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Kommentarer till delårsrapport 
 

KPA Tjänstepension AB (publ) (KPA Tjänstepension) med organisationsnummer 502010-3502, avger 
härmed delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-06-30. 
  

Ägarförhållanden och 
koncernstruktur 
KPA Tjänstepension är ett helägt dotterföretag till KPA AB 

(556527-7182). KPA AB ägs till 60 procent av Folksam ömsesidig 

livförsäkring (502006-1585) och till 40 procent av SKR Företag 

AB (556117-7535). KPA AB äger förutom KPA Tjänstepension även 

KPA Pensionsservice AB (556569-1077) med det särskilda 

företagsnamnet Pensionsvalet PV.  

 

 

KPA Tjänstepension drivs, liksom sitt dotterföretag KPA 

Pensionsförsäkring AB (publ) (516401-6544) (nedan KPA 

Pensionsförsäkring) enligt ömsesidiga principer. Företagen får 

inte dela ut vinst och konsolideras inte. Allt överskott återförs till 

försäkringstagarna. Samverkan med övriga företag i 

Folksamgruppen sker inom bland annat IT, administration och 

kapitalförvaltning för att nå stordriftsfördelar till nytta för 

kunderna. Samtliga KPA-företag har säte i Stockholm och 

benämns nedan KPA Pension.  

 

Verksamhet 
Samtliga KPA-företag bedriver verksamhet under det 

gemensamma varumärket KPA Pension och erbjuder traditionell 

pensionsförsäkring, fondförsäkring, livförsäkring, 

pensionsadministration, valcentral och kapitalförvaltning med 

hållbar inriktning. KPA Tjänstepension är försäkringsgivare och 

leverantör av den kommunala tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-

KL). Tjänstegrupplivförsäkringen är en avtalsförsäkring grundad 

på det centrala kollektivavtalet mellan den kommunala 

arbetsmarknadens parter. Företaget hanterar tjänstegrupp-

livförsäkringen åt hela det kommunala området, vilket omfattar 

1,2 miljoner anställda som är försäkrade, fördelade på cirka 2 000 

arbetsgivare. Årligen hanteras drygt 2 000 TGL-ärenden.  

KPA Tjänstepension tillhandahåller även en fortsättnings-

försäkring (TGL-FO) som komplement till tjänstegruppliv-

försäkringen. Kommuner och regioner har dessutom möjlighet att 

teckna en grupplivförsäkring för förtroendevalda (GL-F) i KPA 

Tjänstepension. KPA Tjänstepension har varit verksamt sedan den 

1 januari 1963. 

 

Väsentliga händelser 
första halvåret 2021 
Finansinspektionen godkände den 22 februari 2021 företagets 

ansökan om att ombildas till ett tjänstepensionsföretag. 

Ombildningen skedde per den 1 mars 2021. I samband med den 

bytte företaget namn från KPA Livförsäkring AB till KPA 

Tjänstepension AB. Ombildningen innebar att företaget blev 

bland de första svenska tjänstepensionsföretagen att fullt ut 

ansluta sig till de nya europeiska reglerna för 

tjänstepensionsföretag, IORP II. 

 

För tionde året i rad rankas KPA Pension som Sveriges mest 

hållbara varumärke i kategorin pension av Nordens största 

oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet, 

Sustainable Brand Index 2021. 

 

KPA Pension har infört nya klimatmål till 2025 för placerings-

portföljerna, där klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer 

och fastigheter ska minska med 29 procent. Utsläppsmålet ska 

primärt nås genom att påverka de företag som KPA Pension har 

ägande i att minska sina utsläpp. Målen som antagits är de första 

delmålen på vägen mot nettonollutsläpp. 

 

Camilla Larsson är ny vd för moderföretaget KPA AB och 

dotterföretaget KPA Pensionsförsäkring AB. Hon tillträdde sin 

tjänst i mars i år. 
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Coronapandemin 
Pandemin har under det första halvåret fortsatt att påverka hela 

världen och därigenom även KPA Pension. KPA Tjänstepension 

står sig dock finansiellt stabilt och har under det första halvåret 

haft en god kapitalavkastning. 

  

Folksams förhållningssätt har under våren varit detsamma som 

under hela vintern, det vill säga att alla som kan och har möjlighet 

att arbeta hemifrån ska göra det, i syfte att minska smitt-

spridningen. Mer än 80 procent av medarbetarna inom Folksam-

gruppen (där KPA Pension ingår) har arbetat hemifrån under den 

här perioden och verksamheten har tagit stora steg inom 

digitalisering och videomöten, digitala sändningar har blivit den 

nya vardagen.  

 

Själva hanteringen av den här långvariga krisen har sedan i höstas 

skett både i KPA Pensions krisledning och centralt inom Folksam-

gruppen. Man har utifrån myndigheternas rekommendationer 

löpande anpassat verksamheten på olika sätt. I våras 

genomfördes den årliga medarbetarmätningen som denna gång 

även innehöll frågor kopplat till pandemin. Mätningen visade att 

närmare 90 procent av medarbetarna inom KPA Pension anser att 

de haft rätt förutsättningar att utföra sitt arbete under pandemin, 

ett glädjande bevis på att den ansträngning som gjorts för att 

skapa förutsättningar för våra medarbetare att agera och ta hand 

om våra kunder har varit framgångsrik.  

  

Trots vissa lättnader i restriktioner inför sommaren har Folksam 

valt att hålla i och hålla ut genom att förlänga rutinen att 

anställda som kan fortsätter att arbeta hemifrån i enlighet med 

rekommendation från Folkhälsomyndigheten. 

 

Ekonomisk översikt 
 

Resultat 
I samband med ombildningen till tjänstepensionsföretag har 

principerna för värderingen av försäkringstekniska avsättningar 

ändrats. Ändringen innebär byte av redovisningsprincip och 

företaget tillämpar den nya principen retroaktivt vilket innebär 

att jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om i enlighet med 

den nya principen. För mer information om ändringens påverkan 

på resultat- och balansräkning återfinns i not 7 Effekter av ändrad 

redovisningsprincip.  

