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Inledning 
Moderföretagen Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) och Folksam ömsesidig livförsäkring 

(Folksam Liv) bildar med sina respektive dotterföretag och intresseföretag två försäkringsgrupper som står 

under Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsgrupperna benämns Folksam Sak-gruppen och Folksam Liv-

gruppen. 

Försäkringsföretag och försäkringsgrupper omfattas av Solvens II-regelverket för beräkning och 

rapportering av solvensställning. Solvens är ett mått på finansiell styrka som visar ett försäkringsföretags 

förmåga att fullfölja sina betalningsförpliktelser. I denna rapport lämnas information om verksamhet och 

resultat, företagsstyrning, riskprofil, värdering för solvensändamål och solvenssituation gällande Folksam 

Sak-gruppen. 

I Folksam Sak-gruppen ingår försäkringsföretagen, utöver moderföretaget Folksam Sak, det helägda 

dotterföretaget Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor) och dotterföretaget Saco Folksam Försäkrings AB 

(Saco Folksam). Saco Folksam hade vid referensdatumet för denna rapport (2020-12-31) ett 

försäkringsbestånd. Beståndet har sedermera överlåtits till Folksam Sak vilket medför att Saco Folksam 

vid ingivande och publicering av denna rapport inte har något försäkringsbestånd. Även tillståndet att 

bedriva försäkringsverksamhet har återkallats för Saco Folksam och företaget är under avveckling. I 

gruppen finns härutöver ett antal dotter- och intresseföretag som inte bedriver försäkringsverksamhet. 

I solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR) ställs krav på att materiella förändringar under 

rapporteringsperioden ska belysas. Folksam Sak-gruppen och Folksam Liv-gruppen har utifrån detta krav 

definierat vad som ska bedömas vara materiella eller väsentliga förändringar och ska beskrivas i 

rapporterna. Folksam arbetar löpande med att utveckla och förbättra verksamheten och dess styrning, vilket 

inbegriper gradvis utveckling och kontinuerliga förbättringar som i sig inte bedöms som väsentliga eller 

materiella. 

Förändringar av strategier, inriktningar, värderingar eller likande generella förändringar ska bedömas som 

materiella eller väsentliga och ska beskrivas i rapporterna. För bedömning av materiella eller väsentliga 

förändringar i redovisade siffror under rapporteringsperioden har ett riktvärde om en förändring större än 

10 procent antagits. Dessa förändringar kan till exempel avse förändringar på marknaden, i bestånd eller 

utveckling av till exempel skadekostnad. Generellt gäller dock att förändringar som ur ett 

informationshänseende inte bedöms påverka mottagarens bedömning eller uppfattning om 

försäkringsföretagen eller grupperna kan anses vara icke materiella eller icke väsentliga och därmed inte 

beskrivs i rapporten.   

Styrelsen i Folksam Sak har fastställt denna grupprapport den 6 maj 2021.  

Solvens- och verksamhetsrapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 
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Sammanfattning 
Folksam Sak-gruppen bedriver skadeförsäkringsverksamhet med inriktning mot den svenska 

hushållsmarknaden. Folksam Sak är moderföretag i Folksam Sak-gruppen. Folksam Sak ägs av sina 

kunder. Det innebär att allt överskott från verksamheten går till försäkringstagarna i moderföretaget 

medan dotterföretagen är vinstutdelande och överskottet går till ägarna. 

I Folksam Sak-gruppen ingår Folksam Sak och det helägda försäkringsföretaget Tre Kronor samt det 

ej konsoliderade delägda försäkringsföretaget Saco Folksam. Året 2020 har präglats av 

coronapandemin som drabbat hela världen. Åtgärderna för att skydda människor och minska 

pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av Folksam Sak-gruppens 

samarbetspartners och kunder har drabbats hårt av krisen. Folksam Sak-gruppen är dock finansiellt 

stabilt och kan stå emot avsevärd turbulens. 

Försäkringsverksamhet delas in i affärsgrenar. De dominerande affärsgrenarna i Folksam Sak-gruppen 

är sjuk- och olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring, motorfordonsförsäkring och egendomsförsäkring. 

Premieintäkten för de konsoliderade företagen i Folksam Sak-gruppen uppgick till 14 574 (13 973) 

miljoner kronor vilket var en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. I de konsoliderade 

företagen i Folksam Sak-gruppen ingår Folksam Sak och Tre Kronor.  

Försäkringsresultatet ökade till 1 349 (409) miljoner kronor till följd av ökade premieintäkter och 

minskade försäkringsersättningar som en följd av coronapandemin. Investeringsresultatet minskade till 

830 (1 062) miljoner kronor vilket gör att resultatet för försäkringsrörelsen och placeringsverksamheten 

ökar till 2 179 (1 471) miljoner kronor. En generellt stark utveckling på aktier globalt är det som till största 

del bidragit till avkastningen i placeringsverksamheten. 

Folksam Sak-gruppen har ett företagsstyrningssystem som ska säkerställa att försäkringsföretagen 

styrs hållbart, ansvarsfullt och effektivt. Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag har en delvis 

gemensam operativ organisation och infrastruktur. Företagen samverkar inom bland annat distribution, 

administration, skadereglering och kapitalförvaltning i syfte att nå stordriftsfördelar till nytta för 

kunderna. Styrelsen i Folksam Sak ansvarar för att system för riskhantering, intern kontroll och 

rapportering genomförs konsekvent i alla försäkringsföretag i Folksam Sak-gruppen. Risk- och 

kontrollfunktionerna (aktuariefunktionen, riskhanteringsfunktionen och funktionen för regelefterlevnad) 

samt internrevisionen är centralt placerade i Folksam Sak.  

Folksam Sak-gruppen har under 2020 genomfört en egen risk- och solvensbedömning för gruppen. 

Bedömningen baseras på scenarier och stresstester avseende möjliga förändringar i den interna och 

externa miljön. Respektive styrelse är ansvarig för att en egen risk- och solvensbedömning genomförs 

minst årligen i försäkringsföretagen. Den egna risk- och solvensbedömningen visar att moderföretaget 

och alla i gruppen ingående försäkringsföretag är tillräckligt kapitaliserade för att genomföra sina 

affärsplaner. 

Folksam Sak-gruppens risker delas in i olika kategorier, bland annat försäkringsrisk, marknadsrisk, 

kreditrisk och operativ risk. De största riskkategorierna är försäkringsrisk och marknadsrisk. Med 

försäkringsrisk avses risker som uppstår med anledning av osäkerhet i skadefrekvens, skadebelopp, 

kostnadsutveckling och avveckling av inträffade skador. För att reducera försäkringsrisker och uppnå 

ett stabilt försäkringsresultat tecknar Folksam Sak med dotterföretag återförsäkring.  
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Enligt Solvens II-regelverket ska en särskild gruppsolvensbalansräkning upprättas där tillgångar och 

skulder värderas till verkligt värde. Värderingen för solvensändamål skiljer sig delvis från värderingen 

när finansiella rapporter upprättas. Skillnaden mellan det verkliga värdet på gruppens tillgångar och 

skulder benämns kapitalbas. Enligt regelverket ska kapitalbasen uppgå till minst solvenskapitalkravet. 

Solvenskapitalkravet beräknas med beaktande av alla mätbara risker i verksamheten och utgör det 

minsta buffertkapital som krävs enligt lag för att få bedriva den tillståndspliktiga 

försäkringsverksamheten.  

Vid årets utgång uppgick kapitalbasen i Folksam Sak-gruppen till 21 589 (20 533) miljoner kronor och 

solvenskapitalkravet till 9 594 (8 778) miljoner kronor. Kapitalbasen ställd i relation till 

solvenskapitalkravet (solvenskvoten) uppgick till 2,25 (2,34) vilket visar att Folksam Sak-gruppen är 

välkonsoliderat utifrån de legala kapitalkraven. 

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut 

Försäkringsbeståndet i dotterföretaget Saco Folksam har överlåtits till moderföretaget Folksam Sak och 

Folksam Sak äger 100 procent av aktierna i Saco Folksam. Tillståndet att bedriva 

försäkringsverksamhet för Saco Folksam är återkallat.  

 

A. Verksamhet och resultat 
 

A.1 Verksamhet 

 

A.1.1 Folksam Sak-gruppen 

Folksam Sak, org nr 502006-1619, är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag vilket innebär att företaget 

ägs av sina försäkringstagare. Några andra ägare till företaget finns inte. Folksam Sak är moderföretag 

i Folksam Sak-gruppen. Folksam Sak erbjuder ett fullsortiment av försäkringar till hushåll och 

privatpersoner med bil-, boende- och personförsäkringar som bas kompletterat med 

företagsförsäkringar inom utvalda områden. Folksam Saks verksamhet bedrivs med inriktning på den 

svenska marknaden. 

Folksam Sak äger 100 procent av aktierna i Tre Kronor, org nr 516406-0369. Tre Kronor är 

försäkringsgivare för sak-, person, och företagsförsäkring som säljs av Swedbank och Sparbankerna.  

Vidare äger Folksam Sak 51 procent av aktierna i Saco Folksam, org nr 516401-6726. Saco Folksam 

erbjöd under 2020 dels gemensamma inkomstförsäkringar som tecknades av Saco-förbund och som 

omfattar alla yrkesverksamma medlemmar, dels individuella inkomstförsäkringar som kunde tecknas 

av medlemmar i ett Saco-förbund.  

Den 10 september 2020 beslutade bolagsstämman i Saco Folksam om överlåtelse av hela 

försäkringsbeståndet till Folksam Sak med verkställighet den 4 januari 2021. Styrelsen i Folksam Sak 

hade dessförinnan beslutat om förvärv av Saco förbundens aktier i Saco Folksam under förutsättning 

att Finansinspektionens godkännande erhölls avseende den planerade överlåtelsen av 

försäkringsbeståndet. Beståndsöverlåtelsen godkändes av Finansinspektionen den 16 december 2020 

varefter överlåtelse av såväl hela försäkringsbeståndet som av Saco förbundens aktier verkställdes. Då 

Saco Folksam härefter inte längre bedriver försäkringsrörelse kommer bolaget att träda i likvidation. En 

ansökan om avregistrering av tillståndet har skickats till Finansinspektionen och per den 19 februari 

2021 är tillståndet att bedriva försäkringsverksamhet för Saco Folksam återkallat. 

I Folksam Sak-gruppen ingår utöver ovan nämnda företag ett antal icke-reglerade dotter- och 

intresseföretag som faller inom ramen för tillsynen över gruppen. Dessa företag utgörs i huvudsak av 

fastighetsägande företag och alternativa investeringar i onoterade företag.  
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Folksam Saks ägarandelar i dotter- och intresseföretag redovisas i bilaga 1. En förenklad bild över 

Folksam Sak-gruppen per den 31 december 2020 illustreras nedan. 

 

Folksam Sak-gruppen och Folksam Liv-gruppen har en delvis gemensam operativ organisation och 

infrastruktur. Grupperna samverkar inom bland annat distribution, administration, skadereglering och 

kapitalförvaltning i syfte att nå stordriftsfördelar till nytta för kunderna. Personal som är verksam i den 

gemensamma operativa organisationen är tillikaanställd i de rörelsedrivande företagen. De personer 

som ansvarar för eller utför uppgifter i en central funktion, såsom internrevision och risk- och 

kontrollfunktionerna (riskhanterings-, compliance- och aktuariefunktionen) är tillikaanställda endast i 

Folksam Sak-gruppen.  

Uppgifter om tillsynsmyndigheter och revisorer i Folksam Sak-gruppen finns i bilaga 2. 

A.1.2 Konsolideringsmetod 

I Folksam Sak-gruppen konsolideras försäkringsdotterföretaget Tre Kronor med moderföretaget 

Folksam Sak. Försäkringsdotterföretaget Saco Folksam konsolideras med justerad kapitalandelsmetod 

utifrån ägarandel (51 procent).  

A.1.3 Betydande affärshändelser under rapportperioden 

Året 2020 har präglats av coronapandemin som drabbat hela världen. Åtgärderna för att skydda 

människor och minska pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av 

Folksams samarbetspartners 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 under året bland annat skett investeringar i obligationer för att 

lindra konsekvenser av Covid-19. Sedan mitten av mars har Folksams centrala krisledning varit 

aktiverad och ett stort antal medarbetare arbetat hemifrån. Den centrala krisledningen har utifrån 

Folkhälsomyndighetens direktiv fattat beslut om eventuella åtgärder och informationsinsatser. 

Folksams digitala mognad har gjort att produktiviteten har kunnat hållas på en i princip bibehållen nivå.  

Omställningen till att medarbetare arbetar i huvudsak från hemmet har därför fungerat mycket bra. 

Folksam fortsätter att noggrant följa utvecklingen och gör de anpassningar som krävs utifrån 

myndigheternas och regeringens beslut och allmänna råd.  

Försäkringsbeståndet i Saco Folksam har överlåtits till Folksam Sak den 4 januari 2021. Ansökan om 

beståndsöverlåtelse godkändes av Finansinspektionen i december 2020. Efter överlåtelsen har 

Folksam Sak tillträtt samtliga aktier i Saco Folksam per den 12 januari 2021 varefter ägandet uppgår 

till 100 procent. Saco Folksam planeras att likvideras under 2021. 

Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis en miljon personers personuppgifter, 

varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartners. Folksam har 
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stoppat denna delning, begärt att uppgifterna raderas hos partnerföretagen och anmält det inträffade 

till Datainspektionen. Datainspektionen beslutade den 23 december 2020 att avsluta ärendet som rör 

Folksam Saks och Folksam Livs anmälan den 28 september 2020 om personuppgiftsincident på 

folksam.se. 

