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Forvaltningsberattelse

Allmant om verksamheten
Svensk Forsakring ar en ideell forening och branschorganisation for forsakringsforetag som bedriver fbrsakrings- 
rdrelse i Sverige. Organisationens huvuduppgifter ar att;
- tillvarata medlemmarnas intressen och deras mojligheter att verka i Sverige och utomlands,
- ge uttryck at medlemmarnas gemensamma standpunkter i forhallande till riksdag, regering, myndigheter, 

organisationer och allmanheten,
- verka for okad kannedom om den privata fdrsakringsverksamhetens betydelse for samhallet och enskilda,
- gora utredningar och vacka forslag i fragor av betydelse for den privata forsakringsverksamheten,
- tillhandahalla namndprovning som huvudman for flera provningsnamnder vilka avger yttranden i tvister 

mellan forsakringstagare och forsakringsforetag.

En viss del av verksamheten bedrivs inom det helagda dotterbolaget SFS - Svensk Forsakring Service AB 
(SFS). Inom ramen for SFS genomfors utredningar, tillhandahalls statistik och bedrivs upplysningsverksamhet. 
SFS har darutdver ett antal hel- eller delagda bolag.

Larmtjanst AB ar ett helagt dotterbolag till SFS som arbetar for att minska forsakringsforetagens skade- 
kostnader genom att operativt verka mot forsakringsrelaterad brottslighet.

Skadeanmalningsregister (GSR) AB ar ett helagt dotterbolag till SFS vars huvudsakliga uppgift ar att 
tillhandahalla ett register over skadeanmalningar, Syftet ar att minska forsakringsforetagens utbetalningar 
av skadeersattningar som grundar sig pa oriktiga uppgifter och att forebygga sadana skadeersattningsansprak.

Min Pension i Sverige AB ar ett helagt dotterbolag till SFS som ansvarar for utveckling och drift av pensions- 
portalen www.minpension.se. Portalens syfte ar att presentera och sammanstalla uppgifter om den enskildes 
alderspension.

Fullmaktskolien i Sverige AB ar ett gemensamagt bolag mellan SFS och Svenska forsakringsformedlares 
forening. Fullmaktskolien ar en webbtjanst som hanterar informations- och formedlingsfullmakter inom 
personforsakringsomradet.

S4I Standard for Insurance AB ar ytterligare ett gemensamagt bolag mellan SFS och Svenska forsakrings
formedlares forening. S4I har som uppgift att utveckla och forvalta branschstandarder for digital informations- 
overforing pa liv- och pensionsforsakringsomradet.

Finansiering
Verksamheten i Svensk Forsakring finansieras genom medlemsavgifter fran medlemsforetagen. SFS finansieras 
genom serviceavgifter samt genom intakter fran sjo- och transportforsakringsutbildningar, kalkylprogrammet 
FKB (som anvands for att rakna fram kostnaden for att ateruppbygga bostads-, kontors- och industri- 
byggnader) och vissa utrednings- och informationstjanster.

Verksamheten under Sret och forvantad framtida utveckling
Svensk Forsakrings verksamhet syftar till att:
-skapa goda verksamhetsforutsattningar for forsakringsverksamhet
-bidra till ett hogt fortroende for fbrsakringsbranschen
-bidra till okad kunskap om privata forsakringars betydelse i samhallet
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Svensk Forsakring tillhandahlller dessutom viss branschgemensam infrastruktur inom ramen for olika dotter- 
bolag.

Verksamheten bar under aret praglats av den pagaende covid-19 pandemin. Svensk Forsakring bar lagt stora 
resurser pa hanteringen av effekterna av pandemin inom ramen for kansliets ordinarie roll som samordnande 
vid branschgemensamma kriser. Kansliet boll under varen sju digitala samverkansmoten med medlems- 
foretagen i syfte att skapa en gemensam lagesbild, ta fram gemensamma budskap, samordna kontakter med 
berorda myndigheter och diskutera branschgemensamma atgarder for att till exempel hantera reseforsakrings- 
skyddet for manga strandsatta svenskar pa olika hall i varlden.

Kansliet bar ocksa haft en tat dialog med ovriga branschorganisationer i Norden och inom ramen for Insurance 
Europe for att hantera de manga forsakringsrelaterade fragor och initiativ som har tagits pa EU-niva, till 
exempel for att utrbna privat fbrsakringsmojligheter och begransningar att kunna tillhandahalla ett pandemi- 
skydd.

Krisorganisationen avvecklades under forsommaren och saval medlemsforetagen som kansliet bedoms ha en 
god uthallighet for att kunna hantera ett langdraget pandemiforlopp 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.

Pa regleringsomradet har Svensk Forsakring under 2020 lagt stora resurser pa distributionsomradet, 
redovisningsregelverket IFRS 17, oversynen av Solvens II och det nya regelverket for tjanstepensionsforetag.