 

Premienivån för året uppgick till 0,13 procent av 

pensionsgrundande lön. Företagets totala premieinkomst uppgick 

under perioden till 340 (323) miljoner kronor. För 2021 finansieras 

drygt 87 procent av premien genom uttag ur fond för tilldelad 

återbäring, vilket medför att kundernas faktiska premie-

inbetalning är 0,017 procent av pensionsgrundande lön (0,020 

procent av årslönesumman för 2020)

Företagets kapitalavkastning har under första halvåret varit god 

och uppgick till 270 (-41) miljoner kronor, se mer under avsnitt  

Kapitalförvaltning och kapitalavkastning.  

 

Förändring av livförsäkringsavsättning ökade med 144 miljoner 

kronor sedan årsskiftet. Detta beror främst på premiereserven för 

den del av årets premie som ännu inte intjänats (premiereserven 

minskar under året för att vid slutet av året vara noll). Under 

motsvarande period 2020 ökade livförsäkringsersättningarna 

med 141 miljoner kronor.  

 

Företagets driftskostnader var något högre jämfört med 

motsvarande period föregående år och uppgick till 16 (14) miljoner 

kronor. Utbetalda försäkringsersättningar, inklusive skade-

regleringskostnader, har minskat jämfört motsvarande period 

föregående år, vilket i huvudsak beror på minskade dödsfall 

relaterade till Covid-19. Totalt utbetalda försäkringsersättningar 

uppgick för perioden till 149 (155) miljoner kronor. 

 

Företagets tekniska resultat uppgick till 294 (-30) miljoner kronor. 

Det högre resultatet jämfört med 2020 beror i huvudsak på den 

positiva kapitalavkastningen för perioden. Halvårets resultat efter 

skatt blev 199 (-20) miljoner kronor. 

 

Ekonomisk ställning 

KPA Tjänstepension är välkonsoliderat utifrån de legala 

kapitalkraven. RKK-kvoten (riskkänsliga kapitalkrav) uppgick per 

30 juni 2021 till 5,35 (5,16), vilket innebär att KPA Tjänstepension 

är väl konsoliderat.  

 

Kapitalförvaltning och kapital-
avkastning 
 

Marknadskommentarer 
KPA Tjänstepensions investeringar fördelas på olika tillgångsslag 

och marknader för att nå en god riskspridning och en god 

avkastning. Investeringar görs främst i räntebärande värdepapper 

och aktier. Dessutom finns ett bolagsstrategiskt innehav, 

dotterbolaget KPA Pensionsförsäkring. 

 

KPA Tjänstepension tillämpar ansvarsfull kapitalförvaltning. 

Detta innebär att samtliga tillgångar förvaltas utifrån ett 

långsiktigt ansvarsfullt perspektiv, avseende såväl etik som 

miljömässiga hänsyn, utan att göra avkall på avkastningskrav och 

lämplig risknivå. 

 

Räntemarknadens förväntan på en normalisering av framförallt 

den amerikanska ekonomin resulterade i betydligt högre USA-

räntor under årets första månader. Obligationsräntor med längre 

löptider lyftes av massiv stödpolitik, förväntningar om en stark 

återhämtning för USA:s ekonomi och stigande inflation. Till slut 

började också långa svenska och europeiska räntor att stiga och 
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en svensk 10-årig statsobligationsränta steg 0,4 procentenheter 

till cirka 0,4 procent under första kvartalet. I början på andra 

kvartalet tappade dock uppgången i amerikanska och svenska 

obligationsräntor fart och sjönk tillbaka något. Under våren har 

Riksbanken som förväntat hållit styrräntan oförändrad. Riks-

banken tycker det är en större risk att strama åt för tidigt än för 

sent och signalerar fortsatt oförändrad ränta till 2024. 

 

2021 inleddes med en viss press uppåt på den amerikanska 

dollarn, men när den amerikanska ränteuppgången kom av sig 

samtidigt som tillväxtoptimismen och riskaptiten på börsen 

fortsatte att stiga så vände dollarn ner. I juni signalerade den 

amerikanska centralbanken en ökad oro för inflation vilket 

resulterade i stigande amerikanska räntor med kortare löptid och 

en snabbt stigande dollar. Sett över årets sex första månader så 

har den svenska kronan sjunkit med 4 procent mot dollarn och 

med knappt 1 procent mot euron. 

 

Utvecklingen på aktiemarknaden har varit stark under året med 

Stockholmsbörsen som en av vinnarna efter en uppgång på över 

20 procent. Även utvecklingen på den globala aktiemarknaden 

har varit god med en avkastning på knappt 15 procent. En kraftig 

global ekonomisk återhämtning i takt med att fler vaccineras och 

ekonomierna öppnar upp samtidigt som vinsttillväxten hos börs-

bolagen överträffat förväntningarna är bidragande orsaker till 

börsuppgången. Större delen av uppgången kom dock redan 

under första kvartalet och därefter har utvecklingen varit mer 

avvaktande. En faktor som har stor betydelse för aktiemarknaden 

är den amerikanska centralbanken penningpolitiska stimulanser 

och förväntningarna på när och hur dessa stimulanser ska trappas 

ner. Stigande inflationsförväntningar har bidragit till viss osäker-

het på marknaden och även om amerikanska central-bankens 

inställning är att inflationen är övergående, har prognosen för när 

en första räntehöjning kommer flyttats närmare. 

 

I mars 2021 presenterade Folksamgruppen (där KPA Pension 

ingår) sina första delmål i Nettonollalliansen, Delmålen innebär 

att utsläppen från våra innehav i aktier, företagsobligationer och 

fastigheter ska minska med 29 procent fram till 2025 (basår 

2019), samtidigt som Folksamgruppen under de kommande fyra 

åren ska arbeta mot att fler företag som Folksam investerat i antar 

vetenskapligt förankrade klimatomställningsmål. Dessutom 

innefattar delmålen även olika insatser med syfte att främja 

utbudet av gröna investeringar. 

