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SFS - Svensk Fbrsakring Service AB
org nr 556207-5860

Forvaltningsberattelse
Allmant om verksamheten
SFS - Svensk Forsakring Service AB (SFS) ar ett helagt dotterbolag till Svensk Fbrsakring, org nr 802001-1659 med
sate i Stockholm. Bolaget genomfbr utredningar, tillhandahaller statistik samt bedriver utbildningar och
upplysningsverksamhet i fbrsakringsfragor.
SFS har tre dotterbolag; Larmtjanst AB, Skadeanmalningsregister (GSR) AB, Min Pension i Sverige AB samt
tva delagda bolag; Fullmaktskollen i Sverige AB och S4I Standard for Insurance AB.
Larmtjanst ar ett helagt dotterbolag till SFS och arbetar for att minska forsakringsforetagens skadekostnader
genom attoperativt verka mot forsakringsrelaterad brottslighet.
GSR ar ett helagt dotterbolag till SFS och har till uppgift att tillhandahalla ett register over skadeanmalningar
och darmed bidra till att reducera forsakringsforetagens utbetalningar av skadeersattningar som grundar sig
pa oriktiga uppgifter och forebygga sadana skadeersattningsansprak.
Min Pension I Sverige AB ar ett helagt dotterbolag till SFS och ansvarar for utveckling och drift av pensionsportalen www.minpension.se. Portalens syfte ar att presentera och sammanstalla uppgifter om den enskildes
alderspension.
Fullmaktskollen I Sverige AB ar ett gemensamagt bolag mellan SFS och Svenska forsakringsfbrmedlares
forening. Fullmaktskollen ar en webbtjanst som hanterar informations- och formedlingsfullmakter inom personforsakringsomradet.
S4I Standard for Insurance AB ar ytterligare ett gemensamagt bolag mellan SFS och Svenska forsakringsformedlares forening. S4I har som uppgift att utveckla och forvalta branschstandarder for digital informationsoverforing pa liv- och pensionsfbrsakringsomradet.
Finansiering
Verksamheten inom SFS finansieras genom serviceavgifter fran medlemsbolagen samt genom intakter fran
sjo- och transportfbrsakringsutbildningar, kalkylprogrammet FKB (som anvands for att rakna fram kostnaden
for att ateruppbygga bostads-, kontors- och industribyggnader) samt forsaljning av vissa utrednings- och
informationstjanster. Serviceavgifterna har under aret minskat nagot jamfbrt med foregaende ar.
Verksamheten under Sret och forvantad framtida utveckling
SFS har under aret verkstallt utredningar, tillhandahallit statistik samt bedrivit utbildningar och upplysnings
verksamhet I forsakringsfragor.
Varje ar tas en omvarldsrapport fram dar trender I omvarlden som kan ha paverkan pa svensk forsakringsbransch identifieras. Omvarldrapporten 2020 fokuserar belt pa hur forsakringsbranschen ur olika aspekter
paverkas av den plglende covid-19 pandemin. Under Iret har ocksa statistikbroschyrerna Forsakringar I
Sverige och Forsakrlngsbedragerier I Sverige publicerats.
Den branschstatistik som SFS tillhandahaller riktar sig framst till medlemsfbretag och specialister inom
fbrsakring men SFS arbetar kontinuerligt med att aven gbra statistiken lattillganglig for andra malgrupper
sasom media. Under 2020 har ett omfattande projekt fortsatt for att oka kvaliteten, tillgangligheten och
effektiviteten I statistikproduktionen. Under Iret har kvartalsvisa samt arliga statistikrapporter om branschen
publicerats.
Inom ramen for SFS:s arbete inom sjb- och transportforsakringsomradet arrangerades I September den
globala arskonferensen for International Union of Marine Insurances rakning. Pa grund av covid-19 pandemin
genomfbrdes konferensen i digital form, med ett 60-tal internationella talare och ca 700 deltagare fran hela
varlden. Ett flertal andra utbildningar och konferenser inom sjb- och transportforsakringsomradet har ocksa
behbvt stallas om till digital form under aret.
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Navet i SFS:s upplysningsverksamhet om forsakringsfragor ar den externa webben. Sektionen for statistik
bar under aret fortsatt att utvecklas for att battre motsvara efterfragan pa lattillganglig branschstatistik.
Under 2020 bar aven en digital tjanst tagits fram som beskriver skaderegleringsprocessen for personskador i
olika typer av fdrsakringar.
Webbtjansten Ersattningskollen visar information om inkomstersattningen vid sjukdom eller arbetsskada och
ar framtagen i samarbete med Forsakringskassan och AFA Forsakring. Under aret bar tjansten fortsatt att
tillganglighetsanpassas. Kansliet halier kontinuerligt utbildningar om Ersattningskollen inom ramen for
Finansinspektionens natverk "Gilla din ekonomi".
SFS bedbms ha en god uthallighet for att kunna hantera ett langdraget pandemiforiopp inom ramen for
ordinarie verksamhet. Kansliet har bland annat sakerstallt att tekniska losningar finns for att distansarbete
ska fungera pa ett bra satt samt stottat medarbetarna vad galler fysisk och psykosocial arbetsmiljo.
Verksamheten planeras under kommande ar att bedrivas pa ett likartat satt som tidigare ar. For 2021 planeras
aven en ny Dodlighetsundersokning att genomforas.
Verksamhetsrisker
SFS ar en relativt liten och kunskapsintensiv organisation och ar darmed beroende av personer med nyckelkompetenser. Detta hanteras framst genom en stravan att varje medarbetare ska bredda sin kompetens i
mojligaste man och genom att involvera medarbetare med olika kompetenser i viktiga sakfragor och stora
projekt.
FlerclrsSversikt (belopp i tkr)
2020

Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medelantalet anstallda
Definition av nyckeltal
Soliditet

27 142
1 474
7 939
28%
9

2019
29 036
-339
6 711
17%

2018
28 542
273
7 210
21%

2017
26 073
-665
7 250
20%

2016
20 830
-1 057
7 078
34%

11

11

12

10

Justerat eget kapital/Balansomsiutning

Forandring i eget kapital
Vid arets bdrjan
Arets resultat
Vid arets slut

Aktiekapital
100 000
100 000

Fritt eget kapital
884 942
725 395
1 610 337

Forslag till resuitatdisposition
Styrelsen foreslar att balanserat resultat, kronor 1 610 337 kr, fors over i ny rakning.
Vad betraffar foretagets resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultatoch balansrakningar med tillhdrande noter.
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Resultatrakning
Not

Belopp i kr
Nettoomsattning
Ovriga rorelseintakter
Rorelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anlaggningstillgangar

1
2

3
4

Rorelseresultat

2020-01-01
- 2020-12-31
27 141 845
3 222 836

29 036 375
3 055 480

30 364 681

32 091 855

-12 286 963
-16 480 619
-123 214

-12 789 422
-19 520 543
-118 342

1 473 885

-336 452

463
-162

-2 415

1 474 186

-338 867

-456 000

-59 000

1 018 186

-397 867

-292 791

-38 398

725 395

-436 265

Resultat frdn finansiella poster
Ovriga ranteintakter
Rantekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat fore skatt
Skatt pa arets resultat
Arets resultat

5

2019-01-01
- 2019-12-31
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Balansrakning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

245 178

143 182

245 178

143 182

300 000
200 000

300 000
200 000

tillgAngar

AnlaggningstillgSngar
Materiella anlaggningstillgSngar
Inventarier
Finansiella anlaggningstillgSngar
Andelar i koncernforetag
Andelar i intresseforetag och joint ventures

6

7
8

Summa anlaggningstillgSngar

500 000

500 000

745 178

643 182

OmsattningstillgSngar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernforetag
Fordringar hos intresseforetag
Skattefordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

235 202
455 397
676 408
1 288 265
1 110 719

998
198
216
641
237
1 475

3 765 991

3 768 184

Kassa och bank

3 427 741

2 299 431

Summa omsattningstillgdngar

7 193 732

6 067 615

summa tillgAngar

7 938 910

6 710 797

2020-12-31

2019-12-31

100 000

100 000
100 000

9

278
889
875
351
636
155

Balansrakning
Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)

100 000
Balanserat resultat
Arets resultat

884
725
1 610
1 710

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

10

942
395
337
337

653 000

1 321
-436
884
984

207
265
942
942

197 000

Kortfristiga skuider
Forskott fran kunder
Leverantorsskulder
Skuider till koncernforetag
Ovriga skuider
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