Under året har Folksam slutit avtal om utökat eller nytt samarbete med IF Metall, Fackförbundet ST och 

det nybildade Saco-förbundet Akavia, samt fortsatta lanseringen av Folksams juristförsäkring för 

medlemmar i fackförbund. Folksam arbetar nära våra samarbetspartner och kommer att fortsätta det 

arbetet för att medlemmarna ska få de bästa försäkrings- och pensionslösningarna på marknaden. 17 

fackförbund har hittills tecknat Folksams juristförsäkring för sina medlemmar. Försäkringen gör 

vardagsjuridik tillgänglig för alla medlemmar oavsett ekonomisk förmåga. 

I 2020 års kundnöjdhetsmätning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) hamnar Folksam återigen 

i topp vad gäller skadereglering. 

Folksamgruppen är bäst i finans- och försäkringsbranschen när det gäller jämställda arbetsvillkor. Det 

visar Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex (Jämix). 

Folksamgruppen redovisar sitt koldioxidavtryck. Redovisningen görs kvartalsvis omfattar både direkta 

och indirekta koldioxidutsläpp. Folksamgruppen är först i branschen med att rapportera hållbarhetsdata 

på det här sättet. 

Folksam Sak fortsatte under året att investera i gröna obligationer, totalt 506 miljoner kronor, varav 58 

miljoner kronor i statens första gröna obligation som ska bidra till Sverige miljö- och klimatmål genom 

klimatinvesteringar, järnvägsunderhåll och genom att skydda värdefull natur.  

Folksam Sak investerade i obligationer utgivna av bland annat Världsbanken som syftar till att lindra de 

sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Investeringarna i den här typen av 

obligationer uppgick till 240 miljoner kronor.  

A.1.4 Affärsgrenar 

Försäkringsverksamheten bedrivs med inriktning mot den svenska hushållsmarknaden. Försäkrings-

gruppens huvudsakliga affärsgrenar är: 

• Sjuk- och olycksfallsförsäkring (affärsgren 2) 

• Trafikförsäkring (affärsgren 4) 

• Motorfordonsförsäkring (affärsgren 5) 

• Egendomsförsäkring (affärsgren 7) 

 

A.2 Försäkringsresultat 
Premieintäkten för de konsoliderade företagen i Folksam Sak-gruppen uppgick till 14 574 miljoner 

kronor vilket var en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. I de konsoliderade företagen i 

Folksam Sak-gruppen ingår Folksam Sak och Tre Kronor. 

Försäkringsersättningarna uppgick till 9 947 miljoner kronor vilket gav en minskning med 3 procent eller 

330 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen kan främst härledas till moderföretaget 

och var driven av lägre skadeutfall inom främst Övriga affärsgrenar och Egendom till följd av 

coronapandemin. En minskning av livräntereserven i kombination med högre avvecklingsvinst jämfört 

med föregående år förklarar även minskningen. Under året har inga större naturskador inträffat. 

Driftskostnaderna för perioden uppgick till 3 278 miljoner kronor vilket var strax under föregående års 

nivå. 

Försäkringsresultatet uppgick till 1 349 miljoner kronor, en ökning med 940 miljoner kronor jämfört med 

föregående år då det uppgick till 409 miljoner kronor. Ökade premieintäkter och minskade 

försäkringsersättningar förklarar ökningen. 
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Försäkringsresultat 2020-12-31, 
Mkr 

Sjuk- och 
olycksfall  Trafik 

Motor-
fordon Egendom 

Övriga 
affärs-
grenar Total 

Premieintäkter (f e r) 2659 1255 3831 6288 542 14 574 

Försäkringsersättningar (f e r)¹ -1630 -1048 -2686 -4289 -293 -9 947 

Driftskostnader¹  -577 -379 -754 -1417 -151 -3 278 

Summa 451 -173 391 582 98 1 349 

¹ Skaderegleringskostnader ingår bland driftskostnader, vilket skiljer sig från de finansiella rapporterna där 
skaderegleringskostnader redovisas bland försäkringsersättningar. 

Försäkringsresultat 2019-12-31, 
Mkr 

Sjuk- och 
olycksfall  Trafik 

Motor-
fordon Egendom 

Övriga 
affärs-
grenar Total 

Premieintäkter (f e r) 2 556 1 204 3 666 6 060 487 13 973 

Försäkringsersättningar (f e r)¹ -1 618 -1 095 -2 564 -4 365 -636 -10 277 

Driftskostnader¹  -561 -371 -788 -1 405 -161 -3 287 

Summa 377 -262 314 290 -310 409 

¹ Skaderegleringskostnader ingår bland driftskostnader, vilket skiljer sig från de finansiella rapporterna där 
skaderegleringskostnader redovisas bland försäkringsersättningar. 
 

A.3 Investeringsresultat 
Folksam Sak-gruppens investeringsresultat uppgick till 830 miljoner kronor enligt den finansiella 

redovisningen.  

Aktier och andelar utgör 22 procent av gruppens placeringstillgångar och det totala resultatet blev 

1 287 miljoner kronor. En generellt stark utveckling för aktier globalt påverkades för bolagets del 

negativt av den lite svagare utvecklingen för gruppens stora post i Swedbank-aktier. 

Utvecklingen för byggnader och mark, som står för 6 procent av placeringstillgångarna, var under året 

god och gav ett resultat på 52 miljoner kronor. 

Avkastningen på räntebärande värdepapper påverkades positivt av sjunkande räntor och uppgick till 

143 miljoner kronor. Räntebärande värdepapper utgör 72 procent av gruppens placeringstillgångar. 

Investeringsresultatet påverkades negativt av valutakursförändringar, framförallt på utländska innehav 

i aktier och andelar, men även räntebärande värdepapper bidrog. 

Investeringsresultat 2020-12-31, 
Mkr Intäkter 

Orealiserade 
vinster 

Kostnader 

Orealiserade 
förluster 

Summa 

Byggnader och mark 183 -43 -88 0 52 

Aktier och andelar 764 610 -87 0 1 287 

Räntebärande värdepapper 208 51 -116 0 143 

Övriga placeringstillgångar 129 0 0 -38 91 

Övriga finansiella kostnader   -28  -28 

Valutakurs 0  -715  -715 

Investeringsresultat 1 284 618 -1 034 -38 830 
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Investeringsresultat 2019-12-31,  
Mkr Intäkter 

Orealiserade 
vinster 

Kostnader 

Orealiserade 
förluster 

Summa 

Byggnader och mark 178 130 -82 0 226 

Aktier och andelar 432 7 -4 -190 245 

Räntebärande värdepapper 144 71 -132 -39 44 

Övriga placeringstillgångar 198 0 0 0 198 

Övriga finansiella kostnader   -28  -28 

Valutakurs 377  0  377 

Investeringsresultat 1 329 208 -246 -229 1 062 

 

A.4 Resultat från övriga verksamheter 
Det förekommer inga materiella resultat från övriga verksamheter. 

A.5 Övrig information 
Ingen övrig information finns att ge.  

 

B. Företagsstyrningssystem 
 

B.1 Allmän information om företagsstyrning 

 

B.1.1 Bolagsstyrningsstruktur, ansvar och rapporteringsvägar 

Bolagsstyrningen inom Folksam Sak-gruppen utgår från svensk lagstiftning, Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd samt Svensk kod för bolagsstyrning och Svensk kod för styrning av 

kooperativa och ömsesidiga företag. Härutöver omfattas försäkringsföretagen av regler om 

företagsstyrning som utfärdats av Europeiska kommissionen och den europeiska tillsynsmyndigheten 

Eiopa.  

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i såväl de ömsesidiga moderföretagen som i 

försäkringsaktiebolagen som ingår i gruppen. Stämman är det forum där delägarnas inflytande utövas, 

bland annat väljer stämman styrelseledamöter och revisor i företaget. 

Styrelserna är ansvariga för att det finns en god bolagsstyrning som säkerställer att företagen sköts 

hållbart, ansvarsfullt och effektivt. Styrelserna är ansvariga för organisation och förvaltningen av 

företagens angelägenheter. Styrelserna bedömer fortlöpande företagens, och i fråga om 

moderföretaget även gruppens, ekonomiska situation och ser till att företagens organisation är utformad 

så att ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Samtliga 

styrelseordföranden i Folksam Sak-gruppen deltar i ett ordförandeforum för samverkan för att diskutera 

den egna risk- och solvensbedömningen på medellång sikt för gruppen och de ingående 

försäkringsföretagen. Styrelsen i Folksam Sak ansvarar för att riskhanteringssystem, intern kontroll och 

rapportering genomförs konsekvent i alla företag som omfattas av grupptillsynen. Uppföljning och 

kontroll sker på gruppnivå. 
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Styrelsen utser verkställande direktör (vd) som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar. Vd i Folksam Sak, tillika vd i Folksam Liv samt koncernchef för hela Folksam, 

är underställd styrelsen. 

Centrala funktioner, det vill säga aktuariefunktionen, riskhanteringsfunktionen, funktionen för 

regelefterlevnad (compliancefunktionen) samt internrevision finns för respektive försäkringsföretag och 

är organisatoriskt placerade i Folksam Sak-gruppen. Ansvarig för respektive funktion i moderföretaget 

har ett ansvar att rapportera om risker och överträdelser som rör gruppen, genom att hämta in detta 

från respektive dotterbolags ansvariga personer.  

Aktuariefunktionen ansvarar bland annat för att samordna de försäkringstekniska beräkningarna och 

utredningarna. Funktionen ansvarar vidare för att bedöma försäkringsrisker, bidra till företagets 

riskhanteringssystem och analysera nya lagar och föreskrifter som påverkar ansvarsområdet. Ansvarig 

för aktuariefunktionen rapporterar till vd, samt styrelsen. Vd utser en person att utgöra ansvarig 

aktuariefunktion i företaget. 

Internrevisionsfunktionen är direkt underställd och rapporterar till styrelsen i moderföretaget. 

Internrevisionen är en oberoende, objektivt granskande och rådgivande funktion. Andra ansvarslinjens 

funktioner samt Internrevisionsfunktionen är fristående från den operativa verksamhet som kontrolleras. 

Folksam Sak och Folksam Liv har en gemensam ledningsgrupp (Koncernledningen). Vd utser de 

ledamöter som ingår i denna och som ansvarar för olika delar av den operativa verksamheten. Ett 

särskilt inrättat forum (Bolagsforum) hanterar frågor som är gemensamma för företagen inom Folksam. 

Utöver koncernledningens ledamöter ingår även vd:arna i försäkringsdotterföretagen i Bolagsforum. 

Koncernchefen har därutöver tillgång till en ledningsgrupp för informationssäkerhet samt kommittéer 

för risk- och kapitalfrågor respektive risk- och kontrollfrågor. Styrningen av dotterföretagen i Folksam 

Sak-gruppen sker genom ägardirektiv som antas årligen på respektive dotterföretags stämma. I 

ägardirektiven beskrivs bland annat i vilken riktning ägaren önskar att respektive företag ska styras och 

ledas. 
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Folksam Sak har ett affärsområde, Affärsområde Sak. Affärsområdet ansvarar för att hantera och 

utveckla den affär som avser individuell försäkring riktad mot privatpersoner och företag. Affärsområdet 

ansvarar dessutom för affär som avser partnersamarbete. Chefen för affärsområdet disponerar över de 

samlade resurserna inom affärsområdet, samt svarar för processerna och har det yttersta ansvaret för 

ledningsarbetet inom affärsområdet. Affärsområdeschefen är ansvarig för den verksamhet som bedrivs 

inom affärsområdet och har ett resultat- och lönsamhetsansvar för bolagets verksamhet samt 

ägaransvar för dotterbolagen. Chefen för affärsområdet har därtill ett särskilt ansvar att bevaka Folksam 

Saks ekonomiska intressen. Utöver affärsområdet finns olika stödjande enheter, bland annat Ekonomi 

och finans, samt Marknad och försäljning. 

B.1.2 Ersättningspolicy 

Enligt interna regler i försäkringsföretagen i Folksam Sak-gruppen ska företagen inta en restriktiv 

hållning till rörliga ersättningar för att motverka ett överdrivet risktagande samt undvika 

intressekonflikter där kundens intressen inte tas till vara med tillbörlig omsorg. Inga belöningsprogram 

eller rörliga ersättningar utgår således till ledande befattningshavare. Inte heller till övriga anställda i 

Folksam Sak-gruppen utgår det några rörliga ersättningar, förutom det företagsgemensamma 

belöningsprogrammet baserat på Folksam Saks övergripande mål fastställt av styrelsen för Folksam 

Sak och som gäller för alla anställda i försäkringsföretagen inom Folksam Sak-gruppen. Ledande 

befattningshavare har en premiebestämd pensionsplan och personer som ansvarar för centrala 

funktioner omfattas av den kollektivavtalade pensionsplanen. 

B.2 Lämplighetskrav 
Försäkringsföretagen i Folksam Sak-gruppen har interna regler och en process för lämplighetsprövning 

av ledamöter i försäkringsföretagens styrelser i syfte att se till att företagen har en sund och ansvarsfull 

ledning. Lämplighetskraven uppställs för både enskilda styrelseledamöter och för styrelsen som helhet. 

