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Kommentarer till delårsrapport 
 

Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ) (Folksam LO Fondförsäkring) med organisationsnummer 516401-6619, avger härmed 

delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-06-30. Bolaget har sitt säte i Stockholm och adressen till huvudkontoret är 

Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm.  

 

 

Ägarförhållanden och koncernstruktur  

Folksam LO Fondförsäkring ägs till 51 procent av Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585 och till 49 

procent av LOs Försäkringshandelsbolag, organisationsnummer 969655-5870. Folksam ömsesidig livförsäkring är moderföretag i en 

koncern där Folksam LO Fondförsäkring ingår som dotterföretag. 

 

Verksamhet  

Folksam LO Fondförsäkrings kärnverksamhet är att erbjuda fondförsäkring för kollektivavtalad tjänstepension. Företagets uppgift 

inom ramen för detta är att bedriva försäkringsrörelse med anknytning till värdepappersfonder. Verksamheten är helt inriktad mot 

marknaden för kollektivavtalade tjänstepensioner och har i huvudsak omfattat administration och förvaltning av pensionsmedel, som 

avsätts enligt pensionsöverenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden. 

 

 

Väsentliga händelser första halvåret 2022 

 

Verksamhet och affär 

Försäljningssatsningarna som gjorts i företaget under året har gett resultat och konstateras på de ökade premieinbetalningarna. 

Företaget har lagt mycket fokus på försäljning och även utvecklat försäljningssamarbete genom LO Mervärde som kommer ha 

mervärdesrådgivare ute på arbetsplatserna. 

 

Inom Avtalspension SAF-LO sänks intjänandeåldern stegvis fram till år 2023 från 25 till 22 år vilket medför att antalet potentiella 

kunder ökar. Första steget togs förgående år då arbetstagare från 24 år startade sin intjäning till tjänstepensionen. Andra steget sker 

innevarande år då åldern för intjäning till tjänstepension sänks till 23 år. Nästa år sker det sista steget vilket innebär intjäning till 

tjänstepensionen startar vid 22 års ålder. 

 

Folksam LO Fondförsäkring har under året utökat samarbetet med Swedbank Robur avseende förvaltningen av 

fondförsäkringstillgångarna. Det innebär att Swedbank Robur kommer att förvalta det totala kapitalet i entrélösningen till skillnad från 

nuläget då Swedbank Robur förvaltar cirka 70 procent av entrélösningen. Genom att förvalta hela kapitalet av entrélösningen hos 

samma kapitalförvaltare kan Folksam LO Fondförsäkring skapa goda förutsättningar i att utveckla och förbättra entrélösningen vilket 

kommer att gynna Företagets kunder. 

 

Med anledning av kriget i Ukraina  

Första halvåret 2022 har präglats av Rysslands invasion av Ukraina och de oroligheter samt geopolitiska spänningar som detta gett 

upphov till. Folksamgruppen följer löpande utvecklingen och den effekt det rådande läget har på internationella relationer och de 

finansiella marknaderna. Folksam LO Fondförsäkring står fortsatt finansiellt starkt med starka nyckeltal. Företagets finansiella styrka 

möjliggör, även vid turbulens på finansmarknaderna, att med ett långsiktigt perspektiv fortsätta skapa värden för kunderna. 

Företagets exponering mot Ryssland och ryska tillgångar var vid tidpunkten när invasionen inträffade mycket begränsad. 

 

Folksamgruppen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att kris- och kontinuitetsplaner är aktuella och anpassade för en situation 

med ökad säkerhetspolitisk oro i närområdet. 

 

Hållbarhet 

Folksam LO Fondförsäkring arbetar kontinuerligt med att förbättra företagets hållbarhetsarbete. För att ytterligare skärpa kraven 

avseende miljö och klimat har företaget beslutat om en ny klimatstrategi. Strategin ställer bland annat krav på att de fonder som 
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ingår i företagets utbud ska åta sig att ha nettonollutsläpp av växthusgaser från sina investeringar senast 2050 och senast 2022 ta 

fram en plan för hur utsläppsmålet ska nås samt sätta delmål på max 5 års sikt för att minska utsläppen från sina investeringar.  

Första halvåret är också den tiden på året då det sker en utvärdering av utvalda fondbolags hållbarhetsarbete. Utvärderingen sker 

genom en fördjupad dialog med bolagen där de bland annat redogör för hur de utvecklat sitt hållbarhetsarbete under året, vad deras 

påverkansdialoger resulterat i och vilka planer de har för framtiden. I år lyftes särskilt frågan om hur de planerar att implementera 

EU:s handlingsplan för hållbara finanser.  