11

330
2 345
273
551
2 074
5 575

246
121
918
582
706
573

7 938 910
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Noter med redovisnings- och varderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges
Allmanna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokforingsnamndens allmanna rad (BFNAR 2012:1).
Koncernuppgifter
SFS ar ett helagt dotterbolag till Svensk Forsakring, org nr 802001-1659, med sate
I Stockholm.
SFS ar moderbolag till de helagda dotterforetagen Skadeanmalningsregister (GSR) AB,
org nr 556585-5409, med sate I Stockholm, Min Pension I Sverige AB, org nr 556650-3495,
med sate I Stockholm samt Larmtjanst AB, org nr 556084-4382, med sate I Stockholm.
SFS ager dessutom 50% av aktierna I Fullmaktskollen I Sverige AB, org nr 556963-8017,
med sate I Stockholm, och 50% av aktierna I S4I Standard for Insurance AB, org nr 559074-9312,
med sate I Stockholm.
Resterande 50% av aktierna I bolagen ovan ags av Svenska Forsakringsformedlares Forening.
Enligt Arl 7 kap 2 § upprattar inte SFS koncernredovisning. SFS inklusive samtliga dotterbolag
omfattas av moderforeningens koncernredovisning.
Varderingsprinciper
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat
anges nedan.
Avskrivningsprinciper for anlaggningstillgSngar
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestaende vardenedgang.
Foljande avskrivningstider tillampas
Materiella anlaggningstillgSngar
Inventarier
Datorer

5 ar
3 ar

Fordringar
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta.
Skatt
Uppskjuten skatt beraknas genom att temporara skillnader, pa balansdagen, mellan
redovisade och skattemassiga varden pa tillgangar och skulder multipliceras med
relevant skattesats.
Uppskjutna skattefordringar I avdragsgilla temporara skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast I den man det ar sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga overskott.
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Redovisning av intakter och kostnader
Intakter varderas till verkligt varde och motsvarar de belopp som har erhallits eller kommer att
erhallas.
Bolagets huvudsakliga intakter bestar av serviceavgifter. Aven intakter fran utbildningar,
kalkylprogrammet FKB (som anvands for att rakna fram kostnaden for att ateruppbygga
bostads-, kontors- och industribyggnader) samt forsaljning av vissa utrednings- och
informationstjanster fdrekommer.
Samtliga intakter redovisas forst vid den tidpunkt nar ersattningen kan beraknas pa ett tiliforlitligt
satt och nar det ar sannolikt att de ekonomiska fordelarna av transaktionen kommer att tillfalla
bolaget.
Redovisade intakter och kostnader periodiseras till den tidpunkt dl en tjanst utfors, en vara
levereras eller en viss handelse intraffar. Delta for att aterspegla den faktiska ekonomiska
inneborden i transaktioner och fa en periodisering av inkomster respektive utgifter som ar
i enlighet med god redovisningssed.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med de ekonomiska risker och
fordelar som ar forknippade med leasingobjekten.
I not specificeras aktuella samt framtida fdrvantade leasingkostnader. Dar aterfinns aven
beskrivning av vasentliga ingangna leasingavtal.
Pensionspremier
I stora delar av forsakringsbranschen tillampas den kollektivavtalade tjanstepensionsplanen,
FTP-planen. Denna ar uppdelad i tva avdelningar; FTP 1 for tjansteman som ar fodda
1972 eller senare och FTP 2 for tjansteman som ar fodda 1971 eller tidigare.
FTP 1 ar avgiftsbestamd och FTP 2 ar formansbestamd men innehaller ocksa en
premiebestamd del. Da pensionspremier betalas lopande for bade FTP 1 och FTP 2
tillampas forenklingsregeln avseende redovisningen av FTP 2.
Covid-19
Covid-19 har inte paverkat varderingen av tillgangar och skulder.
Not 1

Nettoomsattning
2020

Serviceavgifter
Regelnamnden och forsaljning av kalkylprogrammet FKB
Kurser och konferenser
Ovrigt

Not 2

21 715 664
2 494 665
2 931 500
________ 16
27 141 845

2019
25 893 688
2 421 664
720 950
________ 73_
29 036 375

Ovriga rdrelseintakter
20202019

Administrativa tjanster
Sponsorintakt
Ovrigt

3 201 140
21 696
3 222 836
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Not 3

Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
2020

2019

Summa minimileasavg inom 1 ar
Summa minimileasavg 1-5 ar
Summa minimileasavg >5 ar