Pa distributionsomradet deltar Svensk Forsakring aktivt i arbetet med oversynen av Elks sa kallade Priips- 
forordning som reglerar hur faktablad ska se ut for paketerade och forsakringsbaserade investeringsprodukter 
for icke-professionella investerare. Paverkansarbetet sker dels pa nationell niva gentemot Finansinspektionen 
och Finansdepartementet, dels pa EU-niva inom ramen for Insurance Europe och gentemot olika EU- 
institutioner. Svensk Forsakrings arbete syftar till att forsakringsprodukter ska kunna distribueras pa ett 
satt som ar anpassat till kunderna och som ger enkel, tydlig och jamforbar information.

De internationella redovisningsstandarderna IFRS 17 och EU:s antagande av dessa kraver stora resurser for 
paverkansarbete pa svensk, europeisk och aven global niva. Svensk Forsakring med flera branschorganisationer 
varlden over har haft starka invandningar mot IFRS 17 och kravt att ikrafttradandet skjuts upp till 2023, 
vilket nu kommer att ske. Dock kvarstar de kontroversiella delarna av IFRS 17 som begransar riskutjamning 
inom ett kollektiv eller over tid. Arbetet med IFRS 17 kommer att fortsatta paga intensivt de narmaste aren. 
Svensk Forsakrings overgripande malsattning ar att regelverken ska bidra till en transparent och jamforbar 
finansiell rapportering av forsakringsverksamhet.

Solvens II har stor paverkan pa verksamhetsforutsattningarna for svenska forsakringsforetag och darmed far 
andringar av detta EU-regelverk betydande konsekvenser. Infor den omfattande s.k. 2020-oversynen har 
Svensk Forsakring arbetat fram viktiga prioriteringar for den svenska fdrsakringsbranschen, bland annat om 
aterhamtnings- och resolutionsplaner, fdrsakringsgarantisystem och makrotillsynsverktyg. 2020-oversynen 
kommer att paga under flera ar framover, bland annat forvantas forslag komma om att integrera hallbarhets- 
aspekter i regelverket. Svensk Forsakrings fokus ar att oversynen bor mynna ut i andringar som underlattar 
fdrsakringsforetagens mojligheter att bidra till en gron ekonomisk aterhamtning efter covid-19 pandemin.
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Svensk Forsakring har lagt fortsatt stora resurser pa fragor som ror rorelseregieringen for tjanstepensions- 
foretag som infordes 2020. Svensk Forsakrings stadgar oppnar numera upp for att aven tjanstepensions- 
foretag ska kunna vara medlemmar. Svensk Forsakrings overgripande malsattning ar att regelverket ska vara 
tydligt, effektivt och forutsagbart. Arbetet med det kvarvarande regleringsarbetet pa bade EU-niva och 
nationell niva kommer att fortsatta under 2021.

Svensk Forsakring uppmarksammar kontinuerligt i samband med lagstiftningsarenden behovet av "rattssakra 
regler". Detta avser behovet av battre processer i lagstiftningsarendena for att sakra att nya regler blir 
tydliga och effektiva, att reglerna tas fram efter dialog med intressenter samt med god framforhallning och 
att konsekvensanalyser gjorts. De pagaende regleringsprocesserna kommer aven fortsattningsvis att krava 
stora resurser. Svensk Forsakrings medarbetare har en viktig expertroll i dessa processer for att sakerstalla 
att regelforslagen blir andamalsenliga for forsakringsbranschen.

Under 2020 har Svensk Forsakring aven fokuserat paverkansarbetet pa hallbarhetsfragor samt vaifardsfragor.

Pa hallbarhetsomradet har Svensk Forsakring under 2020 tagit fram en plattform som kommer att utgora en 
grund for kansiiets fortsatta arbete pa omradet. Under aret har ocksa en branschrekommendation om hur 
forsakringsforetagen ska redovisa koldioxidavtrycket i sina investeringsportfoljer uppdaterats. Svensk 
Forsakrings overgripande malsattning for omradet ar att belysa forsakringsbranschens hallbarhetsarbete och 
skapa goda fdrutsattningar for det. Inte minst i ljuset av behovet av en grbn aterstart av ekonomin efter 
covid-19 pandemin dar forsakringsbranschen som investerare kommer att spela en stor roll.

Svensk Forsakring deltar aktivt i pensionsdebatten och bidrar genom att uppmarksamma problemet med laga 
pensioner och oka kunskapen om hur forsakringslosningar kan bidra till att losa problemet. Under aret har 
Svensk Fdrsakring bland annat kritiserat det av regeringen fdreslagna inkomstpensionstillagget som frangar 
principerna i pensionssystemet samt lyft fram behovet av privat pensionssparande.

