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Forvaltningsberattelse
Allmant om vorksamheten
Svensk Forsakring ar en Ideell forening och branschorganisation for fbrsakringsfbretag som bedrlver forsakringsrorelse i Sverige. Organisationens huvuduppgifter ar att:
- tlllvarata medlemmarnas Intressen och deras mdjllgheter att verka I Sverige och utomlands,
- ge uttryck it medlemmarnas gemensamma standpunkter i forhlllande till riksdag, regering, myndigheter,
organisatloner och allmanheten,
- verka for dkad kannedom om den privata forsakringsverksamhetens betydelse for samhallet och enskilda,
- gdra utredningar och vacka forslag I fragor av betydelso for don privata fdrsakringsverksamheten,
- tlllhandahilla namndprdvning som huvudman fcir flera prbvnlngsnamnder vllka avger yttranden I tvister
mellan fdrsakringstagare och fdrsakringsfbretag
En viss del av verksamheten bedrivs inom det helagda dotterbolaget SFS - Svensk Forsakring Service AB
(SFS). Inom ramcn for SFS genomfors utredningar, tillhandahalls statistik och bedrivs upplysningsverksamhet.
SFS har dSrutdver ett anlal hel- eller delagda bolag.
Larmtjinst AB ir ett helagt dotterbolag till SFS som arbetar for att minska fbrsakringsforetagens skadekostnader genom att operativt verka mot fdrsakringsrelaterad brottslighet.
Skadeanmainingsreglster (GSR) AB ir ett helSgt dotterbolag till SFS vars luivudsakliga uppgift Sr att tlllhanda
hilla ett register Over skadeanmblnlngar. Syftel dr att minska fbrsakringsforetagens utbetalnlngar av skadeersattningar som grundar sig pa oriktiga uppgifter och att fbrebygga sadana skadeersattningsansprik.
Min Pension I Sverige AB ar ett helagt dotterbolag till SFS som ansvarar for utveckling och drift av penslonsportalen vvww,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 fbrsakringsfbrmedlares
forening. Fullmaktskollen ar en webbtjanst som hanterar informations- och fbrmedlingsfullmakter inom personfbrsakringsomradet.
S4I Standard for Insurance AB ar ytterligare ett gemensamagt bolag mellan SFS och Svenska forsakrlngsformedlares forening. S4I har som uppgift att utveckla och fdrvalta branschstandarder for digital informationsbverforing pa llv- och pensionsfbrsakringsomradet,
Finansiering
Verksamheten i Svensk Forsakring finansieras genom medlemsavgifter fran medlemsforetagen. SFS finansieras
genom serviceavgifter samt genom intakter fran sjb- och transportfbrsakringsutbildningar, kalkylprogrammet
FKB (som anvdnds fbr alt rdkna fram kostnaden fbr att ateruppbygga bostads-, kontors- och industrlbyggnader) och vlssa utrednlngs- och informationstjanster.
Verksamheten under Sret och fbrvantad framtida utveckling
Svensk Fbrsakrings verksamhet syftar till att;
-skapa goda verksamhetsfdrutsdttningar for forsakringsverksamhet
-bidra till ett hogt fbrtroende for fdrsakringsbranschen
-bidra till okad kunskap om privata fbrsakringars betydelso I samhallet
Svensk FbrsSkrlng tillhandahaller dessutom viss branschgemensam Infrastruktur Inom ramen fbrollka dotter
bolag.
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Verksarnheten har under aret prdglats av den fortgaende covid-19 pandemin. Ett antal seminarler, bland
annat ftrsmOteskonCerensen, har varlt tvungna att Stellas In eller gdras om till dlgitala seminarler, vilka har
varlt valbesokta. Nar restriktionerna siapptes under hosten 2021 har ett semlnarium om Omvarldsrapporten
kunnat genomforas fyslskt. Under 2021 har Svensk Forsakrings kontakter med politiker och andra beslutsfattaro varlt mindre omfattande an vanligt pa grund av pandemin. Kansliots dcltagande I Aimodalsveckan I
juli staildes in fdr andra aret I rad.