I styrelserna ska finnas personer med relevant bakgrund och goda kunskaper om försäkrings- och 

finansmarknaderna, affärsstrategi- och affärsmodeller, finansiell och aktuariell analys och de regelverk 

som försäkringsföretag ska efterleva. I styrelserna ska även finnas ledamöter med god kundkännedom. 

Det finns även interna regler avseende lämplighetsprövning av personer i företagets ledning och 

personer som ingår i centrala funktioner samt för personer som ansvarar för, eller direkt deltar i, 

försäkringsdistribution. Genom prövningen säkerställs att personerna har de kvalifikationer, insikter och 

erfarenheter som krävs samt att de i övrigt är lämpliga för sina uppdrag. 

B.3 Riskhanteringssystem inklusive egen risk- och solvensbedömning 

 

B.3.1 Riskhanteringssystem 

Inom Folksam Sak-gruppen sker övervakning, mätning och rapportering av företagsspecifika risker i 

respektive företag inom gruppen. Detaljer om respektive företags riskhantering återges i respektive 

företags solvens- och verksamhetsrapport. Folksam Sak har det övergripande ansvaret för 

riskhanteringssystemet på gruppnivå och för att identifiera, följa upp och rapportera gruppspecifika 

risker. Gruppens riskaptit är vägledande för hanteringen av riskerna och finns fastställt i gruppens 

riskaptitramverk. Metod för hantering av enskilda risker eller kategorier av risker beror på riskens natur.  

Riskhanteringssystemet omfattar all verksamhet inom Folksam Sak-gruppen och principerna inom 

riskhanteringssystemet är gemensamma för försäkringsföretagen inom Folksam Sak-gruppen. Genom 

ägardirektiv anges bland annat att dotterföretagen ska använda sig av en gemensam operativ 

organisation inklusive riskhanteringssystemet samt gruppgemensamma processer, bland annat 

affärsplaneringsprocessen, budgetprocessen, systemet för intern kontroll och en gemensam 

styrningsmodell. Information om gruppgemensamma uppdragsavtal återfinns i avsnitt B.7. 

Styrelsen för respektive företag är ytterst ansvarig för riskhanteringen i företaget och att 

riskhanteringssystemet är ändamålsenligt och proportionerligt i förhållande till verksamhetens 
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komplexitet och riskexponering. Det yttersta ansvaret för gruppens riskhantering vilar hos styrelsen för 

Folksam Sak. Det operativa ansvaret åligger vd i respektive företag som också beslutar om de styrande 

dokument som behövs för att tydliggöra ansvar och genomförande av riskhantering inom 

organisationen.  

Folksam Sak-gruppen har antagit en organisation som bygger på tre ansvarslinjer. Den första 

ansvarslinjen utgörs av den operativa organisationen i respektive företag som ansvarar för att riskerna 

i verksamheten hanteras samt att externa och interna regelverk efterlevs. Den andra ansvarslinjen 

utgörs av riskhanterings- aktuarie- och compliancefunktionerna. Den andra ansvarslinjen är 

normerande, stödjande och kontrollerande i förhållande till den första ansvarslinjen. Den andra 

ansvarslinjen rapporterar en allsidig och från första ansvarslinjen självständig bild av företagets 

riskexponering och regelefterlevnad till vd och styrelse. Den tredje ansvarslinjen utgörs av funktionen 

för internrevision. Internrevisionen är oberoende av den första och andra ansvarslinjen. 

Folksam Sak-gruppens riskkarta beskriver samtliga riskkategorier som gruppen är exponerad mot, det 

vill säga inte enbart sådana delar som täcks av Solvens II-regelverkets standardformel för beräkning 

av kapitalkrav. De risker som Folksam Sak-gruppen är, eller kan komma att bli, exponerad mot delas 

in i tre övergripande riskkategorier: 

• Försäkringsrisker  

• Finansiella risker  

• Verksamhetsrisker  

 

Varje riskkategori är indelad i olika underkategorier som tillsammans utgör gruppens riskkarta. 

Riskkartan överensstämmer i all väsentlighet med riskklassificeringen enligt standardformeln.  

Gruppens riskkarta överensstämmer med riskkartan för moderföretaget.  

Riskhanteringen sker per riskkategori inom respektive företag.  

Styrelserna för respektive företag fastställer årligen ett riskaptitramverk som anger den riskexponering 

som företaget önskar exponera sig mot för att nå sina mål. Varje företag mäter sina risker kontinuerligt 

med hjälp av Solvens II-regelverkets standardformel.  

B.3.2 Egen risk- och solvensbedömning 
Folksam Sak-gruppen genomför årligen en egen risk- och solvensbedömning för gruppen och de 

ingående försäkringsföretagen. Bedömningen utförs i syfte att analysera och fastställa gruppens och 

respektive företags solvensbehov (under fem år) med hänsyn taget till affärsplaner, strategier och 

risker. Bedömningen inkluderar analys av olika scenarier och stresstester avseende möjliga 

förändringar i den interna och externa miljön. Den egna risk- och solvensbedömningen för Folksam 

Sak-gruppen visar att gruppen är finansiellt stabil under den analyserade perioden och tillräckligt 

kapitaliserad för att genomföra beslutade strategier och affärsplaner. 

B.4 System för intern kontroll 
 

B.4.1 Ramverk för intern kontroll  

Folksam Sak-gruppen har ett gruppgemensamt, enhetligt system för intern kontroll. 

Internkontrollsystemet är ett stöd för riskhantering i verksamhetens väsentliga processer och syftar till 

att skapa struktur i arbetet med intern kontroll. Målet med internkontrollsystemet är att säkerställa att 

verksamheten är ändamålsenlig och effektiv med hänsyn till dess mål, att den finansiella rapporteringen 

är tillförlitlig, att tillämpliga lagar och andra författningar efterlevs, samt att väsentliga operativa risker i 

verksamhetens processer hanteras genom kontroller. 



Folksam Sak-gruppen           

 

 

  13 

 

 

Folksam Sak-gruppens system för intern kontroll ska omfatta alla väsentliga processer. Dessa 

inkluderar bland annat den finansiella rapporteringen och tillsynsrapporteringen till Finansinspektionen. 

Arbetet med intern kontroll följer den övergripande processen för hantering av verksamhetsrisker. 

Genom riskanalyser identifieras och dokumenteras de operativa riskerna i processerna samt befintliga 

kontroller. För att säkerställa att de mest väsentliga operativa riskerna som identifierats i verksamhetens 

processer hanteras på ett effektivt sätt, följs kontroller upp och utvärderas. Kontrollerna utförs i första 

ansvarslinjen. Andra linjens funktioner ska vara stödjande och kontrollerande i förhållande till den första 

ansvarslinjen. De kan därmed övervaka, kontrollera, följa upp och utvärdera första linjens kontroller 

eller utföra egna, självständiga, kontroller av verksamheten. Internrevisionen granskar och utvärderar 

företagsstyrningssystemet, inklusive första och andra ansvarslinjens arbete med intern kontroll. 

B.4.2 Funktion för regelefterlevnad (Compliancefunktion) 

Compliancefunktionerna för de försäkringsföretag som ingår i Folksam Sak-gruppen utgör en 

organisatorisk gemensam avdelning som är skild från den operativa verksamheten. Personal i 

compliancefunktionen utför arbetsuppgifter inom den andra ansvarslinjen och arbetar självständigt och 

riskbaserat. Vd i Folksam Sak har utsett en person som utgör compliancefunktion i Folksam Sak-

gruppen och tillika chef för avdelningen. 

Arbetet bedrivs enligt en av vd fastställd complianceplan. Inom Compliancefunktionens ansvarsområde 

identifierar, värderar, övervakar, kontrollerar och rapporterar funktionen risker som kan uppstå om 

företaget inte skulle fullgöra sina förpliktelser enligt lagar, förordningar och andra externa eller interna 

regler. Compliancefunktionen genomför även kontrollerande aktiviteter och bedömer konsekvenser av 

förändringar i relevant extern reglering. Compliancefunktionen ger också råd och stöd till styrelse, vd 

och personal i regelverksfrågor samt lämnar rekommendationer baserade på de iakttagelser som 

funktionen gjort. 

B.5 Internrevision 
Internrevisionsfunktionen är direkt underställd och rapporterar till styrelsen och ska vara fristående från 

den verksamhet som ska granskas. Styrelsen utser internrevisionschef för Folksam Sak samt för 

Folksam Sak-gruppen från Folksam Saks Internrevisionsfunktion. Denna utför internrevision åt Folksam 

Sak-gruppen, Folksam Sak och dess dotterföretag.  

Internrevisionen är en oberoende, objektivt granskande och rådgivande verksamhet. Kraven på 

oberoende innebär att Internrevisionen normalt inte får delta i den operativa verksamheten eller vara 

involverad i det löpande arbetet med intern kontroll. Uppdrag ska utföras med opartiskhet och 

objektivitet och internrevisorer får inte otillbörligt låta sig påverkas av egna eller andras intressen i 

bedömningar. Internrevisorer ska avstå från att bedöma verksamhet för vilken de tidigare ansvarat 

under den senaste tolvmånadersperioden.  

Internrevisionens arbete bedrivs enligt god sed för internrevision som bland annat framgår av det 

internationella ramverket International Professional Practices Framework (IPPF). 

Internrevisionsfunktionen följer Solvens II-reglerna för försäkringsföretag avseende 

Internrevisionsfunktionens ansvar och uppgifter. Om IPPF respektive lag motsäger varandra, står alltid 

lag över IPPF. Internrevisionens uppdrag fastställs av styrelserna och regleras i Policy för 

Internrevision.   
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B.6 Aktuariefunktion  
Gruppaktuariefunktionen ansvarar formellt för försäkringsföretagen inom Folksam Sak-gruppen. Vd i 

varje företag inom gruppen utser en person som utgör aktuariefunktionen i försäkringsföretaget i fråga. 

Vd i moderföretaget Folksam Sak utser den person som ansvarar för aktuariefunktionen på gruppnivå. 

Aktuariefunktionen för varje företag ansvarar för att samordna de försäkringstekniska beräkningarna, 

vilket bland annat innebär att säkerställa lämpligheten i använda metoder och antaganden samt att 

validera kvaliteten i beräkningar och underliggande data. Aktuariefunktionen ansvarar också för att 

bidra till företagets riskhanteringssystem, bedöma försäkringsrisker samt att analysera nya lagar och 

föreskrifter som påverkar ansvarsområdet. Aktuariefunktionen genomför lämplighetsbedömning av 

standardformeln för försäkringsrisker inom ramen för den årliga risk- och solvensbedömningen. 

Aktuariefunktionen rapporterar till vd och styrelse i frågor som rör funktionens ansvarsområde. 

B.7 Uppdragsavtal 
Varje försäkringsföretag som ingår i Folksam Sak-gruppen har likvärdiga interna regelverk som anger 

hur verksamhet som är en del av försäkringsrörelsen får läggas ut till en tjänsteleverantör. Enligt dessa 

regelverk ska ett sådant uppdrag regleras av ett skriftligt uppdragsavtal. Uppdragsavtal som avser 

operativ verksamhet eller funktioner som är av väsentlig betydelse ska godkännas av styrelsen. 

Styrelsen har en samlad bild över alla uppdragsavtal och erhåller regelbunden uppföljning av 

uppdragsavtal, åtminstone årligen. 

Samtliga försäkringsföretag som ingår i Folksam Sak-gruppen har ingått uppdragsavtal om 

kapitalförvaltning, IT- drift, IT-arbetsplatstjänster, utdataproduktion, applikationsförvaltning och 

applikationsdrift, molntjänster i Microsoft Office 365, samt kommunikationstjänster för kontaktcenter. 

Därutöver har försäkringsföretagen i Folksam Sak-gruppen ingått uppdragsavtal om datalagring och IT-

tjänster för förmånsrättsregister, uppdragsavtal om hantering av inkommande handlingar samt 

uppdragsavtal om tjänster avseende sanktionskontroller. Folksam Sak har dessutom ingått 

uppdragsavtal om sjukvårdsrådgivning och vårdplanering. Folksam Sak och Tre Kronor har även ingått 

uppdragsavtal om utlandsskadereglering och om kalkyltjänster med tillhörande verksamhet. 

Varje uppdragsavtal avser tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer utanför Folksam Sak-

gruppen. Beträffande uppdragsavtal om kapitalförvaltningstjänster har försäkringsföretagen i Folksam 

Sak-gruppen ingått avtal med tjänsteleverantören själva. Vad gäller övriga uppdragsavtal har Folksam 

Sak ingått dessa som inköpsföretag. Tre Kronor och Saco Folksam erhåller tjänsterna indirekt genom 

avtal med Folksam Sak. 

Samtliga tjänsteleverantörer som försäkringsföretagen i Folksam Sak-gruppen ingått uppdragsavtal 

med är etablerade inom EU och i de flesta fall i Sverige. Oavsett var tjänsteleverantörerna eller dess 

underleverantörer är etablerade gäller svensk rätt för samtliga uppdragsavtal. 

B.8 Övrig information om företagsstyrningssystemet 
Det finns ingen övrig materiell information avseende företagsstyrningssystemet att ge. 
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C. Riskprofil 
 

C.1 Försäkringsrisk 

 

C.1.1 Allmän information 

Folksam Sak-gruppen har ett brett utbud av försäkringsprodukter som riktar sig till stora delar av 

Sveriges befolkning. Genom sitt produkterbjudande exponeras Folksam Sak-gruppen mot ett antal 

försäkringsrisker. Dessa risker uppstår med anledning av osäkerhet i skadefrekvens, skadebelopp, 

kostnadsutveckling och avveckling av inträffade skador.  