 

I år har Folksamgruppen hittills röstat vid 51 svenska årsstämmor. 

Coronapandemin fortsatte att sätta prägel och fysiska stämmor 

byttes mot poströster. Precis som under 2020 tog KPA Pension 

även ställning i frågan kring vinstutdelningar, där KPA Pension 

har röstat nej till ordinarie utdelningsförslag i de fall bolaget 

samtidigt har sökt och tagit emot statligt stöd.  

 

Vidare har KPA Pension fortsatt påverkansarbetet mot 

internationella banker. Under våren skickade KPA Pension, 

tillsammans med andra investerare, brev till Barclays och Credit 

Suisse, med uppmaningar om att anta mer ambitiösa 

omställningsplaner kopplat till klimatet. I HSBC, där KPA Pension 

i januari var med och lade ett klimatrelaterat aktieägarförslag, 

röstade över 99% procent av aktieägarna för styrelsens klimat-

förslag vid årsstämman i slutet på maj. Ett stort framsteg som 

innebär att banken nu formellt är bunden till att ställa om hela sin 

verksamhet i linje med målen i Parisavtalet.  

 

KPA Tjänstepensions kapitalavkastning 
KPA Tjänstepensions förvaltade kapital uppgick vid halvårsskiftet 

2021 till totalt 4 891 (4 714) miljoner kronor, varav cirka 57 (66) 

procent utgjordes av räntebärande värdepapper utgivna av stater 

och kommuner och bostadsinstitut, eller motsvarande. Totalt 

uppgick räntebärande placeringar till 2 788 (3 116) miljoner kronor 

och durationen i den räntebärande portföljen var cirka 3,4 (3,6) år. 

Aktieportföljen, bestående av noterade svenska och utländska 

aktier, stod för cirka 36 (27) procent av det förvaltade kapitalet 

och uppgick till 1 759 (1 254) miljoner kronor. Värdet på 

dotterföretaget KPA Pensionsförsäkring uppgick till 344 miljoner 

kronor, motsvarande cirka 7 (7) procent av kapitalet. 

Valutaexponeringen var vid utgången av första halvåret cirka 15 

(11) procent. 

 

Totalavkastningen första halvåret 2021 på företagets tillgångar 

var 5,8 (-0,7) procent, motsvarande 273 (-39) miljoner kronor. Det 

som i huvudsak förklarar totalavkastningen är företagets 

strategiska tillgångsfördelning, vilken bland annat styrs av 

försäkringsåtagandenas art och företagets risktolerans. Mot 

bakgrund av vald tillgångsfördelning förklaras avkastningen 

främst av en positiv utveckling för aktier i kombination med en 

svagt negativ utveckling för räntebärande tillgångar. 

Avkastningen för aktier blev därmed 18,9 (-3,2) procent och för 

räntebärande tillgångar -0,5 (0,4) procent.
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Totalavkastningstabell 
 Ingående 

marknadsvärde 
Utgående 

marknadsvärde Totalavkastning 
Totalavkastning 

% 
Totalavkastning 

% 
 2021 2021 2021 2021 2020 
Mkr 1 jan 30 jun 30 jun 30 jun 30 jun 

Räntebärande placeringar 2 891 2 788 -13 -0,5 0,4 
Aktier 1 537 1 759 286 18,9 -3,2 
Specialplaceringar 0 0 0 4,1 -0,3 
Bolagsstrategiska innehav 344 344 - - - 

Summa 4 772 4 891 273 5,8 -0,7 
      

Totalavkastningstabellen är uppställd enligt rekommendation från Svensk Försäkring och företagets riktlinjer för mätning och 
rapportering av totalavkastning.  

      

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 
KPA Tjänstepension bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket 

innebär att företagets risker ytterst bärs av försäkringstagar-

kollektivet. 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 verksamhetsstyr-

ningen. Styrelsens vid var tid fastställda riskaptit är vägledande 

vid risktagande och företaget ska endast ta risker som förväntas 

addera sådant värde till kundnyttan att det motiverar tillskottet 

till det totala risktagandet. Risker som inte bedöms addera något 

värde begränsas i den utsträckning som är ekonomiskt försvar-

bart. KPA Tjänstepension 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 for-

maliserade struktur som ges av företagets riskhanteringssystem. 

 

En mer ingående beskrivning av de risker som företaget är 

exponerat mot samt hur dessa risker hanteras finns beskrivet i 

årsredovisningen för 2020 för KPA Tjänstepension (f.d. KPA 

Livförsäkring) under not 2 Upplysningar om risker.  

 

Första halvåret 2021 har präglats av Coronapandemin som fort-

satt bidrar till osäkerhet på finansmarknaderna och höga nivåer 

av distansarbete. Företaget har en bibehållen operativ förmåga 

och företagets finansiella styrka möjliggör ett fortsatt långsiktigt 

perspektiv på trygga försäkringsåtaganden även vid fortsatt 

turbulens på finansmarknaderna. Företaget följer löpande utveck-

lingen med anledning av Covid-19 viruset och dess effekter. Den 

riskbild samt riskhantering som beskrivs i årsredovisningen är i 

allt väsentligt oförändrad och inga väsentliga avvikelser har 

konstaterats under första halvåret 2021. Årsredovisningen finns 

på www.kpa.se. 

 

Kommande regelverks-
förändringar 
Inom regelverksområdet pågår ett antal större förändringar vilka 

väsentligt kommer att prägla KPA Tjänstepensions verksamhet. 

Kommande regelverksförändringar kan komma att påverka 

företagets risker och riskhantering. KPA Tjänstepension bevakar 

löpande utvecklingen och analyserar eventuella konsekvenser av 

förändrade regelverk. De mest aktuella kommande regelverks-

förändringarna för företaget är de gällande för Sustainable 

Finance. Regelverksförändringar gällande IFRS 9 Finansiella 

instrument och IFRS 17 Insurance contracts hänvisas till not 1 

Redovisningsprinciper. Flertalet har kommenterats i årsredo-

visningen för 2020. Årsredovisningen finns på www.kpa.se. 