Svensk Fdrsakrlng har under hosten 2021 vlnnlagt sig om att ateruppr^tta kontakter med politiker och andra
beslutsfattare. Bland annat hartva seminarler kunnat genomforas i Riksdagens lokaler - ett om brottsforebyggande arbcte och Centrum for AMP och ett om klimatfdrandringarnas effekter pa ekonomin. Riksdagsledamdter fran ett par olika politiska partler har dessutom bjudlts in till traffar pa Svensk Fdrsakrlngs kansli
fdr dialog orn aktuella fdrsdkringsfragor.
Svensk Fbrsakring saval som medlemsfdretagen har haft en god uthallighet for att kunna hantera ett langdraget pandemiforlopp inom ramen for ordinario verksamhet. Kansliet har bland annat sakerstallt att tekniska
losningar finns for att distansarbete ska fungora pa ott bra satt samt stdttat medarbetarna vad galler fysisk
och psykosocial arbetsmlljo.
Det nyligen Inforda regelverket for tjanstepensionsforetag har medfdrt att ett antal av Svensk Forsakrings
medlemsfdrctag har ansokt om att omvandlas till tjanstepensionsforetag. Under aret ansdkte Svensk
Fdrsakring om medlemskap I PcnsionsEurope som trader I kraft 1 januari 2022. Syftet ar att skapa kontakter,
omvarldsspana och paverka regelverksarbetet pa tjanstepensionsornrSdet, pS motsvarande satt som gbrs
via medlemskapet I Insurance Europe pa fdrsakrlngsomradet.
Pa regleringsomradet har Svensk Fdrsakring under 2021 lagt stora resurser pa den sa kallade 2020-dversynen
av Solvens II, pa regelverk inom distributionsomradet, samt pa redovisningsregelverket IFRS 17.
Solvens II har stor pSverkan pi verksamhetsfdrutsattnlngarna for svenska fdrsakringsfdretag och darmed far
andringar av detta EU-regelverk betydande konsekvenser. I den omfattande 2020-dversynen har EUkommissionen kommit med fdrslag som Svensk Fdrsakring har stallt sig kritisk till. Det galler bland annat
fdrslaget om att andra den symmetriska aktieriskdamparen som riskerar att fa negativa effekter for fdrsakringsfdretagens aktlelnnehav och fdrslaget om ett nytt direktlv om Sterhdmtning och resolution av fdrsdkringsfdretag som skulle innebara dkade kostnader och administration for branschen. 2020-dversynen kommer att
paga under flera ar framdver, bland annat fdrvantas ytterligare fdrslag tillkomma om att integrera hallbarhetsaspekter i regelverket. Svensk Forsakrings fokus ar att dversynen bdr mynna ut I andringar som underlattar
fdrsakringsfdretagens mdjligheter att bidra till en gron omstallning och ckonomisk aterhamtning. Kansliet
arbetar intensivt med att paverka beslutsfattare pa bade natlonell nlva via bland annat Flnansdepartementet
och pa EU-nlva Inom ramen for Insurance Europe.
Pa distributionsomrldet deltar Svensk Fdrsakring aktlvt I arbetet med dversynen av EU:s sa kallade Priipsfdrordning som reglerar hur faktablad ska se ut for paketerade och fdrsakringsbaserade investeringsprodukter
fdr Icke-professlonella Investerare. Kansliet arbetar ocksi med regleringsfdrslagen orn hallbarhetsrelaterade
upplysnlngskrav och hur hillbarhetsaspekter kan integreras i dlstributionen av fdrsakringar. Paverkansarbetet
sker dels pi nationell nlva, dels pi EU-niva. Svensk Forsakrings arbete syftar till att fdrsakringsprodukter
ska kunna distribueras pa ett satt som ar anpassat till kunderna och som ger enkel, tydlig och jamfdrbar
information,
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De Internationella redovlsningsstandarderna IFRS 17 och EU;s antagande av dessa krtiver stora resurser fbr
pSverkansarbete pS svensk, europeisk och Sven global nlv§. Svensk FbrsSkrlng med flera branschorganlsationer
varlden over bar haft starka invandningar mot IFRS 17 och lyckades fi Ikrafttrbdandet uppskjutet till 2023.