De största riskerna är premie- och reservrisk. Premierisken hanteras främst genom att löpande se över 

prissättning, försäkringsvillkor samt riskurvals- och teckningsregler. Reservrisken hanteras främst 

genom att använda sig av väl beprövade aktuariella metoder och en noggrann kontinuerlig uppföljning 

av anmälda skador och utbetalningsmönster. Avsättningarnas storlek bedöms och utvärderas löpande 

i det ordinarie boksluts- och prognosarbetet. 

Eftersom Folksam Sak-gruppen tecknar försäkringar i hela Sverige, i samtliga de stora 

försäkringsklasserna och har ett stort antal kunder är försäkringsportföljen väl diversifierad, dock med 

en viss övervikt för gruppförsäkringar. Försäkringarna som är knutna till gruppförsäkringsavtalen är 

emellertid väl spridda både åldersmässigt och geografiskt. Sammantaget bedöms koncentrationsrisken 

vara begränsad för Folksam Sak-gruppen.  

De stora försäkringsbestånden inom olycksfall och boende gör att den aggregerade skadan kan bli stor 

ifall en katastrof inträffar. Denna risk hanteras främst genom ett ändamålsenligt återförsäkringsprogram 

sammansatt i enlighet med den av styrelsen beslutade riskaptiten. 

Folksam Sak-gruppen är exponerad mot långlevnadsrisk genom avsättningen för skadelivräntor, vilken 

ökar om de försäkrade lever längre än vad som antagits vid beräkningen. Långlevnadsrisk hanteras 

genom att regelbundet följa upp dödligheten i livräntebeståndet, jämföra utfallet med gjorda antaganden 

och uppdatera antaganden om så skulle behövas. 

För att reducera försäkringsrisken och uppnå ett stabilt försäkringsresultat köper Folksam Sak med 

dotterföretag ett återförsäkringsprogram bestående av katastrofåterförsäkring samt individuell ”excess 

of loss”-återförsäkring. Detta görs för affärsgrenarna egendomsförsäkring, trafik- och motorförsäkring, 

transportförsäkring, ansvarsförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 

C.1.2 Mätmetoder 

Försäkringsrisk mäts dels genom Solvens II-regelverkets standardformel, dels genom 

känslighetsanalyser. Analyserna visar hur känsliga avsättningarna är för förändringar i antaganden som 

ligger till grund för de försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarnas 

känslighet för ränteförändringar framgår av avsnitt C.2.3. 

I känslighetsanalyserna särredovisas sjukförsäkring som tekniskt sett fungerar som skadeförsäkring, 

se tabell nedan. För sjukförsäkring som tekniskt sett fungerar som livförsäkring görs ingen 

känslighetsanalys då produkten är under avveckling och avsättningen endast utgör en försumbar andel 

av de försäkringstekniska avsättningarna. För skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal görs 

endast stresstester då känslighetsanalyser inte bedömts tillföra ytterligare information. 
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Känslighetsanalys för försäkringsrisk  
2020-12-31, Mkr 

Förändring i 
antagande % 

Bästa skattning 
brutto 

återförsäkring 

Effekt på 
kapitalbas 
före skatt 

Skadeförsäkring exkl sjukförsäkring      

Genomsnittlig skadekostnad 10% 10 293 -1 310 

Genomsnittligt antal skador 10% 10 293 -1 310 

Sjukförsäkring som tekniskt sett fungerar 
som skadeförsäkring    

Genomsnittlig skadekostnad 10% 8 121 -803 

Genomsnittligt antal skador 10% 8 121 -803 

 

För stresstesterna för försäkringsrisk i nedanstående tabell har Solvens II-regelverkets standardformel 

använts, uppdelat på skadeförsäkring, sjukförsäkring som tekniskt sett fungerar som skadeförsäkring 

samt livförsäkring. Premie- och reservrisken motsvarar risken att premien inte är tillräcklig för att täcka 

kostnaderna förknippade med avsättningen för icke inträffade skador, samt risken att avsättningen för 

inträffade skador inte är tillräcklig. 

Stresstester för försäkringsrisk 
2020-12-31, Mkr 

Bästa skattning 
brutto 

återförsäkring 

Effekt på 
kapitalbas 
före skatt 

Skadeförsäkring exkl sjukförsäkring 2020-12-31 2020-12-31 

Premie- och reservrisk  10 293 -3 624 

Katastrofrisk 10 293 -383 

Sjukförsäkring    

Premie- och reservrisk 8 121 -3 744 

Katastrofrisk ¹ 8 145 -60 

Livförsäkring   

Långlevnadsrisk 4 443 -220 

   

¹ Inkluderar Sjukförsäkring som tekniskt sett fungerar som livförsäkring. 

 

C.2 Marknadsrisk 

Marknadsrisk avser förlust eller negativ förändring avseende den finansiella ställningen som direkt eller 

indirekt orsakas av svängningar i nivån eller volatiliteten när det gäller marknadspriserna för tillgångar, 

skulder och finansiella instrument. De enskilda försäkringsföretagens placeringsverksamhet utgår från 

företagens individuella behov samt deras försäkringsåtaganden. 

All verksamhet bedrivs inom ramarna för de försäkringsföretag som ingår i gruppen. Därmed kan all 

marknadsrisk som uppstår härledas till något av de företag som ingår i gruppen och marknadsrisker 

ansvaras för, och hanteras följaktligen av, respektive försäkringsföretag. Moderföretagets samt 

respektive dotterföretags placeringspolicyer och tillhörande riktlinjer styr företagets 

placeringsverksamhet samt hanteringen av de finansiella risker som uppkommer som ett resultat av 

denna. Identifiering, mätning och hantering av risker i placeringsverksamheten sker utifrån nämnda 

regelverk. 

Folksam Sak-gruppens riskaptitramverk består av respektive försäkringsföretags beslutade riskaptit, 

risktolerans samt uppföljning och eskalering vilket bland annat begränsar storleken på finansiella risker 

där marknadsrisker ingår.  
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Folksam Sak-gruppens marknadsrisker enligt Solvens II-regelverkets standardformel per 2020-12-31 

är fördelad enligt grafen nedan. Aktiekursrisken är den dominerande risken i Folksam Sak-gruppens 

riskprofil för marknadsrisk. Diversifieringen är en följd av att de olika riskerna inte fullt ut korrelerar med 

varandra. 

 

 

I grafen illustrerar den blå färgen respektive riskkategoris andel. Den gröna färgen illustrerar 

diversifieringen. Den gula färgen illustrerar det totala kapitalkravet. 

C.3 Kreditrisk 

Kreditrisk avser förlust eller negativ förändring avseende den finansiella ställningen till följd av 

svängningar i kreditvärdigheten hos emittenter, motparter och gäldenärer. Företagen i gruppen har som 

policy att endast exponera sig mot emittenter, motparter och gäldenärer med hög kreditvärdighet och 

för en förteckning över godkända emittenter och motparter. Kreditrisk uppstår i 

placeringsverksamheten, men även som en följd av den återförsäkring som köps.  

Samtliga placeringar som är exponerade för kreditrisk inom Folksam Sak-gruppen förvaltas inom 

ramarna för respektive företags placeringsverksamhet. För hantering av kreditrisk i 

försäkringsföretagen se avsnitt C.3 i respektive företags rapport.  

Mätningen sker i respektive försäkringsföretag i enlighet med de metoder och processer som definieras 

av företagets placeringspolicy inklusive underliggande riktlinjer. Gruppen mäter kreditrisk med hjälp av 

Solvens II-regelverkets standardformel. Denna innehåller två moduler för kreditrisk, en spreadriskmodul 

och en motpartsriskmodul. Kapitalkraven för spread- respektive motpartsrisken uppgick till 529 

respektive 249 miljoner kronor per 2020-12-31. 

C.4 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk avser förlust eller negativ förändring avseende den finansiella ställningen till följd av att 

finansiella transaktioner inte kan fullgöras eller endast till avsevärd merkostnad eller oönskad 

riskexponering. Likviditetsrisk inom Folksam Sak-gruppen föreligger både via försäkringsföretagens 

illikvida placeringstillgångar samt för förändringar i positiva och negativa kassaflöden inom 

försäkringsföretagen. 
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Likviditetsrisk inom Folksam Sak-gruppen hanteras genom de principer, processer och instruktioner 

som ges av respektive försäkringsföretags kapitalhanteringspolicy samt riktlinjer för 

likviditetsriskhantering.  

Ingen mätning av aggregerade likviditetsrisker sker på gruppnivå. Mätningen sker i respektive 

försäkringsföretag i enlighet med varje företags beslutade kapitalhanteringspolicy samt riktlinjer för 

likviditetshantering. 

C.5 Operativ risk 
Operativ risk avser förlust till följd av att interna rutiner visat sig otillräckliga eller fallerat, orsakad av 

personal eller system eller av externa händelser. Det sker ingen hantering av operativa risker på 

gruppnivå inom Folksam Sak-gruppen. För riskhantering i varje försäkringsföretag se avsnitt C.5 i 

respektive företags rapport.  

Mätningen av operativa risker sker i respektive försäkringsföretag i enlighet med de principer som 

fastställs i företagsstyrningspolicyn, företagsstyrningsriktlinjerna samt riskaptitramverket. Gruppen 

mäter operativ risk med hjälp av Solvens II-regelverkets standardformel och per 2020-12-31 var 

kapitalkravet 573 miljoner kronor.  

C.6 Övriga materiella risker 

 

C.6.1 Affärsrisk 

Affärsrisk avser förlust till följd av strategiska eller affärsrelaterade beslut eller av händelser utanför 

företagets direkta kontroll. Affärsrisk identifieras, analyseras och hanteras löpande inom 

försäkringsföretagens verksamhet med syfte att förstå och agera på potentiella förändringar i företagets 

omvärld. Affärsrisker kan exempelvis uppstå till följd av innovationer och marknadsförändringar, 

regelverksförändringar, makroekonomiska och politiska händelser eller vid strategiska och 

affärsrelaterade beslut. Affärsriskerna påverkas av företagets förmåga att hantera förändringar.  

Hantering av affärsrisker sker i respektive försäkringsföretag, se avsnitt C.6 i varje försäkringsföretags 

rapport. De finansiella effekterna av försäkringsföretagens affärsrisker, om de skulle materialiseras, 

analyseras regelbundet inom ramen för gruppens egen risk- och solvensbedömning. 

Affärsrisker bedöms regelbundet utifrån sannolikheten för att de inträffar samt konsekvensen de skulle 

få för respektive försäkringsföretag om de inträffade. I samband med företagens process för 

framåtblickande analys inom ramen för dess egen risk- och solvensbedömning sammanställs och 

analyseras scenarier som sträcker sig över affärsplaneringsperioden. Dessa scenarier baseras bland 

annat på företagets identifierade affärsrisker. Genomförd scenarioanalys ger företagsledning och 

styrelse en god förståelse för omvärldsförändringars, och därmed även affärsriskers, potentiella 

påverkan på företagets finansiella ställning. 

Exponeringen mot affärsrisk för försäkringsföretagen inom gruppen framgår av respektive företags 

rapport.  

C.6.2 Inflationsrisk 

Inflationsrisk avser förlust eller negativ förändring avseende den finansiella ställningen som direkt eller 

indirekt orsakas av känsligheten hos värdena av tillgångar, skulder och finansiella instrument för 

ändringar av inflationen eller dess volatilitet. Inflation avser såväl skadekostnadsinflation, 

konsumentprisindex som eventuellt andra relevanta inflationstyper. 

Inflationsrisken uppkommer genom att företagen har åtaganden gentemot kunder där 

ersättningsnivåerna förändras i takt med inflationen. 

Exponeringen mot inflationsrisk inom gruppen framgår av respektive företags rapport. 
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C.7 Övrig information  
Det förekommer ingen övrig materiell information avseende riskprofilen. 

 

D. Värdering för solvensändamål 
 

D.1 Tillgångar 

 

D.1.1 Allmänna värderingsprinciper 

Värderingen av tillgångarna i Folksam Sak-gruppens solvensbalansräkning bygger på principer om 

värdering till verkligt värde. Utgångspunkten är värderingen av tillgångar enligt de finansiella 

rapporterna som sker i enlighet med IFRS. Det bästa beviset på verkligt värde är ett noterat pris på en 

aktiv marknad. Om noterade priser inte finns tillgängliga, kan verkligt värde fastställas genom 

hänvisning till priser för liknande instrument, noterade priser eller nyligen genomförda transaktioner på 

mindre aktiva marknader, eller modeller som huvudsakligen använder marknadsbaserade eller 

oberoende källparametrar. Sådana parametrar inkluderar, men är inte begränsade till värderingskurvor, 

yieldkurvor, kreditspread, diskonterade kassaflöden, aktier eller skuldpriser och växelkurser. 

I solvensbalansräkningen sker värdering till verkligt värde huvudsakligen enligt noterade priser på 

aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder, så kallad standardvärderingsmetod. Tillgångar 

och skulder som värderas enligt alternativa värderingsmetoder kan delas in i två grupper. Antingen sker 

värdering utifrån marknadsdata i form av noterade priser för identiska eller liknande tillgångar och 

skulder på inaktiva marknader, eller annan observerbar data än noterade priser till exempel räntor och 

avkastningskurvor. Om inte sådan information finns används alternativa värderingsmetoder som bygger 

på data som inte är observerbara på marknaden.  