 

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  
 

KPA Pension har arbetat långsiktigt med dessa frågor redan innan 

EU:s handlingsplan. Först ut är 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). Handlingsplanen har en implemente-

ringsperiod som startar 2021 och förväntas pågå flera år framöver. 
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Nyckeltal 1)    
 2021 2020 2020 
Mkr 30 jun 30 jun 31 dec 

Livförsäkringsrörelsen    

Förvaltningskostnadsprocent 2) 0,9 0,8 0,8 
    
Resultat av kapitalförvaltningen    
Direktavkastning, procent 0,6 0,3 0,7 
Totalavkastning, procent 3) 5,8 -0,7 3,3 

    
Ekonomisk ställning    
Kollektiv konsolideringsgrad, procent 275 227 249 
Konsolideringskapital 3 202 2 727 2 925 
  varav uppskjuten skatt 153 80 116 

    
Solvens II (Försäkring)    
Kapitalbas - 2 560 2 721 
  varav primärkapital - 2 560 2 721 
Minimikapitalkrav - 233 236 
Solvenskapitalkrav - 842 898 
Kapitalbas för försäkringsgruppen 4) - 78 449 87 545 
Solvenskapitalkrav för försäkringsgruppen 4) - 24 407 27 398 

    
IORP II (Tjänstepension)     
Kapitalbas 3 045 - - 
Minimikapitalkrav 397 - - 
Riskkänsligt kapitalkrav 5) 569 - - 
Gruppbaserad kapitalbas 4) 101 164 - - 
Gruppbaserad kapitalkrav 4) 31 087 - - 

    
1)I enlighet med övergången till tjänstepensionsföretag ska alla nyckeltal utöver solvensrelaterade nyckeltal räknas om enligt FFFS 2019:23 kapitel 6. 
Omräkningen har dock enbart påverkat nyckeltalen härrörande rubriken "Ekonomisk ställning". 

2)Beräkningen avseende förvaltningskostnadsprocent har ändrats. Även jämförelsetalen per 30 juni har räknats om. 
3)Totalavkastningen i procent är beräknad som kapitalavkastning i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital och enligt Svensk Försäkrings 
rekommendation för rapportering av totalavkastning. Utgångspunkten vid beräkningen av totalavkastningen är företagets placeringsriktlinjer och intern 
rapportering.  
4)Solvensrelaterade beloppsuppgifter visas för Folksam ömsesidig livförsäkring vilken är den försäkringsgrupp som KPA Tjänstepension ingår i. 
5)Riskkänsligt kapitalkrav utgör den minsta storlek på kapitalbasen som krävs för att ett tjänstepensionsföretag med 97 procents sannolikhet ska ha 
tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av åtaganden gentemot försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade. 
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Resultaträkning    
  2021 2020 
Mkr  Jan-Jun Jan-Jun 

Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen    
Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)    

Premieinkomst  341 323 
Premier för avgiven återförsäkring  0 0 

Summa  340 323 

    
Kapitalavkastning, intäkter  116 71 
Orealiserade vinster på placeringstillgångar  172 3 
Försäkringsersättningar    

Utbetalda försäkringsersättningar   -149 -155 
Förändring i Avsättning för oreglerade skador  -8 -2 

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar    
Livförsäkringsavsättning1)  -144 -141 

Driftskostnader  -16 -14 
Kapitalavkastning, kostnader  -4 -13 
Orealiserade förluster på placeringstillgångar  -14 -102 

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat  294 -30 
    
Icke-teknisk redovisning    
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat  294 -30 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  294 -30 
    
Bokslutsdispositioner  -42 -10 

Resultat före skatt  252 -40 
    
Skatt på periodens resultat1)  -53 19 

Periodens resultat  199 -20 
    

1)Jämförelseperioden har räknats om p g a byte av redovisningsprincip, se not 1 Redovisningsprinciper.    

 

 

Rapport över totalresultat 
 2021 2020 
Mkr jan-jun jan-jun 
Periodens resultat 199 -20 
Periodens totalresultat 199 -20 
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Balansräkning     

Mkr 
2021 2020 2020 2020 

30 Jun 30 Jun 31 Dec 1 Jan 

Immateriella tillgångar     
Andra immateriella tillgångar 4 - 2 - 

Summa 4 - 2 - 
     
Placeringstillgångar     
Placeringar i koncernföretag     

Aktier och andelar i koncernföretag 344 344 344 344 

Summa 344 344 344 344 
     
Andra finansiella placeringstillgångar     

Aktier och andelar 1 750 1 244 1 521 1 382 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 726 2 993 2 808 3 144 
Utlåning till kreditinstitut 1 9 5 1 
Derivat 3 9 17 7 

Summa 4 480 4 255 4 350 4 533 

Summa placeringstillgångar 4 824 4 599 4 694 4 877 
     
Fordringar     
Fordringar avseende direkt försäkring 1 1 1 0 
Aktuell skattefordran1,2) 1 11 - - 
Övriga fordringar 5 88 22 9 

Summa 7 99 23 10 
     
Andra tillgångar     
Kassa och bank 100 131 106 110 

Summa 100 131 106 110 
     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     
Upplupna ränteintäkter 15 18 10 13 

Summa 15 18 10 13 

Summa tillgångar 4 950 4 846 4 835 5 010 
     

1)Jämförelseperioderna har räknats om p g a byte av redovisningsprincip, se not 1 Redovisningsprinciper.    
2)Aktuell skattefordran redovisas från och med 2021 under Fordringar. Jämförelseperioderna har justerats.  
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Balansräkning     

Mkr 

2021 2020 2020 2020 
30 Jun 30 Jun 31 Dec 1 Jan 

Eget kapital     
Aktiekapital 1 1 1 1 
Konsolideringsfond1) 2 768 2 656 2 655 2 558 
Andra fonder 4 - 2 - 
Periodens resultat1) 199 -20 115 99 