Pa valfardsomradet har det under aret varit fokus pa sjukvardsforsakringarna. Det ar en ideologiskt laddad 
fraga och kansiiet har arbetat proaktivt med opinionsbildning for att hoja kunskapen om produkten bland 
politiker, tjansteman, debattorer och media. Detta har inte minst varit viktigt i kolvattnet av debatten om 
den allmanna sjukvardens bantering av covid-19 pandemin som kan fdrvantas fortsatta framover i och med 
den vaxande vardskulden. Svensk Forsakrings malsattning ar att oka fdrtroendet och acceptansen for 
kompletterande forsakringar pa valfards- och socialforsakringsomradet.

Under 2021 kommer det opinionsbildande paverkansarbetet fortsatt att fokusera pa hallbarhet, pensioner och 
vaifardsfragor.

Under 2020 visar foreningen ett positivt finansielit resultat vilket bl.a. beror pa att utfallet for vissa kostnads- 
poster (t.ex. resor, konferenser och moten) har blivit lagre an forvantat till foljd av covid-19-pandemin. 
Resultatet har aven paverkats positivt av att Svensk Forsakrings vardskap for den digitala konferensen for 
sjb- och transportforsakring IUMI 2020 gav ett litet overskott.

Verksamhetsrisker
Svensk Forsakring 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.
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Flei-Srsoversikt (belopp i tkr)
Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsattning 157 660 151 954 152 435 135 554 123 531
Resultat efter finansiella poster 4 660 175 -3 246 916 -305
Balansomslutning 78 394 69 880 70 657 55 666 43 414
Soliditet 17% 14% 14% 23% 29%
Medelantalet anstallda 41 41 39 40 37

Moderforeningen 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsattning 50 067 46 035 42 745 43 101 42 697
Resultat efter finansiella poster 2 221 -330 -1 410 -136 -483
Balansomslutning 8 489 5 397 7 859 7 479 7 663
Soliditet 48% 34% 27% 48% 48%
Medelantalet anstallda 11 10 10 9 10

Definition av nyckeltal
Soliditet Justerat eget kapital/Balansomsiutning

Forandring i eget kapital
Koncernen

Vid arets borjan
Vardeforandring av andel eget kapital avseende 
obeskattade reserver p g a forandrad skattesats 
Arets resultat 
Vid arets slut

Reservfond Fritt eget kapital 
60 000 9 632 535

7 148 
3 955 488

60 000 13 595 171

Moderforeningen

Vid arets borjan 
Arets resultat 
Vid arets slut

Fritt eget kapital
1 829 636
2 221 274
4 050 910
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Resultatrakning - koncernen

Belopp i kr Not
2020-01-01

- 2020-12-31
2019-01-01

- 2019-12-31

Nettoomsattning 1 157 659 525 151 954 180
Ovriga rorelseintakter 2 3 984 074 4 471 620

161 643 599 156 425 800
Rbrelsens kostnader
Utveckling och drift av webbtjanst -32 629 965 -31 768 137
Ovriga externa kostnader 3,4 -59 054 742 -59 481 327
Personalkostnader 5 -65 204 944 -65 913 192
Avskrivning av materiella anlaggningstillgangar -365 701 -354 029
Rorelseresultat 4 388 247 -1 090 885

Resultat frSn finansiella poster
Resultat frln andelar i intresseforetag och joint ventures 9 271 176 1 271 885
Ovriga ranteintakter 463
Rantekostnader -224 -6 255
Resultat efter finansiella poster 4 659 662 174 745

Skatt pi arets resultat 6 -704 174 -129 591
Arets resultat 3 955 488 45 154
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Balansrakning - koncernen
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

tillgAngar

AnlaggningstillgSngar

Materiella anlaggningstillgSngar
Inventarier 7 811 012 839 899

811 012 839 899
Finansiella anlaggningstillgSngar
Andelar i intresseforetag och joint ventures 9 2 085 525 1 872 662
Andra langfristiga fordringar 81 642 -

2 167 167 1 872 662
Summa anlaggningstillgSngar 2 978 179 2 712 561

OmsattningstillgSngar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 231 583 32 785 873
Fordringar hos intresseforetag och joint ventures - 216 875
Uppskjuten skattefordran 274 405 328 378
Skattefordringar 2 972 879 2 955 070
Ovriga fordringar 3 919 080 1 750 554
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 10 4 806 591 5 070 424

36 204 538 43 107 174

Kassa och bank 39 211 267 24 060 143

Summa omsattningstillgSngar 75 415 805 67 167 317

summa tillgAngar 78 393 984 69 879 878

Balansrakning - koncernen
Belopp 1 kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Reservfond 60 000 60 000
60 000 60 000

Balanserat resultat 9 632 535 9 593 574
Annat eget kapital 7 148 -6 193
Arets resultat 3 955 488 45 154

13 595 171 9 632 535
Summa eget kapital 13 655 171 9 692 535

Kortfristiga skuider

Forskott frln kunder 847 660 290 595
Leverantorsskulder 9 338 655 10 653 117
Uppskjuten skatteskuld 309 013 194 823
Ovriga skuider 9 017 759 8 424 763
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 11 45 225 726 40 624 045

64 738 813 60 187 343
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 78 393 984 69 879 878
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Kassaflddesanalys - koncernen
Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31

Den lopande verksamheten
Resultat efter flnansiella poster
Justeringar for poster som inte inglr i kassaflodet, m.m.