Regelverk 

Tjänstepensionsregleringen öppnar för omvandling från försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag 

Folksam LO Fondförsäkring följer i dag de övergångsregler som gäller för tjänstepensionsverksamhet i försäkringsrörelselagen 

(2010:2043) vilket upphör att gälla den 31 december 2022. Styrelsen i Företaget har under våren fattat beslut om omvandling till 

tjänstepensionsföretag. Beslutet har sedan godkänts på en extra bolagsstämma den 7 juni och därefter har ansökningshandlingar 

skickats in till Finansinspektionen. Stämman beslutade även att namnändring ska ske till Folksam LO Tjänstepension AB, vilket 

träder i kraft i samband med omvandlingen som förväntas ske per den 1 januari 2023.  

 

Den nya lagen om tjänstepensionsföretag (2019:742) innehåller en samlad rörelsereglering för tjänstepensionsverksamhet, vilket 

bland annat inkluderar regler om verksamhetsförutsättningar, solvens, information, rapportering och tillsyn. Medan omvandlingen 

från försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag inte kommer att innebära några effekter i balansräkning och resultaträkning för 

Folksam LO Fondförsäkring, ges påverkan på företagets solvensrelaterade uppgifter och nyckeltal i enlighet med den utökade 

regleringen. 

 

 

Ekonomisk översikt 

Nedan kommenteras resultat- och balansräkning kortfattat. Kommentarerna baseras på jämförelse med motsvarande period 

föregående år. 

 

Resultaträkning 

Resultatet för första halvåret uppgår till -43 (226) miljoner kronor. I det totala resultatet ingår kapitalavkastning på företagets egna 

placeringar. Årets negativa utveckling på aktiemarknaden bidrar till ett minusresultat jämfört med föregående års positiva 

kapitalavkastning, vilket förklaras av att den turbulenta tid som rått under innevarande år. Mer information finns under rubriken 

Marknadskommentar kapitalförvaltning under Ekonomisk översikt. 

 

Det försäkringstekniska resultatet för perioden uppgår till 173 (181) miljoner kronor. Det något lägre tekniska resultatet förklaras av 

högre utbetalda arvsvinster samt högre driftskostnader, dock dämpas effekten av en högre intjäning av fondrabatter. 

 

Försäkringsersättningarna ökar från 271 miljoner kronor till 280 miljoner kronor som ett resultat av ökade utbetalningar till kunder 

avseende arvsvinster. 

 

Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen uppgår till 68 (56) miljoner kronor. Ökningen förklaras av högre utvecklingskostnader samt 

högre kostnader hänförda till marknad och försäljning. 

 

Balansräkning 

Företagets premieinbetalningar ökar under första halvåret och uppgick till 6 365 (5 432) miljoner kronor jämfört med motsvarande 

period föregående år. Ökningen förklaras av den lyckade försäljningssatsning som företaget gjort. 

 

Fondförsäkringstillgångarna minskar till följd av en negativ värdeförändring, trots ett positivt kassaflöde, och uppgick till 143 121 (157 

389) miljoner kronor. Företagets balansomslutning uppgår till 146 457 (160 571) miljoner kronor. 

 

Företagets kapitalbas uppgår till 2 700 (2 543) miljoner kronor. Ökningen härrör från företagets positiva resultat från fjolåret.  
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Solvenskvoten ska överstiga 1, för att solvenskravet ska vara uppfyllt enligt Finansinspektionens krav. Kvoten uppgick till 9,2 (7,7) 

vilket tyder på att företaget är mycket solvent. 

 

Kapitalförvaltning och kapitalavkastning på företagets egna medel 

Folksam LO Fondförsäkrings investeringar avseende egna placeringstillgångar fördelas på olika tillgångsslag och marknader för att 

nå en viss riskspridning och en god avkastning. Investeringar görs främst i ränte- och aktiefonder. 

 

Företaget tillämpar ansvarsfull kapitalförvaltning. Detta innebär att samtliga tillgångar förvaltas i fonder och andra tillgångar som 

tillämpar ett långsiktigt ansvarsfullt perspektiv, avseende såväl etik som miljömässiga hänsyn, utan att göra avkall på 

avkastningskrav och lämplig risknivå. 