Summa 2 972 2 637 2 774 2 658 
     
Obeskattade reserver 77 10 35 - 

     
Försäkringstekniska avsättningar     
Livförsäkringsavsättning1) 489 526 345 385 
Oreglerade skador 165 178 157 176 
Återbäring och rabatter 1 085 1 381 1 381 1 658 

Summa 1 739 2 085 1 883 2 219 
     
Andra avsättningar     
Aktuell skatteskuld1) 2 - 4 10 
Uppskjuten skatteskuld 153 80 116 106 

Summa 156 80 120 116 
     
Skulder     
Skulder till kreditinstitut 0 6 0 7 
Derivat  1 2 9 0 
Övriga skulder 5 26 15 10 

Summa 7 34 24 17 
     
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 950 4 846 4 835 5 010 
     

1)Jämförelseperioderna har räknats om p g a byte av redovisningsprincip, se not 1 Redovisningsprinciper.    

 

 

Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

 Bundet eget kapital  

Mkr 
Aktie-      

kapital 
Konsolide-
ringsfond 

Fond för 
utvecklings 

utgifter 
Årets 

resultat 

Totalt 
 eget 

 kapital 
Ingående balans enligt fastställd balansräkning 2020-01-01 1 2 502 - 99 2 602 
Effekt av byte av redovisningsprincip 1)  56   56 
Justerad ingående balans 2020-01-01 1 2 558  99 2 658 
Föregående års vinstdisposition - 99 - -99 - 
Totalresultat för perioden - - - -20 -20 

Utgående balans 2020-06-30 1 2 656 - -20 2 637 
      
Ingående balans 2021-01-01 1 2 655 2 115 2 774 
Föregående års vinstdisposition - 115 - -115 - 
Förändring av fond för utvecklingsutgifter - -2 2 - - 
Totalresultat för perioden - - - 199 199 

Utgående balans 2021-06-30 1 2 768 4 199 2 972 
 
1) Värdet som avser effekten av bytet av redovisningsprincip är netto (56 miljoner kronor) och består av förändring av försäkringstekniska avsättningar 
(70 miljoner kronor) samt skatteeffekt tillhörande förändringen av försäkringstekniska avsättningar (-14 miljoner kronor). 
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Noter till de finansiella rapporterna 
 
Not 1. Redovisningsprinciper i sammandrag 
 
Allmän information 
Delårsrapporten avges per den 30 juni 2021 och avser perioden 

den 1 januari till den 30 juni 2021 för KPA Tjänstepension AB 

(publ) (KPA Tjänstepension) som är ett tjänstepensionsföretag 

med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är 

Bohusgatan 14, 116 67 Stockholm och organisationsnumret är 

502010-3502. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper 

tillämpats som i den senaste årsredovisningen, förutom i de fall 

som anges nedan. 

 

Överensstämmelse med 
normgivning och lag 
KPA Tjänstepensions delårsrapport är upprättad enligt Lag om 

årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om 

årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag 

och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk 

person. KPA Tjänstepension tillämpar så kallad lagbegränsad 

IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder 

som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer 

av RFR 2 och Finansinspektionens föreskrifter. Detta innebär att 

samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt 

detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till 

sambandet mellan redovisning och beskattning. 

 

Förutsättningar vid upprättande 
av KPA Tjänstepensions finansiella 
rapporter 
Samtliga belopp, om inget annat anges, är avrundade till 

närmaste miljontal kronor. Till följd av detta kan avrundnings-

differenser förekomma. Siffror inom parentes avser motsvarande 

period föregående år. 

 

Uppskattningar och bedömningar i 
de finansiella rapporterna 
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 

görs uppskattningar och bedömningar samt antaganden som 

påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 

redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 

kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på 

historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under 

rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan 

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De områden 

som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 

sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 

väsentlig betydelse för de finansiella rapporterna anges i den 

senaste årsredovisningen. Det har inte skett några väsentliga 

ändringar vid upprättandet av delårsrapporten. Årsredovisningen 

finns på www.kpa.se. 

 

Övriga ändringar för delåret 2021 
 

Ändrad värderingsprincip för försäkringstekniska 
avsättningar 
KPA Tjänstepension har per 1 mars 2021 ombildats till ett 

tjänstepensionsföretag i enlighet med den nya tjänste-

pensionsregleringen som trädde ikraft den 15 december 2019. I 

samband med ombildningen har principerna för värderingen av 

försäkringstekniska avsättningar ändrats. I enlighet med Solvens 

II-regelverket, som företaget tidigare följde, tillämpades 

betryggande antagande vid värdering av livförsäkrings-

avsättningar och avsättningar för oreglerade skador. Vid 

övergången till tjänstepensionsregleringen ska företaget istället 

tillämpa aktsamma antaganden. Förändringen föranleds av att 

livförsäkring som tidigare klassificerats som ”annan livförsäkring 

än tjänstepension”, istället i ny tillämplig rörelsereglering 

klassificeras som ”tjänstepensionsförsäkring”. 

 

Ändringen innebär byte av redovisningsprincip och företaget 

tillämpar den nya principen retroaktivt. Effekten av övergången 

till aktsamma antaganden blir att säkerhetstilläggen tas bort samt 

att räntekurvan för diskontering ändras, dessutom ändras 

driftskostnadsantagandena. Ändringarna leder till att 

försäkringstekniska avsättningar minskar med cirka 67 miljoner 

kronor vid omvandlingstidpunkten. För mer information om 

ändringens påverkan på resultat- och balansräkning återfinns i 

not 7 Effekter av ändrad redovisningsprincip.  

 

Omklassificering av aktuell och uppskjuten 
skattefordran 
Aktuell och uppskjuten skattefordran har klassificerats om från 

Andra tillgångar till Fordringar. Ändringen får retroaktiv 

påverkan.  