4 659 662
159 986

174 745
-891 922

Betald skatt
4 819 648
-553 820

-717 177
-491 248

Kassaflode frSn den lopande verksamheten fore 
fdrandringar av rorelsekapital 4 265 828 -1 208 425

Kassaflode frSn fdrandringar i rorelsekapital 
6kning(-)/Minskning(+) av rorelsefordringar 
6kning(+)/Minskning(-) av rorelseskulder
Kassaflode frSn den lopande verksamheten

6 784 830
4 437 280

15 487 938

-1 672 558
-858 919

-3 739 902

Investeringsverksamheten
Forvarv av materiella anlaggningstillglngar
Kassaflode frSn investeringsverksamheten

-336 814
-336 814

-436 486
-436 486

Arets kassaflode
Likvida medel vid drets borjan
Likvida medel vid Srets slut

15 151 124
24 060 143
39 211 267

-4 176 388
28 236 531
24 060 143

Tillaggsupplysningar till kassaflddesanalys - koncernen
Belopp I kr 2020-12-31 2019-12-31

Justeringar for poster som inte ingSr i kassaflodet m m
Avskrlvning av materiella anlaggningstillgangar
Resultat andelar I intressefdretag och joint ventures
Forandring andel eget kapital av obeskattade reserver

365 701
-212 863

7 148

354 029
-1 239 758

-6 193

Likvida medel
Foljande delkomponenter IngSr i likvida medel:
Kassa och bank

159 986

39 211 267

-891 922

24 060 143
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Resultatrakning - moderforeningen

Belopp i kr Not
2020-01-01

- 2020-12-31
2019-01-01

- 2019-12-31

Nettoomsattning 1 50 067 015 46 035 361
Ovriga rorelseintakter

Rorelsens kostnader

2 52 406
50 119 421

28 000
46 063 361

Ovriga externa kostnader 4 -28 115 415 -28 678 648
Personalkostnader 5 -19 782 732 -17 715 060
Rdrelseresultat 2 221 274 -330 347

Resultat frSn finansiella poster
Ovriga ranteintakter - -

Rantekostnader - -246
Arets resultat 2 221 274 -330 593
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10(18)

Balansrakning - moderforeningen
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

tillgAngar

AnlaggningstillgSngar

Finansiella anlaggningstillgSngar
Andelar l koncernforetag 8 100 000 100 000
Summa anlaggningstillgSngai 100 000 100 000

OmsattningstillgSngar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 49 342 23 624
Fordringar hos koncernforetag 290 691 358 492
Skattefordringar 815 100 815 100
Ovriga fordringar 273 220 153 687
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 10 1 019 256 1 025 809

2 447 609 2 376 712

Kassa och bank 5 941 274 2 920 415

Summa omsattningstillgSngar 8 388 883 5 297 127

summa tillgAngar 8 488 883 5 397 127

Balansrakning - moderforeningen
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 1 829 636 2 160 229
Arets resultat 2 221 274 -330 593

Summa eget kapital
4 050 910
4 050 910

1 829 636
1 829 636

Kortfristiga skulder

Fdrskott fran kunder 517 414 211 844
Leverantorsskulder 1 047 877 1 028 042
Skulder till koncernforetag 408 141 202 360
Ovriga skulder 675 096 586 261
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 11 1 789 445 1 538 984

SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
4 437 973
8 488 883

3 567 491
5 397 127
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Noter med redovisnings- och varderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmanna redovlsningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisnlngslagen (1995:1554) och Bokforings- 
namndens allmanna rad (BFNAR 2012:1).
Koncernredovlsningen ar upprattad enligt forvarvsmetoden avseende de helagda dotterbolagen samt 
kapltalandelsmetoden avseende Intressebolag och joint ventures.

Koncernuppgifter
Svensk Forsakring ar moderfdrening till det helagda dotterbolaget SFS -Svensk Forsakring Service AB 
org nr 556207-5860 med sate i Stockholm.
SFS ar moderforetag till de helagda dotterforetagen Skadeanmalningsregister (GSR) AB, 
org nr 556585-5409, Min Pension i Sverige AB, org nr 556650-3495, samt Larmtjanst AB, org nr 
556084-4382, alia 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.
Moderforeningen upprattar koncernredovisning.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar Svensk Forsakring och de foretag over vilka moderforeningen direkt 
eller indirekt har bestammande inflytande (dotterforetag). Bestammande inflytande innebar en ratt att 
utforma ett annat foretags finansiella och operativa strategier i syfte att erhalla ekonomiska fordelar. 
Bestammande inflytande foreligger i normalfallet da moderforeningen direkt eller indirekt innehar aktier som 
representerar mer an 50 % av rosterna.