Nedanstående tabell visar värderingsmetodernas fördelning för materiella kategorier av tillgångsslag. 

  Alternativa värderingsmetoder  

Värderingsmetoder solvensbalansräkning 
2020-12-31, Mkr 

Standard 
värderings-

metod 

Baserad på 
marknads-

data 

Baserad på 
annan data än 
marknadsdata 

Justerade 
kapitalandels-

metoden Total 

Fastigheter inklusive fastigheter för eget bruk - - 4 254 - 4 254 

Aktier och andelar i dotter- och intresseföretag - - - 447 447 

Aktier 7 722 - 1 332 - 9 054 

Obligationer 32 409 - 26 - 32 434 

Investeringsfonder 100 - 573 - 673 

Övriga investeringar - - 96 - 96 

Lån - - 761 - 761 

Derivat -2 124 - - 122 

 

D.1.2 Skillnader i värdering för solvensändamål och finansiell rapportering 

Värderingen för solvensändamål skiljer sig delvis från värderingen enligt de finansiella rapporterna 

vilket framgår av följande tabell som visar materiella kategorier av tillgångar. Solvensbalansräkningens 

uppställningsform används vilket innebär att det för vissa balansposter finns klassificeringsskillnader 

jämfört med uppställningsformen enligt de finansiella rapporterna. Skillnader i värdering mellan Sak-

gruppens solvensbalansräkning och de finansiella rapporterna beskrivs i anslutning till tabellen. En 

fullständig solvensbalansräkning finns i bilaga 3, Balansräkning S.02.01.02. 



Folksam Sak-gruppen           

 

 

  20 

 

 

Värderingen i solvensbalansräkningen för Sak-gruppen och det enskilda företaget överensstämmer för 

de flesta balansposter. Värderingsmetoderna beskrivs närmare i avsnitt D.1 i respektive företags 

rapport. 

Tillgångar enligt solvensbalansräkning och finansiella 
rapporter 2020-12-31, Mkr 

Solvens-
balansräkning 

Finansiella 
rapporter Skillnad 

Fastigheter inklusive fastigheter för eget bruk 4 254 3 527 727 

Aktier 9 054 9 054 0 

Obligationer 32 434 32 434 0 

Investeringsfonder 673 673 0 

Andra lån och hypotekslån 761 761 0 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare 314 4 850 -4 536 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring) 981 981 0 

Kontanter och andra likvida medel 1 830 1 830 0 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans 716 716 0 

 

D.1.3 Fastigheter 

I solvensbalansräkningen värderas samtliga fastigheter till verkligt värde genom en kombination av 

huvudsakligen en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl samt avkastningsmetoden med 

nuvärdeberäkning av förväntade framtida kassaflöden. I Folksam Sak-gruppens finansiella rapporter 

värderas rörelsefastigheter, vilket är fastigheter där andelen internt nyttjande uppgår till mer än 15 

procent av ytan, istället till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. 

D.1.4 Aktier i dotterföretag och intresseföretag 

Intresseföretag som är försäkringsföretag värderas enligt företagets solvensbalansräkning med 

beaktande av kapitalandel. Övriga intresseföretag värderas enligt kapitalandelsmetoden enligt de 

finansiella rapporterna med avdrag för eventuell goodwill och immateriella tillgångar. 

D.2 Försäkringstekniska avsättningar 

 

D.2.1 Allmänna värderingsprinciper  

I solvensbalansräkningen är försäkringstekniska avsättningar värderade till verkligt värde. Det innebär 

att en bästa skattning görs av åtagandena samt ett tillägg i form av en riskmarginal.  

Inga specifika metoder eller antaganden används för värderingen på gruppnivå. För metoder och 

antaganden samt osäkerhet i de försäkringstekniska avsättningarna hänvisas till avsnitt D.2 i respektive 

företags rapport.  

I tabellen nedan visas skillnader i avsättningar värderade i den konsoliderade solvensbalansräkningen 

och avsättningar i den konsoliderade redovisningen i de finansiella rapporterna för de huvudsakliga 

affärsgrenarna inom Folksam Sak-gruppen. 
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Försäkringstekniska avsättningar enligt 
finansiella rapporter och Solvens II fördelat 
på affärsgren 2020-12-31, Mkr 

Värde 
finansiella 
rapporter 

Skillnader i 
metoder 

Skillnader i 
antaganden 

Summa bästa 
skattning 

Risk-
marginal 

Värde 
Solvens II 

Försäkringstekniska avsättningar       

Affärsgrenar direkt försäkring tillsammans med 
proportionellt mottagen återförsäkring       

Trafik 7 325 -570 -410 6 345 587 6 932 

Motorfordon 2 616 -1 889 1 728 75 803 

Egendom 5 366 -2 578 3 2 792 129 2 921 

Sjuk- och olycksfall 9 097 -595 -589 7 912 1 092 9 004 

Skadelivräntor 4 689 0 -246 4 443 162 4 605 

Övrigt 724 -65 2 661 34 695 

Summa 29 817 -5 697 -1 240 22 880 2 079 24 959 

 

D.2.2 Skillnader i metoder och antaganden mot finansiella rapporter 

I Solvens II-regelverket beräknas försäkringstekniska avsättningar som en bästa skattning med ett 

tillägg i form av en riskmarginal. Premieavsättningen beräknas med hänsyn till framtida premier och 

förväntad vinst, vilket inte sker i finansiella rapporter. Vid värdering diskonteras förväntade kassaflöden. 

I finansiella rapporter diskonteras inte avsättningarna, med undantag för de produkter som klassas som 

livförsäkring (skadelivräntor och sjukräntor) för vilka en betryggande räntekurva används. 

Ingen skillnad i metod föreligger vid värdering av skadelivräntor och sjukräntor jämfört med de 

finansiella rapporterna. 

I bästa skattning ingår även tilldelad återbäring som faller inom avtalets gränser i försäkringstekniska 

avsättningar, övrig avsättning för återbäring hanteras som ”Andra avsättningar än försäkringstekniska 

avsättningar”. I finansiella rapporter är denna tilldelade återbäring en försäkringsteknisk avsättning 

oavsett när i tiden återföringen är tänkt att ske. 

D.2.3 Medel som kan återkrävas från återförsäkringsföretag 

Folksam Sak-gruppen har ett återförsäkringsprogram som omfattar både katastrofåterförsäkring och 

individuell återförsäkring av produkter inom egendomsförsäkring, motorfordons- och trafikförsäkring, 

djurförsäkring, ansvarsförsäkring, idrottsförsäkring, olycksfallsförsäkring och transportförsäkring. 

Katastrof- och koncentrationsrisker utvärderas löpande och återförsäkringsprogrammet justeras vid 

behov. Dotterföretagen tecknar vid behov företagsspecifika återförsäkringsskydd. För ytterligare 

information hänvisas till avsnitt D.2 i respektive företags rapport. 

D.3 Andra skulder 

 

D.3.1 Allmänna principer 

Värdering av andra skulder i Folksam Sak-gruppens solvensbalansräkning bygger på principer om 

värdering till verkligt värde. Värderingen av andra skulder utgår från värderingen av andra skulder enligt 

de finansiella rapporterna som sker i enlighet med IFRS.  

D.3.2 Skillnader i värdering för solvensändamål och finansiell rapportering 

Värderingen för solvensändamål skiljer sig delvis från värderingen enligt de finansiella rapporterna 

vilket framgår av nedanstående tabell som visar materiella kategorier av andra skulder. En fullständig 

solvensbalansräkning finns i bilaga 3, S.02.01.02 Balansräkning. 

Värderingen i solvensbalansräkningen för gruppen och det enskilda företaget överensstämmer för de 

flesta balansposter. För beskrivning av värderingsmetoder hänvisas till avsnitt D.3 i respektive företags 

rapport. Skillnader i värdering mellan gruppens solvensbalansräkning och de finansiella rapporterna 

beskrivs i anslutning till tabellen nedan. 
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Andra skulder enligt solvensbalansräkning och 
finansiella rapporter 2020-12-31, Mkr 

Solvens-
balansräkning 

Finansiella 
rapporter Skillnad 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar 446 0 446 

Pensionsförpliktelser 1 229 1 229 0 

Uppskjutna skatteskulder 1 314 3 790 -2 476 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring) 538 538 0 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans 1 716 1 716 0 

 

D.3.3 Uppskjutna skatteskulder 

Uppskjuten skatt redovisas i gruppens finansiella rapporter för säkerhetsreserven vilket inte sker i 

gruppens solvensbalansräkning. 

D.4 Alternativa värderingsmetoder 
Alternativa värderingsmetoder tillämpas vid värdering till verkligt värde för samtliga innehav i fastigheter 

och övriga investeringar samt för vissa innehav i aktier, investeringsfonder, obligationer och derivat 

vilket framgår av tabellen i avsnitt D.1.1. 

Alternativa värderingsmetoder i solvensbalansräkningen för gruppen och det enskilda företaget 

överensstämmer för dessa balansposter. För närmare beskrivning av värderingsmetoder hänvisas till 

avsnitt D.4 i respektive företags rapport. Merparten av de tillgångar och skulder som värderas med 

alternativa värderingsmetoder finns i Folksam Sak. 

D.5 Övrig information  
Det förekommer ingen övrig materiell information avseende värdering för solvensändamål. 

 

E. Solvenssituation 
 

E.1 Kapitalbas 

 

E.1.1 Beskrivning av kapitalbas 

Kapitalbasen i Folksam Sak-gruppen uppgick till 21 589 miljoner kronor per 2020-12-31. Vid 

beräkningen av kapitalbasen tillämpas konsolideringsmetoden. 

Kapitalbasen för Folksam Sak-gruppen framgår av följande tabell:  

Kapitalbas, Mkr 2020-12-31 2019-12-31 

Avstämningsreserv 21 589 20 533 

Kapitalbas för konsoliderade företag 21 589 20 533 

Total kapitalbas 21 589 20 533 

 

Folksam Sak-gruppens kapitalbas utgörs av primärkapital av högsta kvalitet. Kapitalbasen är fullt 

förlusttäckande vid behov och kan användas för att täcka Folksam Sak-gruppens solvenskapitalkrav.  

I avstämningsreserven i kapitalbasen ingick säkerhetsreserv, balanserade vinstmedel, årets resultat 

och värderingsskillnader som finns mellan solvensbalansräkningen och balansräkningen i den 

finansiella rapporteringen.  
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Eget kapital och obeskattade reserver uppgick till 18 941 miljoner kronor per 2020-12-31.  

Värderingsskillnaderna hänfördes främst till Solvens II justeringar avseende premiefordran, 

försäkringstekniska avsättningar samt uppskjuten skatt avseende säkerhetsreserv.  

E.1.2 Hantering av kapitalbas 

Övergripande principer för kapitalhanteringen i Folksam Sak-gruppen har fastställts av Folksam Saks 

styrelse. Det interna regelverket syftar till att säkerställa att företagen är ändamålsenligt kapitaliserade 

för att vid var tidpunkt klara den dagliga driften, täcka risker och åtaganden i verksamheten (inklusive 

uppfyllandet av kapitalkraven) samt skapa god avkastning för befintliga och framtida kunder i företagen. 

Detta säkerställs genom regelbunden utvärdering av kapitalmål och analys av solvenssituationen. 

Riskhanteringssystemet, inklusive egen risk- och solvensbedömning, är beskrivet i B.3. 

E.2 Solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav 

 

E.2.1 Solvenskapitalkrav  

Solvenskapitalkravet beräknas enligt standardformeln som tillämpas enligt konsolideringsmetoden. 

Totalt solvenskapitalkrav för gruppen uppgick per 2020-12-31 till 9 594 miljoner kronor. 

Solvenskapitalkravet om 9 594 miljoner kronor avsåg till största delen marknadsrisk (6 313 miljoner 

kronor), teckningsrisk för sjukförsäkring (3 760 miljoner kronor) och teckningsrisk för skadeförsäkring 

(3 743 miljoner kronor). Solvenskapitalkravet reducerades av medföljande diversifieringseffekt (-4 583 

miljoner kronor).  

Uppskjuten skatt 

Gruppen rapporterar en uppskjuten skatteskuld i Solvens II balansräkningen. Beloppet för uppskjuten 

skatt i SCR fastställs genom balansräkningsmetoden, vilket utgår från att mäta skattemässiga skillnader 

som uppstår i balansposter före och efter SCR stress. Dock begränsas förlusttäckningskapaciteten i 

SCR till att inte överstiga den tillgängliga uppskjutna skatteskuld företaget rapporterar i 

solvensbalansräkning för respektive period. Gruppen matchar således skatteminskningen som ett 

eventuellt inträffande av alla stresser ger upphov till mot den i solvensbalansräkningen upptagna 

uppskjutna skatteskulden. 

Solvenskapitalkravet (SCR) samt förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter för Folksam Sak-

gruppen framgår av följande tabell: 

Solvenskapitalkrav, Mkr 2020-12-31 

Marknadsrisk 6 313 

Motpartsrisk 249 

Teckningsrisk för livförsäkring 291 

Teckningsrisk för sjukförsäkring 3 760 

Teckningsrisk för skadeförsäkring 3 743 

Diversifieringseffekt -4 583 

Primärt kapitalkrav 9 773 

Operativ risk 573 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter -821 

Kapitalkrav för icke kontrollerade företag 70 

Solvenskapitalkrav (SCR) för konsoliderade företag 9 594 

Solvenskapitalkrav (SCR) Grupp 9 594 
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E.2.2 Minimikapitalkrav  

Minimikapitalkravet för de konsoliderade företagen i Folksam Sak-gruppen uppgick per 2020-12-31 till  

3 190 miljoner kronor. 