 

Första halvåret 2022 har präglats av en kombination av stigande inflation och geopolitisk osäkerhet följt av Rysslands invasion av 

Ukraina. Den ryska invasionen har förstärkt det redan påtagliga inflationstrycket genom kraftigt stigande priser på framför allt energi 

och livsmedel, vilket resulterat i att de planerade räntehöjningarna tidigarelagts och reviderats upp kraftigt, samtidigt som det finns 

kvarvarande utbudsstörningar i sviterna av pandemin. Kombinationen av stigande inflation och räntor med geopolitisk osäkerhet har 

påverkat tillväxtutsikterna negativt. Den globala tillväxten var redan tidigare förväntad att mattas av men prognoserna har reviderats 

ned ytterligare. Även om konjunkturen över lag varit stark under perioden, inte minst på arbetsmarknaden, har finansiella marknader 

reagerat negativt med ökad riskaversion. Breda aktie- och ränteindex har fallit samtidigt, vilket är ovanligt och ett tecken på den 

komplicerade makromiljön och negativa marknadssentimentet som präglat perioden.  

 

Marknadsvärdet på företagets egna placeringstillgångar vid utgången av första halvåret 2022 uppgick till totalt 2 433 (2 258) miljoner 

kronor. Av detta var cirka 80 (77) procent placerat i räntebärande placeringar. Aktieportföljen stod för cirka 20 (23) procent av det 

förvaltade kapitalet. Valutaexponering var vid utgången av halvåret cirka 12 (14) procent. 

 

Totalavkastningen för första halvåret 2022 på företagets egna placeringar blev -10,7 (3,1) procent, motsvarande -272 (66) miljoner 

kronor. Det som i huvudsak förklarar totalavkastningen är den strategiska tillgångsfördelningen, vilken bland annat styrs av 

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

negativ utveckling för både räntebärande placeringar och aktier. 

 

 

 

 

Totalavkastningstabell, Folksam LO Fondförsäkring AB 

  
  
 
Mkr  

      

Ingående 
marknadsvärde 

2022-01-01 

Utgående 
marknadsvärde 

2022-06-30 

Total- 
avkastning 
2022-06-30 

Total- 
avkastning % 

2022-06-30 

Total- 
avkastning % 

2021-06-30 

Räntebärande placeringar 1 953 1 950  -163 -8,2 -0,6 

Aktier 553                     483 -110 -19,4 16,9 

Summa 2 506 2 433  -272 -10,7 3,1 

 

Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Svensk Försäkring och företagets riktlinjer för mätning och 

rapportering av totalavkastning. 

 

 

 

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Syftet med Folksam LO Fondförsäkrings risktagande är att skapa värde för ägare och kunder vilket innebär att risk är en central 

komponent i Folksam LO Fondförsäkrings affärsmodeller. Händelser kopplade till försäkringsavtalen eller finansiella händelser vilka 

kan påverka företagets möjligheter att nå sina mål benämns försäkringsrisker respektive finansiella risker. Risker kan även uppstå 

som följd av såväl politiska förändringar, innovationer, förändrad rättslig praxis som icke ändamålsenliga interna processer, rutiner 

och system och brott mot externa eller interna regler. Dessa risker ryms inom kategorin verksamhetsrisker. 

 

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

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

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

värde begränsas i den utsträckning som är ekonomiskt försvarbart. Folksam LO Fondförsäkring tar enbart risker inom områden där 

det finns ett tillräckligt stort kunnande och tillräcklig kapacitet för att hantera riskerna. Risktagandet i företaget styrs genom den 

formaliserade struktur som ges av företagets riskhanteringssystem. 

 

Den riskbild samt riskhantering som beskrivs i årsredovisningen, vilken finns på www.folksamlopension.se är i allt väsentligt 

oförändrad och inga väsentliga avvikelser har konstaterats under första halvåret 2022. En mer ingående beskrivning av de risker 

som företaget är exponerat mot samt hur dessa risker hanteras finns beskrivet i årsredovisningen under not 2 Upplysningar om 

risker.  

 

Det första halvåret 2022 har präglats dels av Rysslands invasion av Ukraina och de geopolitiska spänningar detta ger upphov till, 

dels av hög inflation vilken har, och förväntas fortsätta ha, påverkan på de finansiella marknaderna. Företaget följer löpande 

utvecklingen.  

 

 

Kommande regelverksförändringar 

 

Tjänstepensionsreglering 

Företagets beslut avseende omvandling till tjänstepensionsföretag motiveras med att tjänstepensionsregleringen är särskilt 

anpassad för de företag som i likhet med Folksam LO Fondförsäkring uteslutande tillhandahåller tjänstepensionsförmåner som har 

sin grund i kollektivavtal. Lagen om tjänstepensionsföretag, varigenom EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II) genomförts i 

Sverige, trädde i kraft den 15 december 2019. IORP II-direktivet innehåller den samlade rörelseregleringen för denna typ av 

verksamhet, vilket bland annat inkluderar regler om verksamhetsförutsättningar, solvens, information, rapportering och tillsyn. Lagen 

om tjänstepensionsföretag innehåller därtill en rad bestämmelser som den svenska lagstiftaren ansett nödvändiga för den svenska 

marknaden. Den utökade regleringen inkluderar ett riskkänsligt kapitalkrav, utökade regler om företagsstyrning, rapportering samt 

information. Lagen kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet (FFFS 

2019:21) och tillsynsrapportering (FFFS 2019:22). Den nya lagen om försäkringsdistribution gäller även för tjänstepensionsföretag.  