Ett dotterforetags intakter och kostnader tas in i koncernredovisningen fran och med tidpunkten for 
forvarvet till och med den tidpunkt da moderforeningen inte langre har ett bestammande inflytande over 
dotterfbretaget.

Redovisningsprinciperna for dotterforetag overensstammer med koncernens redovisningsprinciper. Alla 
koncerninterna transaktloner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och forluster hanforliga till 
koncerninterna transaktloner har eliminerats vid upprattandet av koncernredovisningen.

Kassafliidesanalys
Kassaflodesanalysen visar koncernens forandringar av fdretagets likvida medel under rakenskapslret. 
Kassaflodesanalysen har upprattats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflodet omfattar 
endast transaktloner som medfort in- och utbetalningar.

Varderingsprinciper
Tillglngar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat 
anges nedan.

Avskrivningsprinciper for anlaggningstillgSngar
Avskrivningar enligt plan baseras pi ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjande- 
period. Nedskrivning sker vid bestaende vardenedgang.

Foljande avskrivningstider tillampas 
Materiella anlaggningstillgSngar 
Inventarier 
Datorer

Fordringar
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta.

Skatt
Uppskjuten skatt beraknas genom att temporara skillnader, pi balansdagen, mellan 
redovisade och skattemassiga varden pi tillglngar 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 
skattepllktiga overskott.

Redovisning av intakter och kostnader
Intakter varderas till verkligt varde och motsvarar de belopp som har erhlllits eller kommer att 
erhlllas.

Fdreningen huvudsakliga intakter bestir av medlemsavgifter.

r- O5 ar 
3 ar
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Koncernens huvudsakliga intakter bestar av medlems- och serviceavgifter samt arliga avglfter 
fran anslutna aktorer. Aven intakter fran lopande projekt, utbildningar, kalkylprogrammet FKB 
(som anvands for att rakna fram kostnaden for att Iteruppbygga bostads-, kontors- och 
industribyggnader) samt fdrsaljning av vissa utrednings- och informattonstjanster forekommer.

Samtliga intakter redovisas forst vid den tidpunkt nar ersattningen kan beraknas pa ett tillforlitiigt 
satt och nar det ar sannolikt att de ekonomiska fordelarna av transaktionen kommer att tillfalla 
koncernen.

Redovisade intakter och kostnader periodiseras till den tidpunkt dl en tjanst utfors, en vara 
levereras eller en viss handeise intraffar. Detta for att Iterspegia den faktiska ekonomiska 
inneborden i transaktioner och fa en periodisering av inkomster respektive utgifter som ar 
i enlighet med god redovisningssed.

Leasing
Samtliga leasingavtai redovisas som operationella i enlighet med de ekonomiska risker och 
fdrdelar som ar forknippade med leasingobjekten.
I not specificeras aktuella samt framtida forvantade leasingkostnader. Dar aterfinns aven 
beskrivning av vasentliga ingangna leasingavtai.

Pensionspremier
I stora deiar av forsakringsbranschen tillampas den kollektivavtalade tjanstepensionsplanen, 
FTP-planen. Denna ar uppdelad i tvl avdelningar; FTP 1 for tjansteman som ar fodda 
1972 eller senate och FTP 2 for tjansteman som ar fodda 1971 eller tidigare.
FTP 1 ar avgiftsbestamd och FTP 2 ar fdrmansbestamd men innehaller ocksa en 
premiebestamd del. Da pensionspremier betalas lopande for bade FTP 1 och FTP 2 
tillampas forenklingsregein avseende redovisningen av FTP 2.

Utgifter for utveckling av webbpiattform
I enlighet med god redovisningssed kostnadsfors lopande kostnaderna for utveckling av 
webbpiattform.

Covid-19
Covld-19 har inte plverkat varderingen av tillgangar och skulder.

Koncerninterna transaktioner
Koncernen
Andel koncerninterna inkop 0,4%
Andel koncernintern forsaljning 0,2%

Not 1 Nettoomsattning
2020

Koncernen
Medlems- och serviceavgifter 
Intakter fran anslutna aktorer 
Fasta abonnemang 
Utredningsuppdrag
Regelnamnden och forsaljning av kalkylprogrammet FKB 
T ransaktionsavgifter 
Kurser och konferenser 
Ovrigt

Moderforeningen
Medlemsavgift
Medlemsavgift Konsumenternas Fbrsakringsbyrl 
Ovrigt

71 782 679 
58 463 095 
15 272 002 

2 509 444
2 494 665
3 655 943 
2 931 500

550 197 
157 659 525

31 975 938 
18 091 000 

77
50 067 015

2019

71 929 049 
56 393 428 
15 375 006 

778 847
2 421 664
3 481 597 
1 267 600

306 989 
151 954 180

28 385 317 
17 650 000 

44
46 035 361
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Not 2 Ovriga rorelseintakter
2020 2019