E.2.3 Solvenssituation 

Folksam Sak-gruppen är välkonsoliderat utifrån de legala kapitalkraven. Solvenskvoten (kapitalbasen 

ställd i relation till solvenskapitalkravet) uppgick per 2020-12-31 till 2,25, vilket innebär att kapitalbasen 

överstiger de solvenskapitalkrav som ställs på verksamheten. I solvenskvoten ingick kapitalbas och 

solvenskapitalkrav från konsoliderade företag (Folksam Sak, Tre Kronor Försäkring och Saco 

Folksam).  

Solvenssituationen för Folksam Sak-gruppen framgår av följande tabell: 

Solvenssituation, Mkr 2020-12-31 

Solvenskapitalkrav (SCR) för konsoliderade företag 9 594 

SCR-kvot för konsoliderade företag 2,25 

  

Minimikapitalkrav (MCR) för konsoliderade företag 3 190 

MCR-kvot för konsoliderade företag 6,77 

  

Solvenskapitalkrav (SCR) Grupp 9 594 

SCR-kvot Grupp 2,25 

 

Se bilaga 3 för ytterligare information kring Kapitalbas S.23.01.22 och Solvenskapitalkrav S.25.01.22. 

E.3 Användning av undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk vid beräkning av 

solvenskapitalkravet 
Företagen i gruppen tillämpar inte durationsbaserad aktiekursrisk. 

E.4 Skillnader mellan standardformeln och använda interna modeller 
Folksam Sak-gruppen tillämpar inte intern modell. 

E.5 Överträdelse av minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet  
Enligt den egna risk- och solvensbedömningen bedöms Folksam Sak-gruppen kunna uppfylla 

solvenskravet och minimikapitalkravet under affärsplaneringsperioden 2021–2023. Uppstår behov av 

solvenshöjande åtgärder kan till exempel förändringar i riskexponering, premier och villkor och 

kostnadsmassa genomföras i de enskilda företagen. 

E.6 Övrig information  
Ingen övrig materiell information avseende solvenssituationen finns att ge.
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Bilaga 1 Folksam Saks ägarandelar i dotter- och intresseföretag 

I förteckningen nedan visas samtliga dotter- och intresseföretag till Folksam Sak per 2020-12-31 (direkt 

eller indirekt ägande över 20 procent). Per 2021-01-12 äger Folksam Sak 100 procent av aktierna i 

Saco Folksam Försäkrings AB. 

Firma Org.nr. Folksam 
Saks 
ägarandel 
% 

Dotter-
bolags 
ägarandel 
% 

Verksamhet 

Tre Kronor Försäkring AB 516406-0369 100   Försäkringsbolag; 
Meddela försäkring avseende 
risker hänförliga till följande 
grupper och klasser av 
försäkring: 1 olycksfall, 2 
sjukdom, 3 landfordon, 6 
fartyg, 7 godstransport, 8 
brand och naturkrafter, 9 
annan sakskada, 10 
motorfordonsansvar, 13 
allmän ansvarighet, 16 annan 
förmögenhetsskada, 17 
rättsskydd, 18 assistans. 
 
Bolaget får förmedla andra 
finansiella företags tjänster 
som har ett naturligt samband 
med försäkringsrörelsen 

Saco Folksam Försäkrings AB 516401-6726 51  Försäkringsbolag; 
Bedriva försäkringsrörelse och 
meddela direkt försäkring 
avseende risker till följande 
klass av skadeförsäkring:  
Annan förmögenhetsskada 
(klass 16). Förmedla andra 
finansiella före tagstjänster 
som har ett naturligt samband 
med försäkringsrörelsen. 

Folksam Sak Specialplaceringar AB 559230-0825 100  Äga och förvalta värdepapper 
och annan lös egendom 

CAB Group AB 556131-2223 21,98  Systemutveckling, drift, 
tjänster samt annan härmed 
förenlig verksamhet inom IT 
och processutveckling. 

 CAB Group Norge AS 977 374 960  100 Rådgivende virksomhet innen 
bilreparasjons- og 
forsikringsbransjen, handel, 
import/eksport, annen 
konsulentmessig virksomhet, 
deltagelse i andre 
selskaper, samt hva hermed 
står i forbindelse. 

 CAB Group Finland OY 2765472-5  100 Försäljning av systemtjänster 
samt annan härmed förenlig 
verksamhet inom IT- och 
processutveckling 

 Consulting AB Deutschland GmbH HRB200286  100 Konsultarbete, utveckling av 
databaser och system och 
tillhandahållande av tjänster 
u. a. inom fordonstillverkning 
och -reparationer inom industri 
och ekonomi samt 
organisering av datoriserade 
system och 
tillverkningsprocesser. 
 

SOS International A/S CVR 17013718 23,85  Drive servicevirksomhed, 
herunder med formidling af 
assistance, nationalt som 
internationnalt, og service-, 
bistands- og 
administrationsydelser til 
forskringsselskaber og andre 
virksomheder, samt at drive 
anden virksomhed, der har 
forbindelse dermed, dog ikk 
forsikringsvirksomhed 
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Firma Org.nr. Folksam 
Saks 
ägarandel 
% 

Dotter-
bolags 
ägarandel 
% 

Verksamhet 

 SOS International AB 556506-8581  100 Larmmottagning, 
skadereglering, callcenter, 
telefonsupport,  
försäljning, marknadsföring, 
handel med 
räddningsutrustning och  
skadeförebyggande utrustning 
samt idka därmed förenlig 
verksamhet.  
Hälsa- miljö- och 
säkerhetstjänster, 
företagshälsovårdstjänster, 
psykologtjänster, 
krisstödstjänster, 
personalvårdstjänster,  
rehabilitering, juridisk och 
ekonomisk rådgivning, 
medicinska tjänster, e-hälsa, 
utbildningar inom 
ovanstående. 

 SOS International OY 2083957-5  100 Serviceverksamhet 

 SOS International DK A/S 17 73 87 39  100 Udføre  og ormidle udførelse 
af organiseret redningshjælp 
samt organiseret 
sygetransport, 
helikoptertjeneste, akut 
ambulancekørsel og 
patientbefordring til offentlige 
myndigheder og erhvervs- og 
privatabonnenter i Dansk 
Autohjælp og SOS, drive 
alarmvirksomhed, 
vægterservice, skadeservice, 
skadebehandling og 
kontrolcentral samt andre efter 
bestyrelsens skøn hermed 
beslægtet virksomhed. 
Selskabet kan herunder tillige 
drive handel med 
redningsmateriel, papirvarer 
o.lign., ligesom selskabet kan 
eje domicilejendomme. 

 SOS International Asia Ltd 51200160-000-09-14-A  100 Serviceverksamhet 

 SOS International Ltd 51541253-000-12-13-6  100 Serviceverksamhet 

 SOS First (Shanghai) Co. Ltd. 91310000557409057G  100 Serviceverksamhet 

Katsan AB 556894-1842 100 
 Fastighetsbolag; 

Äga och förvalta fastigheter 

 Katsan KB 969671-2042  

99 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

Katsan KB 969671-2042 1 

 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

Lutfisken Holding AB 559062-0950 100  Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Fastighets AB Lutfisken 556840-3421  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Lutfisken AN 49 Fastigheter AB 559051-6760  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Lutfisken Malfisken 31 Fastigheter AB 559051-6752  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Lutfisken T6 Fastigheter AB 559051-6745  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

Folksam Cruise Holding AB 556767-4121 25  Holdingbolag; 
Äga och förvalta värdepapper 
och annan lös egendom, 
bedriva in- och utlåning från 
och till närstående, svenska 
och utländska företag, utfärda 
garantier för närstående, 
svenska och utländska företag 
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Firma Org.nr. Folksam 
Saks 
ägarandel 
% 

Dotter-
bolags 
ägarandel 
% 

Verksamhet 

Pigghajen Holding AB 559051-6778 100  Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Pigghajen AN 29 Holding AB 556708-5831  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Pigghajen AN 41 Holding AB 556708-5898  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

Hoki Holding AB 556957-8726 100  Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Hoki Hatt 1 Fastigheter AB 556941-8212 100  Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

  Hoki Hatt 2 Fastigheter AB 556941-8204 100  Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Hoki Hatt 3 Fastigheter AB 556941-8196 100  Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

AIPP Folksam Europe II KB 969778-3281 32,26  Specialplacering 

Investeringsverksamhet 
AIF-förvaltare 

Fastighets AB Glenntan 559105-3102 100  Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Fastighets AB Nepmats 556839-0818  100 Fastighetsbolag; 
Äga, förvalta och utveckla fast 
egendom, aktier och 
värdepapper 

 Fastighets AB Nepmats 262 559130-8514  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 

 Nesåg 5 Fastigheter AB 559155-0495  100 Fastighetsbolag; 
Äga och förvalta fast och lös 
egendom 
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Bilaga 2 Uppgifter om tillsynsmyndighet och revisor 

 

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet över Folksam Sak-gruppen.  

 

Finansinspektionen är även tillsynsmyndighet för Folksam ömsesidig sakförsäkring, Tre Kronor 

Försäkring AB och Saco Folksam Försäkrings AB.  

 

Kontaktuppgifter: 

 

Finansinspektionen 

Brunnsgatan 3 

Box 7821 

103 97 Stockholm 

+46 (0)8 408 980 00 

finansinspektionen@fi.se 

www.fi.se 

 

Ernst & Young Aktiebolag är valt revisionsbolag i Folksam ömsesidig sakförsäkring, Tre Kronor 

Försäkring AB och Saco Folksam Försäkrings AB. 

Kontaktuppgifter: 

Ernst & Young Aktiebolag  

Jakobsbergsgatan 24 

Box 7850 

103 99 Stockholm 

+46 (0)8 520 590 00 

www.ey.se 

 

 

mailto:finansinspektionen@fi.se
http://www.fi.se/
http://www.ey.se/
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Bilaga 3 Kvantitativa tabeller 

 

S.02.01.02   

Balansräkning 

 

Solvens II- 
värde 

Tillgångar  
C0010 

Immateriella tillgångar R0030  

Uppskjutna skattefordringar R0040 317 809 

Överskott av pensionsförmåner R0050  

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk R0060 1 607 808 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och 
fondförsäkringsavtal) R0070 45 583 252 

  Fastighet (annat än för eget bruk) R0080 2 645 900 

  Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag R0090 446 582 

  Aktier R0100 9 054 037 

    Aktier - börsnoterade R0110 7 722 320 

    Aktier - icke börsnoterade R0120 1 331 717 

  Obligationer  R0130 32 434 172 

    Statsobligationer R0140 13 896 413 

    Företagsobligationer R0150 18 537 759 

  Strukturerade produkter R0160  

  Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter R0170  

  Investeringsfonder R0180 673 244 

  Derivat R0190 153 862 

  Banktillgodohavanden som inte är likvida medel R0200 79 682 

  Övriga investeringar R0210 95 772 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal R0220  

Lån och hypotekslån R0230 760 828 

  Lån på försäkringsbrev R0240  

  Lån och hypotekslån till fysiska personer R0250  

  Andra lån och hypotekslån R0260 760 828 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från: R0270 212 297 

  Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0280 212 297 

    Skadeförsäkring exkl. sjukförsäkring R0290 212 297 

    Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring R0300  

  Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive 
sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal R0310  

    Sjukförsäkring som liknar livförsäkring R0320  

    Livförsäkring exkl. sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal R0330  

  Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring R0340  

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring R0350 5 738 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare R0360 314 307 

Återförsäkringsfordringar R0370 59 235 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring) R0380 980 752 

Egna aktier (direkt innehav) R0390  

Fordringar avs. primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej 
inbetalats R0400  

Kontanter och andra likvida medel R0410 1 829 751 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans R0420 716 395 

Summa tillgångar R0500 52 388 171 



Folksam Sak-gruppen (belopp i tkr)                                                        
 

  30 

 

 

 

  

Solvens II- 
värde 

Skulder  
C0010 

Försäkringstekniska avsättningar - skadeförsäkring R0510 20 330 151 

Försäkringstekniska avsättningar - skadeförsäkring (exkl. sjukförsäkring) R0520 11 111 163 

    Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0530 - 

    Bästa skattning R0540 10 292 538 

    Riskmarginal R0550 818 624 

  Försäkringstekniska avsättningar - sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) R0560 9 218 989 

    Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0570 - 

    Bästa skattning R0580 8 121 032 

    Riskmarginal R0590 1 097 957 

Försäkringstekniska avsättningar - livförsäkring (exkl. indexreglerade avtal och 
fondförsäkringsavtal) R0600 4 629 185 

  Försäkringstekniska avsättningar - sjukförsäkring (liknande livförsäkring) R0610 23 996 

    Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0620 - 

    Bästa skattning R0630 23 667 

    Riskmarginal R0640 329 

  Försäkringstekniska avsättningar - livförsäkring (exkl. sjukförsäkring samt 
indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) R0650 4 605 189 

    Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet  R0660 - 

    Bästa skattning R0670 4 442 974 

    Riskmarginal R0680 162 216 

Försäkringstekniska avsättningar - indexreglerade avtal och 
fondförsäkringsavtal R0690 - 

    Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet R0700 - 

    Bästa skattning R0710 - 

    Riskmarginal R0720 - 

Eventualförpliktelser R0740 19 900 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar R0750 446 332 