860 000
156 000
-

863 000
756 000
-

Rakenskapsarets leasingkostnader

846 448

1 014 189

Tillgangar som innehas via operationella leasingavtal

Bolaget leasar tva stycken personbilar fran Handelsbanken Finans. Objekten ar Handelsbanken Finans
egendom. Tidigast tre (3) manader och senast trettio (30) dagar fore leasingperiodens utgang kan bolaget
1) valja att anvisa en kopare till objektet, eller 2) Aterlamna objektet till leasegivaren. Ifall inget gdrs
forlangs kontraktet med ett ar enligt de da gallande avtalsreglerna.
Bolaget hyr verksamhetslokaler fran Svensk Forsakring Administration AB som i sin tur hyr fran
Vasakronan AB. Objektet ar Vasakronan AB:s egendom. Hyresavtalet loper fram till 2021-12-31.
Infor att hyresavtalen loper ut 2021-12-31 har Svensk Forsakring Administration AB upptagit diskussioner
i fortid om forlangning med Vasakronan. Annu ar inte hyresvillkor och avtalstid for en sadan forlangning
kanda utan diskussionerna kommer att slutforas under 2021.
Not 4

Anstallda och personalkostnader

Medelantalet anstallda
Varav kvinnor
Varav man

2020

2019

9
64%
36%

11
57%
43%

Loner, andra ersattningar och sociala kostnader
Loner och ersattningar, vd och vice vd
Loner och ersattningar, styrelseordforande
Loner och ersattningar, ovriqa anstallda

1 645 690
7 544 031
9 189 721

Pensionskostnader, vd och vice vd
Pensionskostnader, ovriqa anstallda

636 661
2 538 818
3 175 479

602 554
3 106 017
3 708 571

Sociala kostnader (exklusive pensionskostnader)

3 695 335

4 375 609

SFS - Svensk Forsakring Service AB och Svensk Forsakring har gemensam vd med FAO och dess
serviceaktiebolag. Den del av vd:s Idn som tillhor SFSAB utbetalas direkt fran bolaget.
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Vid uppsagning fran foretagets sida ager vd, utdver Ion under uppsagningstiden sex manader,
ratt till avgangsvederlag motsvarande sex manadsloner.
Avgangsvederlaget uppgar dock till tolv manadsloner om uppsagningen sker till foljd av en
storre omstrukturering.
Vid uppsagning fran vd:s sida galler en uppsagningstid om sex manader.
Under 2020 bar Ion och ersattning till vd totalt for Svensk Forsakring och SFSAB samt
FAO och FAO Service AB uppgatt till 2 867 293 kronor, varav 1 003 552 kronor bar belastat SFSAB.
Arlig pensionspremie till vd uppgar till 35% av fast kontant arslon inklusive semesterlonetillagg.
Premier inbetalas tills vd uppnar pensionsalder, som ar 65 ar, eller intill den senaste av tidpunkt
for anstallningens upphorande eller uppsagningstidens slut.
Avgaende styrelseordforande bar arvoderats under ar 2019. Arvodet var ej pensionsgrundande.
Tilltradande styrelseordforande uppbar inget arvode.
Inga andra arvoden bar utgatt till styrelserna.
Loner och ersattningar avser endast personal I Sverige.
Konsfordelning i foretagsledningen.

Styrelse och vd
Ovriga ledande befattningshavare
Not 5

2020
Andel kvinnor
27%
40%

2019
Andel kvinnor
25%
40%

2020

2019

Skatt p8 Srets resultat

Uppskjuten skatt
Aktuell skatt

-

-

-292 791
-292 791

-38 398
-38 398

Avstamning av effektiv skatt
Procent

Belopp Procent
1 018 186

Belopp
-397 867

21,4%
7,7%
0,0%
0,0%
-0,4%
0,0%
28,8%

-217 892 21,4%
-78 438 -31,6%
99
0,0%
-210
0,0%
3 650
0,6%
0,0%
-292 791
-9,7%

85 144
-125 780
-150
2 388

Resultat fore skatt
Skatt enligt gallande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intakter
Schabloniserad ranteintakt periodiseringsfond
Kostnader som far dras av men som ej ar bokforda
Aktivering av uppskjuten skatt underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt
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Not 6

Xnventarier
2020

Ackumulerade anskaffningsvarden
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid arets borjan
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan

2019

4 309 986
225 210
4 535 196

4 293
55
-38
4 309

432
505
951
986

-4 166 804
-123 214
-4 290 018

-4 087
38
-118
-4 166

413
951
342
804

245 178

143 182

2020

2019

Vid Srets borjan
Redovisat varde vid Irets slut

300 000
300 000

300 000
300 000

Specifikation av moderforetagets innehav av andelar I dotterfbretag
Eget
Dotterfbretag / Org nr/ Sate
kapital

Arets
resultat

Andel
I % 1)

Antal
andelar

1 553 643

198 240

100

1 000

3 054 427

54 634

100

1 000

680 242

97 420

100

1 000

Redovisat varde vid arets slut
Not 7

Aktier i koncernforetag

Skadeanmalningsregister (GSR) AB
556585-5409, Stockholm
Min Pension i Sverige AB
556650-3495, Stockholm
Larmtjanst AB
556084-4382, Stockholm

1) Agarandelen av kapitalet avses, vilket aven overensstammer med andelen av rosterna for totalt
antal aktier.

TeamEngine Document E-Sign ID: 3227FED1-8473-4694-9566-EDB4E84A3172. Page 10 of 13.

TeamEngine E-Signing

SFS - Svensk Forsakring Service AB
org nr 556207-5860

Not 8

Andelar i intresseforetag och joint ventures

Ackumulerade anskaffningsvarden
Vid Srets borjan
Redovisat varde vid Srets slut

Intresseforetag / Org nr / Sate
Fullmaktskollen i Sverige AB
556963-8017, Stockholm
S41 Standard for Insurance AB
559074-9312, Stockholm

2020

2019

200 000
200 000

200 000
200 000

Eget
kapital

Arets
resultat

Andel
I % 1)

Antal
andelar

3 971 050

425 725

50

500

200 000

0

50

500

1) Agarandelen av kapitalet avses, vilket aven overensstammer med andelen av rosterna for totalt
antal aktier.
Not 9

Fbrutbetalda kostnader och upplupna intakter
2020

Hyra
Personalrelaterade fdrsakringar
Lokal- och IT-gemensamma kostnader
Licenskostnader
Kostnader webb
Konferenskostnad
Kostnad Regelnamnden
Ovriqa poster

Not 10

201 025
36 677
118 752
155 094
248 929
350 242
1 110 719

2020

188
188
350
831
690
000
556
352
155

138
59
456
653

000
000
000
000

2019
138 000
59 000
197 000

Upplupna kostnader och fbrutbetalda intakter
2020

Fbrutbetalda intakter
Personalrelaterade skulder
Ovriqa poster

Not 12

189
20
78
167
151
350
317
200
1 475

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2018
Periodiseringsfond 2019
Periodiseringsfond 2020

Not 11

2019

-

1 483 314
591 392
2 074 706

2019
659
1 636
127
2 423

750
073
536
359

Handelser efter balansdagen

Inga vasentliga handelser har intraffat efter balansdagen som paverkar bedbmningen av
bolagets resultat och stalining.
Not 13

Stallda sakerheter och eventualfbrpliktelser

Stallda sakerheter och eventualfbrpliktelser
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Stockholm den dag som framgSr av v&r underskrift

Louise Sander
Ordforande

Christina Lindenius
Verkstallande direktor

Fredrik Bergstrom

Magnus Billing

Claes Carlson

Mats Dahlquist

Mans Edsman

Nicklas Larsen

Frans Lindelow

Anders Moberg

Johan Nystedt

Johanna Okasmaa Nilsson

Johan Sidenmark

David Teare
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Deloitte
REVISIONSBERATTELSE
Till bolagsstamman i Svensk Forsakring Service AB
organisationsnummer 556207-5860

Uttalanden
Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Svensk
Forsakring Service AB for rakenskapsaret 2020-01-01 2020-12-31.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alia
vasentliga avseenden rattvisande bild av Svensk
Forsakring Service ABs finansiella stalining per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat for aret
enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar
forenlig med arsredovisningens ovriga delar.

revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden.
Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar
ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptacka en vasentlig felaktighet om en sldan finns.
Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara vasentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de
ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i
arsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvander vi
professionellt omdome och har en professionellt skeptisk
installning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedomer vi riskerna for vasentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror
pa oegentligheter eller misstag, utformar och utfor
granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker
och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och
andamalsenliga for att utgora en grund for vara
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig
felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for
en vasentlig felaktighet som beror pa misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden,
felaktig information eller asidosattande av intern
kontroll.