Koncernen
Uppdragsintakter 940 217 1 320 480
Administrativa tjanster 2 890 200 2 219 000
Sponsorintakt - 771 800
Ovrigt 153 657 160 340

3 984 074 4 471 620
Moderforeningen
Ovrigt 52 406 28 000

Not 3 Ersattning till revisorer
2020 2019

Koncernen
Revisionsuppdrag, BY 2 000
Revisionsuppdrag, Deloitte 322 000 322 500

322 000 324 500

Not 4 Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
2020 2019

Tillgingar som innehas via operationella leasingavtal
Koncernen
Summa minimileasavg inom 1 ar 4 161 000 3 615 000
Summa minimileasavg 1-5 ar 406 000 3 432 000
Summa minimileasavg >5 Ir - -

Rdkenskapslrets leasingkostnader 3 759 610 3 886 902

Moderforeningen
Summa minimileasavg inom 1 ar 907 000 853 000
Summa minimileasavg 1-5 ar - 853 000
Summa minimileasavg >5 ar -

Rakenskapsarets leasingkostnader 826 852 859 370

Koncernen hyr verksamhetslokaler fran Svensk Forsakring Administration AB som i sin tur hyr fran 
Vasakronan AB. Objektet ar Vasakronan AB:s egendom. Hyresavtalet Idper fram till 2021-12-31. 
Uppsagning ska ske senast 9 manader fdre hyrestidens utgang, annars forlangs avtalet med tre ar.
Infer 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 sldan forlangnlng 
kanda utan diskussionema kommer att slutforas under 2021.
Koncernen hyr aven en kontorsplats i Ystad. Hyresavtalet Idper fram till 2022-12-31.

Koncernen leasar 11 stycken personbilar fran Handelsbanken Finans, Objekten ar Handelsbanken Finans 
egendom. Tidigast tre (3) manader och senast trettio (30) dagar fore leasingperiodens utglng kan bolaget 
1) valja att anvisa en kdpare till objektet, eller 2) Aterlamna objektet till leasegivaren. Ifall inget gors 
forlangs kontraktet med ett ar enligt de da gallande avtalsreglerna.
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Not 5 Anstallda och personalkostnader
2020 2019

Medelantalet anstallda, koncernen 41 41
Varav kvinnor 44% 46%
Varav man 56% 54%

Loner, andra ersattningar och sociala kostnader, koncernen
Loner och ersattningar, vd och vice vd 6 465 017 6 446 953
Loner och ersattningar, styrelseordforande - 84 000
Loner och ersattningar, ovriga anstallda 30 393 172 30 082 594

36 858 189 36 613 547

Pensionskostnader, vd och vice vd 2 595 361 2 563 481
Pensionskostnader, ovriga anstallda 9 061 336 9 614 544

11 656 697 12 178 025

Sociala kostnader (exklusive pensionskostnader) 14 677 258 14 737 156

Medelantalet anstallda, moderforeningen 11 10
Varav kvinnor 61% 66%
Varav man 39% 34%

Loner, andra ersattningar och sociala kostnader, moderforeningen
Loner och ersattningar, vd och vice vd 1 628 338 1 594 533
Loner och ersattningar, styrelseordforande - 42 000
Loner och ersattningar, ovriga anstallda 9 526 269 8 161 480

11 154 607 9 798 013

Pensionskostnader, vd och vice vd 628 894 602 554
Pensionskostnader, ovriga anstallda 3 041615 2 806 143

3 670 509 3 408 697

Sociala kostnader (exklusive pensionskostnader) 4 433 061 3 888 331

Avgaende styrelseordforande har arvoderats under ar 2019 av Svensk Forsakring och SFS - Svensk Forsakring 
Service AB. Arvodet var ej pensionsgrundande. Tilltradande styrelseordfSrande uppbar inget arvode.

Inga andra arvoden har utgitt till styrelserna.

Verkstallande direktoren i moderforeningen
Svensk Forsakring och SFS har gemensam vd med Fdrsakringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO 
samt FAO Service AB.

Vld uppsagning Iran foreningens sida ager vd, utdver Ion under uppsagningstiden sex mlnader, 
ratt till avgangsvederlag motsvarande sex manadsloner.
Avgingsvederlaget uppgar dock till tolv manadsloner om uppsagningen sker till fdljd av en 
storre omstrukturerlng.
Vid uppsagning frln vd:s sida gaiier en uppsagningstid om sex mlnader.

Under 2020 har 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 har belastat Svensk Forsakring.