Pensionsåtaganden R0760 1 229 152 

Depåer från återförsäkrare R0770 12 060 

Uppskjutna skatteskulder R0780 1 313 621 

Derivat R0790 31 498 

Skulder till kreditinstitut R0800 122 733 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut R0810 - 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare R0820 410 674 

Återförsäkringsskulder R0830  

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring) R0840 538 100 

Efterställda skulder R0850 - 

  Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet R0860 - 

  Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet R0870 - 

Andra skulder, som inte ingår under annan post R0880 1 716 169 

Summa skulder R0900 30 799 576 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder R1000 21 588 595 
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S.05.01.02  Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring) 

Premier, ersättningar och 
kostnader per affärsgren 

 
Sjukvårds- 
försäkring 

Försäkring 
avseende 

inkomstskydd 

Trygghets- 
försäkring vid 
arbetsskada 

Ansvars-
försäkring 

för 
motorfordon 

Övrig motor- 
fordons- 

försäkring 

Sjö-, luftfarts- 
och transport- 

försäkring 

Försäkring mot 
brand och annan 

skada på 
egendom 

Allmän 
ansvars- 

försäkring 

Kredit- och 
borgens- 
försäkring 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Premieinkomst           

Brutto – direkt försäkring R0110 209 130 2 683 661 - 1 279 200 3 849 798 35 832 6 488 380 105 587 - 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0120 - - - - - - 7 898 - - 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0130          

 Återförsäkrares andel R0140 - 1 778 - 3 047 7 548 236 120 795 5 458 - 

 Netto R0200 209 130 2 681 883 - 1 276 153 3 842 250 35 596 6 375 483 100 129 - 

Intjänade premier           

Brutto – direkt försäkring R0210 208 224 2 661 826 - 1 258 261 3 838 776 36 646 6 400 265 104 355 - 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0220 - - - - - - 7 898 - - 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0230          

 Återförsäkrares andel R0240 - 1 778 - 3 047 7 548 236 120 548 5 458 - 

 Netto R0300 208 224 2 660 047 - 1 255 214 3 831 228 36 410 6 287 615 98 898 - 

Inträffade skadekostnader           

Brutto – direkt försäkring R0310 119 002 1 630 489 - 1 048 768 2 704 408 24 756 4 461 124 -27 755 - 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0320 - - - - - - -411 - - 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0330          

 Återförsäkrares andel R0340 - -186 - 359 17 779 13 170 812 -52 819 - 

 Netto R0400 119 002 1 630 675 - 1 048 410 2 686 629 24 743 4 289 901 25 064 - 
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  Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring) 

 

 
Sjukvårds- 
försäkring 

Försäkring 
avseende 

inkomstskydd 

Trygghets- 
försäkring vid 
arbetsskada 

Ansvarsförs
äkring för 

motorfordon 

Övrig motor- 
fordons- 

försäkring 

Sjö-, luftfarts- 
och transport- 

försäkring 

Försäkring mot 
brand och annan 

skada på 
egendom 

Allmän 
ansvars- 

försäkring 

Kredit- och 
borgens- 
försäkring 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Ändringar inom övriga 
avsättningar 

          

Brutto – direkt försäkring R0410 - - - - - - - - - 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0420 - - - - - - - - - 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0430          

 Återförsäkrares andel R0440 - - - - - - - - - 

 Netto R0500 - - - - - - - - - 

Uppkomna kostnader R0550 67 485 570 022 - 376 110 734 659 10 695 1 381 455 18 009 - 

Övriga kostnader R1200          

Totala kostnader R1300          
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Affärsgren för: skadeförsäkring och 
återförsäkringsförpliktelser (direkt 

försäkring och beviljad proportionell 
återförsäkring) 

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring Total 

 

  
Rättsskydds-

försäkring 
Assistans-
försäkring 

Försäkring 
mot 

ekonomiska 
förluster av 
olika slag 

Sjuk-
försäkring 

Olycksfall 
Sjöfart, luftfart, 

transport 
Fastigheter  

 

  C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200  

Premieinkomst           

Brutto – direkt försäkring R0110 - 9 078 178 252     14 838 919  

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0120 - - -     7 898 
 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0130    - - - - - 
 

 Återförsäkrares andel R0140 - 13 - - - - - 138 875  

 Netto R0200 - 9 065 178 252 - - - - 14 707 942  

Intjänade premier           

Brutto – direkt försäkring R0210 - 19 048 178 252     14 705 654  

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0220 - - -     7 898 
 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0230    - - - - - 
 

 Återförsäkrares andel R0240 - 13 - - - - - 138 628  

 Netto R0300 - 19 035 178 252 - - - - 14 574 924  

Inträffade skadekostnader           

Brutto – direkt försäkring R0310 - 13 046 144 371     10 118 208  

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0320 - - -     -411 
 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0330    5 487 -13 030 - -458 -8 001 
 

 Återförsäkrares andel R0340 - - - - -18 800 - - 117 158  

 Netto R0400 - 13 046 144 371 5 487 5 770 - -458 9 992 639  
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Affärsgren för: skadeförsäkring och 
återförsäkringsförpliktelser (direkt 

försäkring och beviljad proportionell 
återförsäkring) 

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring Total 

 

  
Rättsskydds-

försäkring 
Assistans-
försäkring 

Försäkring 
mot 

ekonomiska 
förluster av 
olika slag 

Sjuk-
försäkring 

Olycksfall 
Sjöfart, luftfart, 

transport 
Fastigheter  

 

  C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200  

Ändringar inom övriga 
avsättningar 

         
 

Brutto – direkt försäkring R0410 - - -     -  

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring 

R0420 - - -     - 
 

 Brutto – mottagen icke-
proportionell återförsäkring 

R0430    - - - - - 
 

 Återförsäkrares andel R0440 - - - - - - - -  

 Netto R0500 - - - - - - - -  

Uppkomna kostnader R0550 - 5 970 33 586 - - - - 3 197 990  

Övriga kostnader R1200        52 260  

Totala kostnader R1300        3 250 250  
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  Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser Livåterförsäkringsförpliktelser Total 

  
Sjuk-

försäkring 

Försäkring 
med rätt till 
överskott 

Fond-
försäkring 
och index-
försäkring 

Annan 
livförsäkring 

Skadelivräntor 
till följd av 

skadeförsäkring
savtal som 
härrör från 

sjukförsäkrings-
åtaganden 

Livräntor som 
härrör från 

skadeförsäkring
savtal och som 

avser andra 
försäkrings-

förpliktelser än 
sjukförsäkrings-

förpliktelser 

Sjukförsäkring 
mottagen 

återförsäkring 

Livåter-
försäkring 

 

  C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 

Premieinkomst           

 Brutto R1410 1 209 - - - - - - - 1 209 

 Återförsäkrares andel R1420 - - - - - - - - - 

 Netto R1500 1 209 - - - - - - - 1 209 

Intjänade premier           

 Brutto R1510 1 209 - - - - - - - 1 209 

 Återförsäkrares andel R1520 - - - - - - - - - 

 Netto R1600 1 209 - - - - - - - 1 209 

Inträffade skadekostnader           

 Brutto R1610 1 473 - - - 102 -44 901 - - -43 326 

 Återförsäkrares andel R1620 - - - - - - - - - 

 Netto R1700 1 473 - - - 102 -44 901 - - -43 326 

Ändringar inom övriga 
avsättningar 

          

 Brutto R1710 - - - - - - - - - 

 Återförsäkrares andel R1720 - - - - - - - - - 

 Netto R1800 - - - - - - - - - 

Uppkomna kostnader R1900 30 - - - 593 16 310 - - 16 933 

Övriga kostnader R2500         - 

Totala kostnader R2600         16 933 
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S.05.02.01         
Premier, ersättningar och kostnader 
per land 

        

  Hemland 
De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – 

skadeförsäkringsåtaganden 

Länder där 
bruttopremie-
inkomsterna 
är högst och 

hemland 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 

 R0010  - - - - -  

  C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 

Premieinkomst         

Brutto – direkt försäkring R0110 14 836 797 - - - - - 14 836 797 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring R0120 7 898 - - - - - 7 898 

 Brutto – mottagen icke-proportionell 
återförsäkring R0130 - - - - - - - 

 Återförsäkrares andel R0140 138 875 - - - - - 138 875 

 Netto R0200 14 705 820 - - - - - 14 705 820 

Intjänade premier         

Brutto – direkt försäkring R0210 14 703 532 - - - - - 14 703 532 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring R0220 7 898 - - - - - 7 898 

 Brutto – mottagen icke-proportionell 
återförsäkring R0230 - - - - - - - 

 Återförsäkrares andel R0240 138 628 - - - - - 138 628 

 Netto R0300 14 572 802 - - - - - 14 572 802 

Inträffade skadekostnader         

Brutto – direkt försäkring R0310 10 118 208 - - - - - 10 118 208 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring R0320 -411 - - - - - -411 

 Brutto – mottagen icke-proportionell 
återförsäkring R0330 -8 001 - - - - - -8 001 

 Återförsäkrares andel R0340 117 158 - - - - - 117 158 

 Netto R0400 9 992 639 - - - - - 9 992 639 

Ändringar inom övriga avsättningar         

Brutto – direkt försäkring R0410 - - - - - - - 

 Brutto – mottagen proportionell 
återförsäkring R0420 - - - - - - - 

 Brutto – mottagen icke-proportionell 
återförsäkring R0430 - - - - - - - 

 Återförsäkrares andel R0440 - - - - - - - 

 Netto R0500 - - - - - - - 

Uppkomna kostnader R0550 3 197 990 - - - - - 3 197 990 

Övriga kostnader R1200       52 260 

Totala kostnader R1300       3 250 250 
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  Hemland 
De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – 

livförsäkringsåtaganden 

De fem 
länder där 

bruttopremie-
inkomsterna 
är högst och 

hemland 

  C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

 R1400  - - - - -  

  C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 

Premieinkomst         

 Brutto R1410 1 209 - - - - - 1 209 

 Återförsäkrares andel R1420 - - - - - - - 

 Netto R1500 1 209 - - - - - 1 209 

Intjänade premier         

 Brutto R1510 1 209 - - - - - 1 209 

 Återförsäkrares andel R1520 - - - - - - - 

 Netto R1600 1 209 - - - - - 1 209 

Inträffade skadekostnader         

 Brutto R1610 -43 326 - - - - - -43 326 

 Återförsäkrares andel R1620 - - - - - - - 

 Netto R1700 -43 326 - - - - - -43 326 

Ändringar inom övriga avsättningar         

 Brutto R1710 - - - - - - - 

 Återförsäkrares andel R1720 - - - - - - - 

 Netto R1800 - - - - - - - 

Uppkomna kostnader R1900 16 933 - - - - - 16 933 

Övriga kostnader R2500       - 

Totala kostnader R2600       16 933 
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S.23.01.22       

Kapitalbas       

       

 

 Total 
Nivå 1 - utan 

begränsningar 
Nivå 1 - 

begränsad 
Nivå 2 Nivå 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Primärkapital före avdrag för 
ägarintressen i andra finansiella 
sektorer 

      

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) R0010 - -  -  

Infordrade men inte betalda i 
stamaktiekapital på gruppnivå R0020 - -  -  

Överkursfond relaterad till 
stamaktiekapital R0030 - -  -  

Garantikapital, medlemsavgifter eller 
motsvarande primärkapitalpost för 
ömsesidiga och liknande företag 

R0040 - -  -  

Efterställda medlemskonton R0050 -  - - - 

Icke tillgängliga efterställda 
medlemskonton på gruppnivå R0060 -  - - - 

Överskottsmedel R0070 - -    

Icke tillgängliga överskottsmedel på 
gruppnivå R0080 - -    

Preferensaktier R0090 -  - - - 

Icke tillgängliga preferensaktier på 
gruppnivå R0100 -  - - - 

Överkursfond relaterad till 
preferensaktier R0110 -  - - - 

Icke tillgänglig överkursfond relaterad 
till preferensaktier på gruppnivå R0120 -  - - - 

Avstämningsreserv R0130 21 588 595 21 588 595    

Efterställda skulder R0140 -  - - - 

Icke tillgängliga efterställda skulder på 
gruppnivå R0150 -  - - - 

Ett belopp som är lika med värdet av 
uppskjutna skattefordringar netto R0160 -    - 

Beloppet som är lika med värdet av 
uppskjutna skattefordringar netto icke 
tillgängligt på gruppnivå R0170 -    - 

Andra poster som godkänts av 
tillsynsmyndigheten som primärkapital 
som inte specificeras ovan 

R0180 - - - - - 

Icke tillgängliga kapitalbasposter som 
hänförs till andra kapitalbasposter som 
godkänts av tillsynsmyndigheten 

R0190 - - - - - 

Minoritetsintressen (om inte redovisade 
som del av en specifik kapitalbaspost) R0200 - - - - - 

Icke tillgängliga minoritetsintressen på 
gruppnivå R0210 - - - - - 
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 Total 
Nivå 1 - utan 

begränsningar 
Nivå 1 - 

begränsad 
Nivå 2 Nivå 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Kapitalbas från den finansiella 
redovisningen som inte bör ingå i 
avstämningsreserven och inte 
uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som kapitalbas enligt 
Solvens II 

      

Kapitalbas från den finansiella 
redovisningen som inte bör ingå i 
avstämningsreserven och inte uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
kapitalbas enligt Solvens II 

R0220 -     

Avdrag       

Avdrag för ägarintressen i andra 
finansiella företag, inbegripet icke 
reglerade företag som bedriver 
finansiell verksamhet 