 
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 KPA Tjänstepensions finansiella rapportering.  
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Nya IFRS och ändrade 
redovisningsstandarder från IASB 
samt andra regelverk 
Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från den 1 januari 

2022 eller senare har inte tillämpats i denna delårsrapport. Mer 

information om kommande nyheter och ändringar, se not 1 

Redovisningsprinciper i årsredovisning 2020. Årsredovisningen 

finns på www.kpa.se.  

 

IFRS 9 Finansiella instrument 
IFRS 9 Finansiella instrument omfattar nya utgångspunkter för 

klassificering och värdering av finansiella instrument. Standarden 

trädde i kraft den 1 januari 2018, och ersatte IAS 39 Finansiella 

instrument: Redovisning och värdering. Företaget har valt att 

tillämpa tillfälligt undantag från IFRS 9, som medges via tillägg 

till IFRS 4. IASB har beslutat att detta tillägg ska gälla ytterligare 

två år. Det skulle innebära att en tillämpning av IFRS 9 måste ske 

senast från och med 1 januari 2023. Från och med årsbokslutet 

2021 planeras för att tillämpa IFRS 9 i koncern och juridisk 

person. Val har gjorts, i enlighet med IFRS 9, att inte räkna om 

jämförelsetalen för perioder före år 2021. Eventuella förändringar 

i värderingar redovisas mot ingående eget kapital 1 januari 2021. 

 

Vid tillämpning av IFRS 9 blir de största förändringarna för 

företaget att det hädanefter föreligger ett tydligare samband vid 

klassificering med företagets affärsmodeller för förvaltning av 

finansiella tillgångar. Omklassificeringar kommer inte att 

föranleda påverkan på resultat och ställning. Innehav som till 

exempel Aktier och andelar samt Obligationer och andra 

räntebärande värdepapper, kommer att fortsätta värderas till 

verkligt värde via resultaträkningen men klassificeras om från 

”Innehav som bestämts tillhöra kategorin”, till Obligatoriskt 

verkligt värde/Andra affärsmodeller. Med hänsyn till att större 

delen av KPA Tjänstepensions finansiella tillgångar klassificeras 

till verkligt värde via resultaträkningen, kommer ny metod för 

nedskrivning inte att innebära någon direkt påverkan på resultat 

och ställning. Ny metod för nedskrivningar omfattar för KPA 

Tjänstepension skuldinstrument som värderas till upplupet 

anskaffningsvärde, vilka till största delen kommer att avse likvida 

medel på bankkonton. 

 

IFRS 17 Insurance contracts 
I maj 2017 publicerade IASB standarden IFRS 17 Insurance 

Contracts som har föreslagits träda ikraft den 1 januari 2023. 

Standarden innebär stora förändringar i värdering och 

presentation av försäkringskontrakt och är ännu ej antagen i EU. 

Under våren 2021 lämnade EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) sitt slutliga råd om antagande av standarden till 

EU-kommissionen. Enligt detta råd ansåg EFRAG att IFRS 17 

uppfyller kraven på ett antagande av standarden med undantag 

från reglerna avseende aggregering av årskohorter, ett område 

där EFRAG var oenigt. 

 

I Sverige tillämpas inte full IFRS i juridisk person, för onoterade 

försäkringskoncerner finns även möjlighet att inte tillämpa full 

IFRS i koncernredovisningen. Styrande regler om redovisning för 

försäkringsföretag finns bland annat i Lag (1995:1560) om 

årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i 

försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Eftersom många 

delar av IFRS 17 inte kan bedömas vara förenliga med dessa 

regler, kan standarden inte tillämpas fullt ut i juridisk person eller 

i koncernredovisningen i det fall lagbegränsad IFRS tillämpas. 

Mer information om Finansinspektionens arbete med att 

uppdatera sina redovisningsföreskrifter med avseende på detta 

väntas efter sommaren. KPA Tjänstepension följer och bevakar 

utvecklingen inom detta område. 

 

http://www.kpa.se/


 

 
Delårsrapport Jan – Jun 2021 
KPA Tjänstepension AB (publ) 
Organisationsnummer 502010-3502 

 
 

13 
 

Not 2. Finansiella tillgångar och skulder i sammandrag   

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument       

 Finansiella 
tillgångar/skulder 

värderade till verkligt 
värde via 

resultaträkningen 

       

Tillfälligt undantag från 
IFRS 9 Finansiella 

instrument  
verkligt värde1)      

Nivåindelning  
verkligt värde 

Mkr, 2021-06-30 

Innehav 
som 

bestämts 
tillhöra 

kategorin 

Innehav 
för 

handels-
ändamål 

Lån och 
andra 
ford-

ringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 
Redovisat 

värde 
Verkligt  

värde Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Finansiella 
tillgångar 

med 
avtalsenliga 
kassaflöden 

SPPI2) 

Andra 
finansiella 
tillgångar3) 

Tillgångar             

Aktier och andelar 1 750 - - - 1 750 1 750 1 750 - 0 - 1 750 

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 

2 726 - - - 2 726 2 726 2 726 - - - 2 726 

Derivat - 3 - - 3 3 0 3 - - 3 

Övriga finansiella 
tillgångar 

15 0 102 - 118 118 15 0 - 51 66 

Summa finansiella tillgångar 4 492 3 102 - 4 597 4 597 4 491 3 0 51 4 546 

            

Icke finansiella tillgångar - - - - 354 354 - - -   

Summa tillgångar 4 492 3 102 - 4 950 4 950 4 491 3 0   

            
Skulder             

Derivat - 1 - - 1 1 0 1 -   

Övriga finansiella skulder - - - 5 5 5 - - -   
Summa finansiella skulder - 1 - 5 7 7 0 1 -   

            
Icke finansiella skulder - - - - 1 895 1 895 - - -   

Summa skulder - 1 - 5 1 901 1 901 0 1 -   

            
1) Under perioden 2018-2021-12-30 tillämpas ett tillfälligt undantag från den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument, upplysningar lämnas för att 
möjliggöra jämförelse med företag som tillämpar IFRS 9. Upplysningar lämnas för finansiella tillgångar och avser att efterlikna de grupperingar som görs när IFRS 9 
tillämpas utan att för den skull vara en fullständig tillämpning av det regelverket. 
2) Avser finansiella tillgångar med avtalsvillkor som vid särskilda datum ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av räntor och kapitalbelopp på det 
utestående kapitalbeloppet och som ingår i en affärsmodell där syftet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, avser t ex övriga fordringar och banktillgodohavanden 
för t ex leverantörsbetalningar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
3) Andra finansiella tillgångar avser alla andra finansiella tillgångar som inte hänförs till kategorin finansiella tillgångar med avtalsenliga kassaflöden. Tillgångarna 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
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Not 2. Finansiella tillgångar och skulder i sammandrag forts.   

Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument       

 Finansiella 
tillgångar/skulder 

värderade till verkligt 
värde via 

resultaträkningen 

    

Nivåindelning  
verkligt värde 

Tillfälligt undantag från 
IFRS 9 Finansiella 

instrument  
verkligt värde1)      

Mkr, 2020-06-30 

Innehav 
som 

bestämts 
tillhöra 

kategorin 

Innehav 
för 

handels-
ändamål 

Lån och 
andra 
ford-

ringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 
Redovisat 

värde 
Verkligt  

värde Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Finansiella 
tillgångar 

med 
avtalsenliga 
kassaflöden 

SPPI2) 

Andra 
finansiella 
tillgångar3) 

Tillgångar             

Aktier och andelar 1 244 - - - 1 244 1 244 1 244 - 0 - 1 244 

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 

2 993 - - - 2 993 2 993 2 980 13 - - 2 993 

Derivat - 9 - - 9 9 0 9 - - 9 

Övriga finansiella 
tillgångar 

18 0 223 - 241 241 18 0 - 23 218 

Summa finansiella tillgångar 4 255 9 223 - 4 487 4 487 4 242 22 0 23 4 464 

            

Icke finansiella tillgångar4) - - - - 359 359 - - -   

Summa tillgångar 4 255 9 223 - 4 846 4 846 4 242 22 0   

            
Skulder             

Derivat - 2 - - 2 2 1 1 -   

Övriga finansiella skulder - - - 32 32 32 - - -   
Summa finansiella skulder - 2 - 32 34 34 1 1 -   

            

Icke finansiella skulder4) - - - - 2 166 2 166 - - -   

Summa skulder - 2 - 32 2 199 2 199 1 1 -   

            
1) Under år 2018-2022 tillämpas ett tillfälligt undantag från den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument, upplysningar lämnas för att möjliggöra 
jämförelse med företag som tillämpar IFRS 9. Upplysningar lämnas för finansiella tillgångar och avser att efterlikna de grupperingar som görs när IFRS 9 tillämpas 
utan att för den skull vara en fullständig tillämpning av det regelverket. 
2) Avser finansiella tillgångar med avtalsvillkor som vid särskilda datum ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av räntor och kapitalbelopp på det 
utestående kapitalbeloppet och som ingår i en affärsmodell där syftet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, avser t ex övriga fordringar och banktillgodohavanden 
för t ex leverantörsbetalningar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
3) Andra finansiella tillgångar avser alla andra finansiella tillgångar som inte hänförs till kategorin finansiella tillgångar med avtalsenliga kassaflöden. Tillgångarna 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
4) Icke finansiella tillgångar och Icke finansiella skulder har räknats om p g a byte av redovisningsprincip. 
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Not 2. Finansiella tillgångar och skulder i sammandrag forts. 
Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument       

 Finansiella 
tillgångar/skulder 

värderade till verkligt 
värde via 

resultaträkningen 

    

Nivåindelning  
verkligt värde 

Tillfälligt undantag från 
IFRS 9 Finansiella 

instrument  
verkligt värde1)      

Mkr, 2020-12-31 

Innehav 
som 

bestämts 
tillhöra 

kategorin 

Innehav 
för 

handels-
ändamål 

Lån och 
andra 
ford-

ringar 

Övriga 
finansiella 

skulder 
Redovisat 

värde 
Verkligt  

värde Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Finansiella 
tillgångar 

med 
avtalsenliga 
kassaflöden 

SPPI2) 

Andra 
finansiella 
tillgångar3) 

Tillgångar             

Aktier och andelar 1 521 - - - 1 521 1 521 1 521 - 0 - 1 521 

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 

2 808 - - - 2 808 2 808 2 808 - - - 2 808 

Derivat - 17 - - 17 17 - 17 - - 17 

Övriga finansiella 
tillgångar 

10 0 129 - 139 139 10 0 - 38 101 

Summa finansiella tillgångar 4 339 17 129 - 4 485 4 485 4 339 17 0 38 4 447 

            

Icke finansiella tillgångar4) - - - - 350 350 - - -   

Summa tillgångar 4 339 17 129 - 4 835 4 835 4 339 17 0   

            
Skulder             

Derivat - 9 - - 9 9 0 9 -   

Övriga finansiella skulder - - - 15 15 15 - - -   
Summa finansiella skulder - 9 - 15 24 24 0 9 -   

            

Icke finansiella skulder4) - - - - 2 002 2 002 - - -   

Summa skulder - 9 - 15 2 026 2 026 0 9 -   

            
1) Under år 2018-2021 tillämpas ett tillfälligt undantag från den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument, upplysningar lämnas för att möjliggöra 
jämförelse med företag som tillämpar IFRS 9. Upplysningar lämnas för finansiella tillgångar och avser att efterlikna de grupperingar som görs när IFRS 9 tillämpas 
utan att för den skull vara en fullständig tillämpning av det regelverket. 
2) Avser finansiella tillgångar med avtalsvillkor som vid särskilda datum ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av räntor och kapitalbelopp på det 
utestående kapitalbeloppet och som ingår i en affärsmodell där syftet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, avser t ex övriga fordringar och banktillgodohavanden 
för t ex leverantörsbetalningar. Tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
3) Andra finansiella tillgångar avser alla andra finansiella tillgångar som inte hänförs till kategorin finansiella tillgångar med avtalsenliga kassaflöden. Tillgångarna 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
4) Icke finansiella tillgångar och Icke finansiella skulder har räknats om p g a byte av redovisningsprincip. 
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Not 2. Finansiella tillgångar och skulder forts.  
 