Arlig pensionspremie till vd uppgar till 35% av fast kontant arslon inklusive semesterlonetillagg.
Premier inbetalas tills vd uppnar pensionsllder, som ar 65 ar, eller intlll den senaste av tidpunkt for 
anstallningens upphdrande eller uppsagningstidens slut.
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Konsfordelning i foretagsledningen.
2020 2019

Andel kvinnor Andel kvinnor
Koncernen
Styreise och vd 27% 31%

Moderforeninger
Styreise och vd 27% 25%
Ovriga ledande befattnlngshavare 40% 40%

Not 6 Skatt pS Srets resultat
2020 2019

Koncernen
Uppskjuten skatt -175 311 101 445
Aktuell skatt -528 863 -231 036

-704 174 -129 591
Avstamn'mg av effektiv skatt

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat fore skatt i dotterbolag 1 871 388 333 338
Finansnetto I moderforeningen - -246
Beskattningsbart resultat 1 871 388 333 092

Skatt enligt gallande skattesats 21,4% -400 477 21,4% -71 281
Ej avdragsgllla kostnader 10,0% -186 803 78,9% -262 709
Ej skattepliktiga intakter 0,0% 99 0,0% “
Kostnader som far dras av men som ej ar bokforda -0,3% 5 320 -2,0% 6 588
Schabloniserad ranteintakt periodiseringsfond 0,1% -975 0,2% -753
Upplosning aktiverad underskottsavdrag 0,0% 0,0%
Aktivering av uppskjuten skatt underskottsavdrag -2,9% 53 973 43,0% -143 438
Utnyttjande av tidlgare ej aktlverade underskotts-
avdrag 0,0% “ -72,2% 240 610
Ej inbetalnlngsskyldlg skatt 0,0% “ -53
Redovisad effektiv skatt 28,3% -528 863 69,3% -231 036

Moderforeningen
Aktuell skatt _ „

Avstamning av effektiv skatt
“

Procent Belopp Procent Belopp
Finansnetto “ -246
Skatt enligt gallande skattesats 21,4% 0 21,4% 53
Ej inbetalnlngsskyldlg skatt 0,0% 0,0% -53
Redovisad effektiv skatt 21,4% 21,4%

Not 7 Inventarier
2020 2019

Koncernen
Ackumuierade anskaffningsvarden
Vid Irets borjan 6 313 828 5 916 293
Nyanskaffningar 336 814 436 486
Avyttringar och utrangerlngar - -38 951

6 650 642 6 313 828

Ackumuierade avskrivningar enligt plan
Vid Irets borjan -5 473 929 -5 158 851
Avyttringar och utrangeringar 38 951
Arets avskrivning enligt plan -365 701 -354 029

-5 839 630 -5 473 929

Redovisat varde vid Irets slut 811 012 839 899
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Not 8 Aktier r koncernfdretag

Vid Srets borjan 
Redovisat varde v!d arets slut

20202019
100 000 _______100 000
100 000 100 000

Specifikation av moderforetagets innehav av andelar i dotterforetag

Dotterforetag / Org nr/Sate
Eget

kapital
Arets

resultat
Antal

andelar
Andel 
i % 1)

Bokfort
vSrde

SFS - Svensk Forsakring Service AB 
556207-5860, Stockholm

1 710 337 725 395 1 000 100 100 000

Skadeanmalningsregister (GSR) AB 
556585-5409, Stockholm

1 553 643 198 240 1 000 100

Min Pension i Sverige AB
556650-3495, Stockholm

3 054 427 54 634 1 000 100

Larmtjanst AB
556084-4382, Stockholm

680 242 97 420 1 000 100

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

Not 9 Andelar i intresseforetag och joint ventures

Piaceringar 1 intresseforetag redovisas 1 enlighet med kapitalandelsmetoden. Resultat fran intresseforetag 
och joint ventures redovisas pi egen rad i resuitatrakningen.
Resuitatet utgors av koncernens andel av intresseforetags och joint ventures resultat efter finansiella 
poster.

_20202019
Koncernen
Andel av joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden _____ 2 085 525 1 872 662

2 085 525 1 872 662

Vid berakning av intresseforetags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden redovisas 
koncernens andel av skatt pa raden for skatter i resuitatrakningen. Koncernens andel av joint ventures 
skatt uppglr till 1 293 kr.

Ackumulerade anskaffningsvarden
Vid Srets borjan 1 872 662 632 904
Nyanskaffningar
Arets forandring genom andel i intresseforetags och joint
ventures egna kapital _______ 212 863 1 239 758

2 085 525 1 872 662
Redovisat varde vid Srets slut 2 085 525 1872 662

Innehavet avser 500 aktier a 200 kr I Fullmaktskollen i Sverige AB, org nr 556963-8017, med sate i Stockholm, 
och 500 aktier a 200 kr i S4I Standard for Insurance AB, org nr 559074-9312, med sate i Stockholm.
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Not 10 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
2020 2019

Koncernen
Hyra 913 350 806 301
Personalrelaterade forsakringar 748 492 667 284
Lokal- och IT-gemensamma kostnader 9 362 458 715
Licenskostnader 554 519 503 385
Kostnader webb 538 183 531 459
Konferenskostnad „ 350 000
Kostnad Regelnamnden 248 929 317 556
Upplupna Intakter 901 757 691 229
Ovriga poster 891 999 744 495

