 - 113 702 113 702 6 840 - - 85 493 28 209 

Summa finansiella tillgångar 1 657 464 - 106 862 - 1 764 326 1 764 326 1 657 464 - - 85 493 1 678 833 

Icke finansiella tillgångar - - - - 533 827 533 827 - - - 

Summa tillgångar 1 657 464 - 106 862 - 2 298 154 2 298 154 1 657 464 - - 

      
Skulder  

Derivat - 244 - - 244 244 244 - - 

Övriga finansiella skulder - - - 44 225 44 225 44 225 - - - 

Summa finansiella skulder - 244 - 44 225 44 469 44 469 244 - - 

Icke finansiella skulder - - - - 1 558 637 1 558 637 - - - 

Summa skulder - 244 - 44 225 1 603 106 1 603 106 244 - - 

             
1) Under år 2018-2022 tillämpas ett tillfälligt undantag från den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument, upplysningar lämnas för att möjliggöra 
jämförelse med företag som tillämpar IFRS 9. Upplysningar lämnas för finansiella tillgångar och avser att efterlikna de grupperingar som görs när IFRS 9 tillämpas 
utan att för den skull vara en fullständig tillämpning av det regelverket. 
2) Avser finansiella tillgångar med avtalsvillkor som vid särskilda datum ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av räntor och kapitalbelopp på det 
utestående kapitalbeloppet och som ingår i en affärsmodell där syftet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, avser t ex övriga fordringar och 
banktillgodohavanden för t ex leverantörsbetalningar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde.                            
3) Andra finansiella tillgångar avser alla andra finansiella tillgångar som inte hänförs till kategorin finansiella tillgångar med avtalsenliga kassaflöden. Tillgångarna 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen.                            



 

 

Not 3. Finansiella tillgångar och skulder i sammandrag       

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument         

          

Finansiella 
tillgångar/skulder 

värderade till verkligt 
värde via 

resultaträkningen 

    

Nivåindelning  
verkligt värde 

 

Tillfälligt undantag från 
IFRS 9 Finansiella 

instrument  
verkligt värde1)      

Tkr, 2019-12-31 

Innehav 
som 

bestämts 
tillhöra 

kategorin 

Innehav 
för 

handels-
ändamål 

Lån och 
andra 

fordringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 
Redovisat 

värde 
Verkligt 

värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Finansiella 
tillgångar 

med 
avtalsenliga 
kassaflöden 

SPPI2) 

Andra 
finansiella 
tillgångar3) 

Tillgångar  

Aktier och andelar 55 251 - - - 55 251 55 251 55 251 - - - 55 251 
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 

1 660 341 - - - 1 660 341 1 660 341 1 649 755 10 585 - 
- 1 660 341 

Derivat - 5 - - 5 5 5 - - - 5 
Övriga finansiella tillgångar 6 769 - 113 050 - 119 819 119 819 6 643 125 - 91 613 28 205 
Summa finansiella tillgångar 1 722 360 5 113 050 - 1 835 415 1 835 415 1 711 654 10 711 - 91 613 1 743 802 

Icke finansiella tillgångar - - - - 509 670 509 670 - - - 

Summa tillgångar 1 722 360 5 113 050 - 2 345 085 2 345 085 1 711 654 10 711 - 
      
Skulder  
Derivat - 170 - - 170 170 170 - - 

Övriga finansiella skulder - - - 52 342 52 342 52 342 - - - 

Summa finansiella skulder 
- 170 - 52 342 52 513 52 513 170 - - 

Icke finansiella skulder - - - - 1 554 506 1 554 506 - - - 

Summa skulder - 170 - 52 342 1 607 018 1 607 018 170 - - 

             
1) Under år 2018-2022 tillämpas ett tillfälligt undantag från den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument, upplysningar lämnas för att möjliggöra 
jämförelse med företag som tillämpar IFRS 9. Upplysningar lämnas för finansiella tillgångar och avser att efterlikna de grupperingar som görs när IFRS 9 tillämpas utan 
att för den skull vara en fullständig tillämpning av det regelverket. 
2) Avser finansiella tillgångar med avtalsvillkor som vid särskilda datum ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av räntor och kapitalbelopp på det 
utestående kapitalbeloppet och som ingår i en affärsmodell där syftet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, avser t ex övriga fordringar och banktillgodohavanden för  
t ex leverantörsbetalningar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde.              
 
3) Andra finansiella tillgångar avser alla andra finansiella tillgångar som inte hänförs till kategorin finansiella tillgångar med avtalsenliga kassaflöden. Tillgångarna 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen.              
 

 

Not 3. Finansiella tillgångar och skulder i sammandrag forts.                       
 
Information om verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt värde i balansräkningen 

För finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt värde i balansräkningen, såsom utlåning och skulder till kreditinstitut, 

övriga fordringar, kassa och bank, upplupna intäkter, övriga skulder och upplupna kostnader anses det bokförda värdet reflektera det 

verkliga värdet. 

 
Information om finansiella instruments verkliga värden 
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument 

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1 

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden 

 

Under året har innehav i ränteswappar tillkommit. Dessa hänförs till nivå 2 i värderingshierarkin. Swapparna värderas med hjälp av 

yieldkurvor. 

 

För mer information om värderingstekniker och indata för innehav tillhörande de olika nivåerna hänvisas till årsredovisningen på 

www.folksam.se. 

 

Inga betydande överföringar mellan nivå 1, 2 och 3 har skett under året. 



 

 

Not 4. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i sammandrag    

     

  2020 2019 2019
Tkr  30 jun 30 jun 31 dec

Ställda säkerheter  1 756 814 1 678 139 1 743 246
Eventualförpliktelser  - - -

 

 
Not 5. Transaktioner med närstående i sammandrag 
Samtliga företag inom Folksam definieras som närstående på grund av dess gemensamma ledning. Väsentliga närstående 

relationer/företag är mellan Tre Kronor och dess närstående företag i Folksam. Företagets närstående parter beskrivs i årsredovisningen 

för 2019. Årsredovisningen finns på www.folksam.se.  

 

Ett villkorat aktieägartillskott om 30 miljoner har omvandlats till ovillkorat aktieägartillskott till likvärdigt belopp.  

 

  

Not 6. Tvister 
Det förekommer inte några tvister som i väsentligt avseende kan påverka företagets finansiella ställning. 

 

 

Not 7. Väsentliga händelser efter balansdagen 
 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut. 

 
 
  



 

 

Delårsrapportens undertecknande 
 
 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 

 

 

Stockholm den     augusti 2020 

 

_______________________ 

Michael Lundin                                                                                                                                                               

Verkställande direktör 

     