•

skaffar vi oss en forstaelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse for var revision
for att utforma granskningsatgarder som ar lampliga
med hansyn till omstandigheterna, men inte for att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper
som anvands och rimligheten i styrelsens och
verkstallande direktorens uppskattningar i
redovisningen och tillhorande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lampligheten i att styreisen
och verkstallande direktoren anvander antagandet
om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, med
grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som
avser sadana handelser eller forhallanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets formaga att
fortsatta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i
revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa
upplysningarna i arsredovisningen om den vasentliga
osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar
otillrackliga, modifiera uttalandet om
arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de
revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for
revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser
eller forhallanden gora att ett bolag inte langre kan
fortsatta verksamheten.

Vi tillstyrker darfor att bolagsstamman faststaller
resultatrakningen och balansrakningen.
Grand for uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande
till Svensk Forsakring Service AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar
tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara
uttalanden.
Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar
Det ar styreisen och verkstallande direktoren som har
ansvaret for att arsredovisningen upprattas och att den
ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen.
Styreisen och verkstallande direktoren ansvarar aven for
den interna kontroll som de bedomer ar nodvandig for
att uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter elier misstag.
Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styreisen
och verkstallande direktoren for bedomningen av
bolagets formaga att fortsatta verksamheten. De
upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan
paverka formagan att fortsatta verksamheten och att
anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillampas dock inte om styreisen och
verkstallande direktoren avser att likvidera bolaget,
upphora med verksamheten eller inte har nagot
realistiskt alternativ till att gora nagot av detta.
Revisorns ansvar
Vara mil Sr att uppna en rimlig grad av sakerhet om
huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller
nigra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag, och att lamna en
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utvarderar vi den dvergripande presentationen,
stmkturen och innehallet i arsredovisningen,
darlbland upplysningarna, och om arsredovisningen
aterger de underliggande transaktionerna och
handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for
den, Vi maste ocksa informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, daribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fdrfattningar
Uttalanden
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven
utfdrt en revision av styrelsens och verkstallande
direktorens fdrvaltning for Svensk Forsakring Service AB
for rakenskapsaret 2020-01-01 - 2020-12-31 samt av
forsiaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller
forlust.
Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten
enligt forsiaget i forvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren
ansvarsfrihet for rakenskapsaret.
Grund for uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed I Sverige.
Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare I avsnittet
Revisorns ansvar, VI ar oberoende I forhallande till
Svensk Forsakring Service AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar
tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara
uttalanden.
Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forsiaget till
dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust. Vid
forslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedomning av om utdelningen ar forsvarlig med hansyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, llkviditet och stallning i ovrigt.
Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och
forvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlopande beddma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation ar utformad si att bokforingen,
medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska
angelagenheter I ovrigt kontrolleras pa ett betryggande
satt. Verkstallande direktoren ska skota den lopande
forvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de atgarder som ar nodvandiga
for att bolagets bokforing ska fullgoras i
overensstammelse med lag och for att
medelsforvaltningen ska skotas pa ett betryggande satt.
Revisorns ansvar
Vart mil betraffande revisionen av forvaltningen, och
darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet
kunna bedoma om nagon styrelseledamot eller
verkstallande direktdren i nagot vasentiigt avseende:
Svensk Fdrsakrlng Service AB
organlsationsnummer 556207-5860

•

foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till
nagon forsummelse som kan foranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller

•

pa nagot annat satt handlat I strid med
aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vart mil betraffande revisionen av forsiaget till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust, och darmed
vart uttalande om detta, ar att med rimlig grad av
sakerhet bedoma om forsiaget ar forenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen
garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed I Sverige alltid kommer att upptacka
itgarder eller forsummelser som kan foranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust inte ar
forenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige anvander vi professionellt omddme och har en
professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Granskningen av forvaltningen och forsiaget till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig
framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsatgarder som utfors baseras
pa var professionella bedomning med utgangspunkt i
risk och vasentlighet. Det innebar att vi fokuserar
granskningen pa sadana atgarder, omraden och
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och
dar avsteg och overtradelser skulle ha sarskild betydelse
for bolagets situation. Vi gar igenom och provar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra
forhallanden som ar relevanta for vart uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande om
styrelsens forslag till dispositioner betraffande bolagets
vinst eller forlust har vi granskat om forsiaget ar
forenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 18 mars 2021
Deloitte AB

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor
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