Information om verkligt värde för finansiella 
tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt 
värde i balansräkningen 
För finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till 

verkligt värde i balansräkningen, såsom utlåning till 

kreditinstitut, övriga fordringar, kassa och bank, upplupna 

ränteintäkter, övriga upplupna intäkter, skulder till kreditinstitut, 

övriga skulder och övriga upplupna kostnader anses det bokförda 

värdet reflektera det verkliga värdet. 

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

instrument 

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som 

inte inkluderas i nivå 1 

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden 

För mer information om värderingstekniker och indata för 

innehav tillhörande de olika nivåerna hänvisas till 

årsredovisningen på www.kpa.se. 

 

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

under året.

 

 

Not 3. Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser i sammandrag 
 2021 2020 2020 
Mkr 30 jun 30 jun 31 dec 

Ställda säkerheter 4 544 4 365 4 427 
Eventualförpliktelser - - - 

 

 

Not 4. Transaktioner med 
närstående i sammandrag 
En beskrivning av närstående parter och transaktioner med 

närstående parter finns i årsredovisningen 2020, not 34. 

Årsredovisningen finns på www.kpa.se. Inga väsentliga 

förändringar i avtal och relationer mellan KPA Tjänstepension och 

närstående parter har skett under perioden. Under första halvåret 

2021 har inga väsentliga engångstransaktioner skett.  

 

 

Not 5. Tvister 
Det förekommer inte några tvister som i väsentligt avseende kan 

påverka företagets finansiella ställning. 

 

 

Not 6. Väsentliga händelser efter 
balansdagen  
Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut. 

 

 

Not 7. Effekter av ändrad 
redovisningsprincip 
KPA Tjänstepension har per den 1 mars 2021 ombildats till ett 

tjänstepensionsföretag i enlighet med den nya 

tjänstepensionsregleringen som trädde ikraft den 15 december 

2019. I samband med ombildningen har principerna för värdering 

av försäkringstekniska avsättningar ändrats från betryggande till 

aktsamma. Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om i enlighet 

med den nya principen. Nedan presenteras en jämförelse av 

resultat- och balansräkning för denna rapports jämförelseperioder 

enligt tidigare princip och enligt ny princip. Beskrivning av 

redovisningsprincipen som ändrats i samband med övergången 

återfinns i not 1 Redovisningsprinciper. 

 

http://www.kpa.se/


 

 
Delårsrapport Jan – Jun 2021 
KPA Tjänstepension AB (publ) 
Organisationsnummer 502010-3502 

 
 

17 
 

Not 7. Effekt av ändrad redovisningsprincip forts. 
 
Resultateffekt vid ändring av värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar 

Resultaträkning, Mkr 

Enligt tidigare 
princip 

2020 
Jan-Jun 

Justering 
FTA 

Enligt ny 
princip 

2020 
Jan-Jun 

Premieinkomst 323  323 
Kapitalavkastning -41  -41 
Försäkringsersättningar -157  -157 
Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar -134 -7 -141 
Driftskostnader -14  -14 
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat -23 -7 -30 
Bokslutsdispositioner -10  -10 
Skatt på årets resultat 18 2 20 

Periodens resultat -15 -5 -20 

 

 

Ekonomisk ställning vid ändring av värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar 

Balansräkning, Mkr 

Enligt tidigare 
princip 

2020-01-01 
Justering 

FTA 

Enligt ny 
princip 

2020-01-01 

Placeringstillgångar 344  344 
Andra finansiella placeringstillgångar 4 533  4 533 
Fordringar 14 -4 10 
Andra tillgångar 110  110 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  13 
Summa tillgångar 5 014 -4 5 010 
Eget kapital 2 602 56 2 658 
Försäkringstekniska avsättningar 2 289 -70 2 219 
Andra avsättningar 106 10 116 
Skulder 17  17 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 014 -4 5 010 

 

 

Ekonomisk ställning vid ändring av värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar 

Balansräkning, Mkr 

Enligt tidigare 
princip 

2020-12-31 
Justering 

FTA 

Enligt ny 
princip 

2020-12-31 

Immateriella tillgångar 2  2 
Placeringstillgångar 344  344 
Andra finansiella placeringstillgångar 4 350  4 350 
Fordringar 32 -9 23 
Andra tillgångar 106  106 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10  10 
Summa tillgångar 4 844 -9 4 835 
Eget kapital 2 725 48 2 774 
Obeskattade reserver 35  35 
Försäkringstekniska avsättningar 1 943 -60 1 883 
Andra avsättningar 116 3 120 
Skulder 24  24 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 844 -9 4 835 
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Not 7. Effekt av ändrad redovisningsprincip forts. 
 
Ekonomisk ställning vid ändring av värderingsprincip för försäkringstekniska avsättningar 

Balansräkning, Mkr 

Enligt tidigare 
princip 

2020-06-30 
Justering 

FTA 

Enligt ny 
princip 

2020-06-30 

Placeringstillgångar 344  344 
Andra finansiella placeringstillgångar 4 255  4 255 
Fordringar 112 -13 99 
Andra tillgångar 131  131 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18  18 
Summa tillgångar 4 859 -13 4 846 
Eget kapital 2 587 50 2 637 
Obeskattade reserver 10  10 
Försäkringstekniska avsättningar 2 148 -63 2 085 
Andra avsättningar 80  80 
Skulder 34  34 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 859 -13 4 846 

 

 

 

Delårsrapportens undertecknande 
 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 

Stockholm, det datum som framgår av elektronisk signering 

 

_______________________ 

Johan Sjöström 
Verkställande direktör
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