4 806 591 5 070 424

Moderforeningen
Hyra 237 125 206 713
Personalrelaterade forsakringar 440 916 367 364
Lokal- och IT-gemensamma kostnader - 117 031
Kostnader webb 83 086 81 263
Ovriga poster 258 129 253 438

1 019 256 1 025 809

Not 11 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
2020 2019

Koncernen
Forutbetalda intakter 36 467 486 33 071 627
Personalrelaterade skulder 5 894 304 5 634 461
Utveckling och drift av webbtjanst 2 068 505 1 553 089
Ovriga poster 795 431 364 868

45 225 726 40 624 045
Moderforeningen
Personalrelaterade skulder 1 745 695 1 495 234
Ovriga poster 43 750 43 750

1 789 445 1 538 984

Not 12 Handelser efter balansdagen

Inga vasentliga handelser har intraffat efter balansdagen som paverkar bedomningen av
koncernens resultat och stallning.

Not 13 Stallda sakerheter och eventualfbrpliktelser
2020 2019

Stallda sakerheter och eventualfdrpllktelser Inga Inga
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Stockholm den dag som framgSr av vSr 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

Ylva Wessen

Var revisionsberattelse bar lamnats den dag som framgar av var underskrift 
Deloitte AB

Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERATTELSE
Till foreningsstamman i Svensk Forsakring 
organisationsnummer 802001-1659

Rapport om Srsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av arsredovisningen och 
koncernredovisningen for Svensk Forsakring for 
rakenskapsaret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Enligt var uppfattning har arsredovisningen och 
koncernredovisningen upprattats i enlighet med 
arsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga 
avseenden rattvisande bild av foreningens och 
koncernens finansiella stallning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflode for 
aret enligt arsredovisningslagen. 
Forvaltningsberattelsen ar fdrenlig med 
arsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller 
resultatrakningen och balansrakningen for 
moderforeningen och koncernen.

Grund 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 Revisoms ansvar. Vi ar oberoende i 
forhallande till foreningen 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 och verkstallande direktoren som har 
ansvaret for att arsredovisningen och 
koncernredovisningen upprattas och att den ger en 
rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkstallande direktoren ansvarar aven for den 
interna kontroll som den bedomer ar nodvandig for att 
uppratta en arsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehaller nigra vasentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av arsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkstallande direktoren for bedomningen av 
foreningens och koncernens formaga att fortsatta 
verksamheten. Den upplyser, nar si ar tillampligt, om 
forhillanden som kan paverka formagan att fortsatta 
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte 
om styrelsen avser att likvidera foreningen, upphora 
med verksamheten eller inte har nigot realistiskt 
alternativ till att gora nigot av delta.

Revisorns ansvar
Vira mil ar att uppni en rimlig grad av sakerhet om 
huruvida arsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehiller nigra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter 
eller misstag, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehiller vira 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 sadan finns. Felaktigheter kan 
uppsti pi 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 
och koncernredovisningen.

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 och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror pi 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor 
granskningsatgarder bland annat utifrin dessa 
risker och inhamtar revisionsbevis som ar 
tillrackliga och andamilsenliga 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 isidosattande av intern kontroll.

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

• utvarderar vi den overgripande presentationen, 
strukturen och innehallet i arsredovisningen och 
koncernredovisningen, daribland upplysningarna, 
och om arsredovisningen och 
koncernredovisningen aterger de underliggande 
transaktionerna och handelserna pa ett satt som 
ger en rattvisande bild.

• inhamtar vi tillrackliga och andamalsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen for enheterna eller 
affarsaktiviteterna inom koncernen for att gora ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar for styming, overvakning och utforande 
av koncernrevisionen. Vi ar ensamt ansvariga for 
vara uttalanden.

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 forfattningar

Uttalande
Utover var revision av arsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi aven utfort en revision av 
styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning for 
Svensk Forsakring for rakenskapsaret 2020-01-01 - 
2020-12-31.

Vi tillstyrker att foreningsstamman beviljar styrelsens 
ledamoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet 
for rakenskapsaret.

Grund for uttalande
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 foreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i ovrigt fuligjort vart yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar 
tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart 
uttalande.

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar 
Det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har 
ansvaret for forvaltningen.

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 direktoren i nagot vasentligt 
avseende foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig 
till nagon forsummelse som kan foranleda 
ersattningsskyldighet mot foreningen.

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 
atgarder eller forsummelser som kan foranleda 
ersattningsskyldighet mot foreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige anvander vi professionellt omdome och har en 
professionellt skeptisk installning under hela 
revisionen, Granskningen av forvaltningen 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 foreningens situation. Vi gar igenom och 
provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for 
vart uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 18 mars 2021 

Deloitte AB

Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor

Svensk Forsakring 
organisationsnummer 802001-1659
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