R0230 - - - - - 

varav avdrag enligt artikel 228 i direktiv 
2009/138/EG R0240 - - - - - 

Avdrag för ägarintressen där tillgång till 
nödvändiga data saknas (artikel 229) R0250 - - - - - 

Avdrag för ägarintressen som inbegrips 
genom sammanläggning och avräkning 
när en kombination av metoder 
används 

R0260 - - - - - 

Sammanlagda icke tillgängliga 
kapitalposter R0270 - - - - - 

Totala avdrag R0280 - - - - - 

Totalt primärkapital efter avdrag R0290 21 588 595 21 588 595 - - - 
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 Total 

Nivå 1 - utan 
begränsningar 

Nivå 1 - 
begränsad 

Nivå 2 Nivå 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Tilläggskapital       

Obetalt och ej infordrat garantikapital 
inlösningsbart på begäran R0300 -   -  

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda 
och ej infordrade medlemsavgifter eller 
motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga 
och liknande företag, som kan inlösas på 
begäran 

R0310 -   -  

Obetalda och ej infordrade preferensaktier 
inlösningsbara på begäran R0320 -   - - 

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran 
teckna och betala för efterställda skulder R0330 -   - - 

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i 
direktiv 2009/138/EG R0340 -   -  

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 
96.2 i direktiv 2009/138/EG R0350 -   - - 

Framtida fordran av ytterligare bidrag från 
medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i 
direktiv 2009/138/EG R0360 -   -  

Framtida fordran av ytterligare bidrag från 
medlemmar– andra än enligt artikel 96.3 första 
stycket i direktiv 2009/138/EG R0370 -   - - 

Icke tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå R0380 -   - - 

Annat tilläggskapital R0390 -   - - 

Sammanlagt tilläggskapital R0400 -   - - 

Eget kapital för andra finansiella sektorer       

Kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiella 
institut, förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, förvaltningsbolag för 
fondföretag 

R0410 - - - -  

Tjänstepensionsinstitut R0420 - - - - - 

Icke- reglerade företag som bedriver finansiell 
verksamhet R0430 - - - -  

Sammanlagda kapitalposter i andra finansiella 
sektorer R0440 - - - - - 

Kapitalposter när sammanläggning och 
avräkning används, enskilt eller i kombination 
med metod 1       

Aggregerade kapitalposter genom 
sammanläggning och avräkning och 
kombination av metoder 

R0450 0 0 - - - 

Aggregerade kapitalposter genom 
sammanläggning och avräkning exklusive 
interna transaktioner inom grupp R0460 0 0 - - - 
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 Total 

Nivå 1 - utan 
begränsningar 

Nivå 1 - 
begränsad 

Nivå 2 Nivå 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

       

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det 
konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på 
gruppnivå (exklusive kapitalbas från andra 
finansiella sektorer och från företag som 
inbegrips via sammanläggning och avräkning) 

R0520 21 588 595 21 588 595 - - - 

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det 
konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på 
gruppnivå R0530 21 588 595 21 588 595 - -  

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka 
det konsoliderade minimisolvenskapitalkravet 
på gruppnivå (med undantag för kapitalbasen 
från andra finansiella sektorer och företag som 
inbegrips via sammanläggning och avräkning) R0560 21 588 595 21 588 595 - - - 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka 
minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå 

R0570 21 588 595 21 588 595 - -  

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på 
gruppnivå R0610 3 189 611     

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till 
minsta konsoliderade solvenskapitalkrav på 
gruppnivå 

R0650 6,77     

Total kapitalbas för att täcka 
solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive 
kapitalbasen från andra finansiella sektorer 
och företag som inbegrips via 
sammanläggning och avräkning) 

R0660 21 588 595 21 588 595 - - - 

Solvenskapitalkrav på gruppnivå R0680 9 594 452     

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till 
solvenskapitalkrav på gruppnivå inklusive 
andra finansiella sektorer och företag som 
inbegrips via sammanläggning och avräkning R0690 2,25     
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  C0060     

Avstämningsreserv       

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder 
R0700 21 588 595     

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt) R0710 -     

Förutsebara utdelningar, utskiftningar och 
avgifter R0720 -     

Andra primärkapitalposter R0730 -     

Justering för kapitalbasposter med 
begränsningar med avseende på 
matchningsjusteringsportföljer och separata 
fonder 

R0740 -     

Övrig icke tillgänglig kapitalbas R0750 -     

Avstämningsreserv före avdrag för 
ägarintressen i andra finansiella sektorer R0760 21 588 595     

Förväntade vinster       

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – 
livförsäkringsverksamhet R0770 -     

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – 
skadeförsäkringsverksamhet R0780 572 360     

Totala förväntade vinster som ingår i framtida 
premier 

R0790 572 360     
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S.25.01.22      

Solvenskapitalkrav - för grupper som omfattas av standardformeln     

  

Solvenskapital 
brutto 

Företags-
specifika 

parametrar 

Förenklingar 

  C0110 C0090 C0120 

Marknadsrisk R0010 6 312 840  Förenklingar används ej 

Motpartsrisk R0020 249 077   

Teckningsrisk för livförsäkring R0030 290 955 NEJ Förenklingar används ej 

Teckningsrisk för sjukförsäkring R0040 3 759 896 NEJ Förenklingar används ej 

Teckningsrisk för skadeförsäkring R0050 3 743 057 NEJ Förenklingar används ej 

Diversifiering R0060 -4 582 558   

Immateriell tillgångsrisk R0070 -   

Primärt solvenskapitalkrav R0100 9 773 267   

     

Beräkning av solvenskapitalkrav  C0100   

Operativ risk R0130 572 507   

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar R0140 -   

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter R0150 -821 110   

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 
2003/41/EG R0160 

- 
  

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg R0200 9 524 664   

Kapitaltillägg redan infört R0210 -   

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg R0220 9 594 452   

Övrig information om solvenskapitalkrav     

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk R0400 -   

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del R0410 -   

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder R0420 -   

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för 
matchningsjustseringsportföljer R0430 

- 
  

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för 
artikel 304 R0440 

- 
  

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå R0470 3 189 611   

Information om andra enheter     

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) R0500 -   

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) - 
kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa 
investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag R0510 

- 
  

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) - 
tjänstepensionsinstitut R0520 

- 
  

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav son inte rör försäkring) - 
kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet R0530 

- 
  

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav R0540 69 788   

Kapitalkrav för övriga företag R0550 -   

Totalt solvenskapitalkrav     

Solvenskapitalkrav R0570 9 594 452   
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S.32.01.22    

Företag som omfattas av gruppen    

    

Företagets identifieringskod Land Företagets juridiska namn Typ av företag 

C0020 C0010 C0040 C0050 

LEI/5493003384H0SVUD4J19 Sverige Folksam ömsesidig sakförsäkring Skadeförsäkringsföretag 

LEI/549300GXH0B6JEGZ4J69 Sverige Tre Kronor Försäkring AB Skadeförsäkringsföretag 

LEI/549300PGYE6HT0MQUW58 Sverige SACO Folksam Försäkrings AB Skadeförsäkringsföretag 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11112 Sverige Katsan AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11113 Sverige Katsan KB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

LEI/5493001P4X2E3FNY3O89 Sverige CAB Group AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493001P4X2E3FNY3O89/FI/11111 Finland CAB Group Finland Oy 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493001P4X2E3FNY3O89/NO/11111 Norge CAB Group Norge AS 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493001P4X2E3FNY3O89/DE/11111 Tyskland Consulting AB Deutschland GmbH 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11114 Sverige Folksam Cruise Holding AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11120 Sverige LutfiskenHolding AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11122 Sverige Lutfisken Malfisken 31 Fastigheter AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11123 Sverige Lutfisken T6 Fastigheter AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11124 Sverige Lutfisken AN 49 Fastigheter AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11121 Sverige Fastighets AB Lutfisken 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11125 Sverige Fastighets AB Glenntan 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11134 Sverige Fastighets AB Nepmats 262 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11126 Sverige Fastighets AB Nepmats 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 
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Företagets identifieringskod Land Företagets juridiska namn Typ av företag 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11136 Sverige Nesåg 5 Fastigheter AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11127 Sverige Hoki Holding AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11128 Sverige Hoki Hatt 1 Fastigheter AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11129 Sverige Hoki Hatt 2 Fastigheter AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11130 Sverige Hoki Hatt 3 Fastigheter AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11131 Sverige Pigghajen Holding AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11132 Sverige Pigghajen AN 29 Holding AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11133 Sverige Pigghajen AN 41 Holding AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/5493003384H0SVUD4J19/SE/11135 Sverige Folksam Sak Specialplaceringar AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

LEI/549300W1L6E2EXGH3C31 Danmark SOS International AS 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/549300W1L6E2EXGH3C31/SE/11111 Sverige SOS International AB 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/549300W1L6E2EXGH3C31/FI/11111 Finland SOS International OY 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/549300W1L6E2EXGH3C31/DK/11111 Danmark SOS Dansk Autohjaelp A/S 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/549300W1L6E2EXGH3C31/CN/11111 Kina SOS International Asia Ltd 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/549300W1L6E2EXGH3C31/CN/11112 Kina SOS International Ltd 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/549300W1L6E2EXGH3C31/CN/11113 Kina SOS First (Shanghai) Co. Ltd 
Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den 
delegerade förordningen (EU) 2015/35 

SC/LEI/549300W1L6E2EXGH3C31/CN/11114 Sverige AIPP Folksam Europé II KB 
Alternative investment funds managers as defined in Article 1 (55) of 
Delegated Regulation (EU) 2015/35 
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S.32.01.22            

Företag som omfattas av gruppen           

            

   Kriterier för inflytande 
Inbegripande inom 

ramen för grupptillsyn 
Beräkning av solvens på 

gruppnivå 

Juridisk form 

Kategori 
(ömsesidigt/ej 
ömsesidigt) Tillsynsorgan 

%  
kapital-
andel 

% som 
används 
för att 
upprätta 
samman-
ställd 
redo-
visning 

%  
rösträtt 

Övriga 
kriterier 

Nivå av 
inflytande 

Propor-
tionell 
andel 
som 
används 
för 
beräkning 
av grupp-
solvens JA/NEJ 

Datum för 
beslut om 
art. 214 
tillämpas 

Metod som används och 
enligt metod 1 behandling 
av företaget 

C0060 C0070 C0080 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 

Ömsesidigt försäkringsaktiebolag Ömsesidigt Finansinspektionen 0% 100% 0,00%   0 
Ja, 
grupptillsyn  Metod 1: Full konsolidering 

Försäkringsaktiebolag Ej ömsesidigt Finansinspektionen 100% 100% 100%  Dominerande 1 
Ja, 
grupptillsyn  Metod 1: Full konsolidering 

Försäkringsaktiebolag Ej ömsesidigt Finansinspektionen 51% 51% 51%  Betydande 0,51 
Ja, 
grupptillsyn  

Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Försäkringsaktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Försäkringsaktiebolag   22% 22% 22%  Betydande 0,22   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   22% 22% 22%  Betydande 0,22   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   22% 22% 22%  Betydande 0,22   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   22% 22% 22%  Betydande 0,22   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   25% 25% 25%  Betydande 0,25   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 
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   Kriterier för inflytande 
Inbegripande inom 

ramen för grupptillsyn 
Beräkning av solvens på 

gruppnivå 

Juridisk form 

Kategori 
(ömsesidigt/ej 
ömsesidigt) Tillsynsorgan 

%  
kapital-
andel 

% som 
används 
för att 
upprätta 
samman-
ställd 
redo-
visning 

%  
rösträtt 

Övriga 
kriterier 

Nivå av 
inflytande 

Propor-
tionell 
andel 
som 
används 
för 
beräkning 
av grupp-
solvens JA/NEJ 

Datum för 
beslut om 
art. 214 
tillämpas 

Metod som används och 
enligt metod 1 behandling 
av företaget 

C0060 C0070 C0080 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 

Aktiebolag   100% 100% 100%  Dominerande 1   Metod 1: Full konsolidering 
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   Kriterier för inflytande 
Inbegripande inom 

ramen för grupptillsyn 
Beräkning av solvens på 

gruppnivå 

Juridisk form 

Kategori 
(ömsesidigt/ej 
ömsesidigt) Tillsynsorgan 

%  
kapital-
andel 

% som 
används 
för att 
upprätta 
samman-
ställd 
redo-
visning 

%  
rösträtt 

Övriga 
kriterier 

Nivå av 
inflytande 

Propor-
tionell 
andel 
som 
används 
för 
beräkning 
av grupp-
solvens JA/NEJ 

Datum för 
beslut om 
art. 214 
tillämpas 

Metod som används och 
enligt metod 1 behandling 
av företaget 

C0060 C0070 C0080 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 

Aktiebolag   23,85% 23,85% 23,85%  Betydande 0,2385   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   23,85% 23,85% 23,85%  Betydande 0,2385   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   23,85% 23,85% 23,85%  Betydande 0,2385   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   23,85% 23,85% 23,85%  Betydande 0,2385   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   23,85% 23,85% 23,85%  Betydande 0,2385   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   23,85% 23,85% 23,85%  Betydande 0,2385   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Aktiebolag   23,85% 23,85% 23,85%  Betydande 0,2385   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

Kommanditbolag   32,26% 0,00% 0,00%  Betydande 0,3226   
Metod 1: Justerad 
kapitalandelsmetod 

 