 

Se mer upplysningar om företagets ansökan om omvandling samt omvandlingens effekter under förvaltningsberättelsens avsnitt 

”Väsentliga händelser under första halvåret 2022”. 
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Sustainable Finance 

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

grader. Finansbranschen har en nyckelroll i att skapa en hållbar ekonomi och nu kommer krav på ökat ansvar. Ambitionen är att det 

finansiella systemet ska bli en del av lösningen för att skapa en grönare och mer hållbar ekonomi. För det krävs en omfattande 

förändring av det finansiella systemet och EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan med 10 åtgärder. De tre övergripande 

målen för EU-kommissionens handlingsplan är att: 

 

1. Ställa om finansiella flöden i mer hållbar riktning  

2. Integrera hållbarhet i riskhanteringen  

3. Främja transparens och långsiktighet i ekonomin  

 

Folksamgruppen har arbetat långsiktigt med dessa frågor redan innan EU:s handlingsplan. Först ut var två nya förordningar; 

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Disclosure) samt 

Förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (Taxonomi). I augusti kommer även 

hållbarhetsrelaterade förändringar i IDD och Solvens II regelverken. Förändringarna berör Folksamgruppens bolag på olika sätt och 

innebär bland annat att Folksam ska efterfråga kundernas preferenser när det gäller hållbarhet i sparandet. Handlingsplanens 

implementeringsperiod startade 2021 och förväntas pågå flera år framöver. 
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Nyckeltal    
 2022 2021 2021 

Tkr 30 jun 30 jun 31 dec 

    

Resultat av livförsäkringsrörelse    

Förvaltningskostnadsprocent  0,08% 0,08% 0,07% 

    

Resultat av kapitalförvaltningen    

Totalavkastning, procent 1) -20,6% 12,7% 21,9% 

    

Ekonomisk ställning     

Konsolideringskapital 2 713 597 2 553 215 2 818 896 

   varav uppskjuten skatt 9 235 57 765 67 412 

    

Solvens I 2)    

Kapitalbas 2 699 583 2 542 789 2 809 519 

Erforderlig solvensmarginal 292 190 328 588 350 679 

Solvenskvot 9,2 7,7 8,0 

    
Solvens II 3)    

Kapitalbas för gruppen  126 734 829 101 163 830 112 936 557 

Solvenskapitalkrav för gruppen  53 530 841 31 087 084 34 257 072 

    

    
1) Kapitalavkastning, intäkter jämte värdeförändringar och realisationsresultat vid försäljning av placeringstillgångar i förhållande till det genomsnittliga 

verkliga värdet på posterna; placeringstillgångar, placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk samt kassa och bank. 

Med Kapitalavkastning, intäkter menas, utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter m.m.    

    

2) Folksam LO Fondförsäkring tillämpar övergångsbestämmelser för tjänstepensionsverksamhet sedan den 1 januari 2016 och tillämpar därmed den äldre 

regleringen för denna verksamhet. Företaget redovisar därför inte Solvens II relaterade uppgifter. 

    
3) Solvensrelaterade beloppsuppgifter visas för Folksam ömsesidig livförsäkring vilket är den försäkringsgrupp som Folksam LO Fondförsäkring ingår i. 
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Resultaträkning    

     

Tkr 

 2022 2021 

 Jan-Jun Jan-Jun 

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen    

Premieinkomst  100 041 106 604 

Intäkter från investeringsavtal  20 542 20 313 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar    

 Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk    

  Värdeökning på fondförsäkringstillgångar  - 18 862 784 

Övriga tekniska intäkter  400 672 381 765 

Försäkringsersättningar     

 Utbetalda försäkringsersättningar   -279 537 -271 398 

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar     

 Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk    

 Fondförsäkringsåtagande  32 897 349 -18 761 092 

Driftskostnader  -68 409 -56 448 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar    

 Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk    

  Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar  -32 768 468  

Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen  -128 880 -101 692 

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat  173 309 180 837 

     

Icke-teknisk redovisning     

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat  173 309 180 837 

Kapitalavkastning, intäkter  9 646 18 350 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar  - 59 101 

Kapitalavkastning, kostnader  -918 -1 126 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar  -282 413 -11 984 

Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen  128 880 101 692 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  28 504 346 869 

     

Bokslutsdispositioner  4 046 -5 362 

Resultat före skatt  32 550 341 508 

     

Skatt på periodens resultat  -75 627 -115 852 

Årets resultat  -43 077 225 656 

     

     

 

Rapport över totalresultat 

    

Tkr 

2022 2021 

Jan-Jun Jan-Jun 

Årets resultat -43 077 225 656 

Övrigt totalresultat - - 

Årets totalresultat -43 077 225 656 
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Balansräkning    
     
Tillgångar    

Tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Immateriella tillgångar    

 Andra immateriella tillgångar  14 013  10 426  9 378 

     

Placeringstillgångar    

Andra finansiella placeringstillgångar    

 Aktier och andelar  485 158  510 684  553 232 

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper  1 950 877  1 749 671  1 953 160 

 Övriga finansiella placeringstillgångar -  160 - 

Summa placeringstillgångar  2 436 035  2 260 515  2 506 392 

     

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk    

Fondförsäkringstillgångar  143 121 058  157 388 713  171 711 099 

     

Fordringar    

Övriga fordringar  105 036  68 462  81 054 

     

Andra tillgångar    

Kassa och bank  621 572  741 342  462 827 

     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  159 664  101 562  149 068 

Summa tillgångar  146 457 378  160 571 019  174 919 818 
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Balansräkning    

     
Eget kapital, avsättningar och skulder    

Tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Eget kapital    

Aktiekapital  100 000  100 000  100 000 

Reservfond  112 524  112 524  112 524 

Fond för utvecklingsutgifter  14 013  10 426  9 378 

Balanserat resultat  2 478 864  2 005 054  2 006 102 

Periodens resultat -43 077  225 656  477 397 

Summa  2 662 324  2 453 659  2 705 400 

     

Obeskattade reserver    

Periodiseringsfond  42 038  41 791  46 083 

     
Försäkringstekniska avsättningar     

Oreglerade skador  158 170  34 105  34 630 

     
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar  
för vilka försäkringstagaren bär risk  

   

   

Fondförsäkringsåtaganden  143 287 436  157 643 516  171 853 276 

     

Andra avsättningar    

Pensioner och liknande förpliktelser -  199 - 

Aktuell skatteskuld  122 984  85 867  49 545 

Uppskjuten skatteskuld  9 235  57 765  67 412 

Summa  132 220  143 831  116 957 

     

Skulder    

Skulder avseende direktförsäkring  19 221  129 438  1 590 

Övriga skulder  152 280  121 199  160 895 

Summa  171 501  250 637  162 485 

     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 691  3 480  986 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  146 457 378  160 571 019  174 919 818 
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Noter till de finansiella rapporterna 
 

Not 1. Redovisningsprinciper i sammandrag 

 

Överensstämmelse med normgivning och lag 

Företagets delårsrapport är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter 

och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag och dess ändringsföreskrifter 

samt Rådet för finansiell rapporterings (RFR) rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Företaget tillämpar så kallad 

lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de 

begränsningar som följer av ÅRFL, RFR 2 samt FFFS 2019:23. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 

tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

 

Förutsättningar vid upprättande av Folksam LO Fondförsäkrings finansiella rapporter 

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

förekomma. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges. 

 

Uppskattningar och bedömningar i de finansiella rapporterna 

Det har inte skett några väsentliga ändringar i uppskattningar och bedömningar samt antaganden vid upprättandet av 

delårsrapporten, se not 1 Redovisningsprinciper i årsredovisning 2021. Årsredovisningen finns på www.folksamlopension.se. 

 

Övriga ändringar för delåret 2022 

Nya och ändrade redovisningsstandarder från IASB samt andra regelverk 

Företagsledningen har bedömt att de årliga förbättringarna av befintliga IFRS-standarder inte har haft någon väsentlig inverkan på 

Folksam LO Fondförsäkrings finansiella rapportering.  

 

Nya IFRS och ändrade redovisningsstandarder från IASB samt andra regelverk 

Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från den 1 januari 2023 eller senare har inte förtidstillämpats i denna delårsrapport. Mer 

information om kommande nyheter och ändringar, se not 1 Redovisningsprinciper i årsredovisning 2021. Årsredovisningen finns på 

www.folksamlopension.se. 

 

 

 

Delårsrapportens undertecknande    
       
    

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 

Stockholm, det datum som framgår av elektronisk signering 

 

 

---------------------------------------------------------- 

Christoffer Jönsson 

Verkställande direktör 

http://www.folksamlopension.se/
http://www.folksamlopension.se/