Den samlade fbrsakringsbranschen lyckades ocksa fa EU-kommissionen att medge ett frivilligt undantag fran
den kontroversiella reglen som begransar nskutjamning inom ett kollektiv cller over tid. Hela iden med
fbrsakrlng dr riskutjdmning bver en stor grupp avtal och Over langre tld. Arbetet med IFRS 17 kommer att
fortsatla de narmaste aren. Svensk Fbrsakrings bvergrlpande malsaltning dr att regelverken ska bidra till en
transparent och jdmfbrbar finansiell rapportering av forsakringsverksamhet.
Svensk Forsakring uppmarksammar kontinuerligt i samband med lagstiftningsarenden behovet av "rattssakra
regler". Delta avser behovet av battre processer I lagstlftnlngsdrendena fbr att sdkra att nya regler blir tydllga
och effektlva, att reglerna tas fram efter dialog med Inlressenter samt med god framfOrhallnlng och att
konsekvensanalyser gjorts. De pagaende reglerlngsprocesserna kommer dven fortsdttningsvls att krava stora
resurser. Svensk Fbrsakrings medarbetare har en viktig expertroll I dessa processer for att sakerstdlla att
rcgclfbrslagon bllr dnda-malscnliga fbr fbrsakringsbranschen.
Under 2021 har Svensk Fbrsdkring dven fokuserat paverkansarbetet pa frSgor om hallbarhet, kllmatanpassning,
sjukvardsfbrsdkringar och pensioner.
Pa hallbarhetsomradet har Svensk Forsakring, fbrutom att fblja och paverka EU-lagstiftningen via Insurance
Europe, fokuserat pa att ta fram en rapport i syfte att belysa de svenska fbrsakrings- och tjanstefbretagens
ansvarsfulla och hallbara investerlngar. Rapporten presenterades pa ett digltalt seminarium under hbsten och
mottogs med stort Intresse av bland annat finansmarknadsminlstern.
Nar det gallcr kllmatanpassning arbetar Svensk Forsakring mod opinionsbildning fbr att uppmarksamma behovet
av klimatanpassning. Under varen gonomfbrdes den atorkommande rankningen av kommunernas klimatanpassnlngsarbete som gbrs I samarbete med 1VL Svenska Miljblnsitltutet. Rankningen presenterades vld ett
digitalt pressemlnarium och fick stor medial spridning. Sommaren 2021 fortsatte att vara medieintensiv for
kansliet I samband med de skyfall och oversvamningar som skedde i Europa och I Sverige. Den bvergrlpande
malsattningen mod Svensk Fbrsakrings arbete ar att det svenska samhbllet ska bli battre rustat fbr att
hantera extremt vader och naturskador och att ett gott fbrsakringsskydd ska kunna erbjudas aven I framtiden.
Pa valfardsomradet har det under aret varit fortsatt fokus pa sjukvardsfbrsakringarna. Det ar en Ideologiskt
laddad fraga och kansliet har arbetat proaktivt med opinionsbildning fbr att hbja kunskapen om produkten
bland politiker, tjanstembn, debattbrer och media. Kansliet har ocksa deltagit med en expert I en utredning
om att begransa sjukvardsfbrsakringars paverkan pa den offentligt finansierade halso- och sjukvarden som
presenterade sitt betankande under hbsten. Utrednlngen kunde Inte belbgga att det finns problem med undantrangning av regionpatlenter eller med medlcinska prioriterlngar. Svensk Fbrsakrings milsbttning br att oka
fbrtroende och acceptansen fbr kompletterande fbrsakringar pa valfardsomradet.
Under 2021 har Svensk Forsakring fortsatt driva opinion gentemot Pcnsionsgruppen, myndighetsfbretradare,
media med flera, utlfrSn den bvergrlpande malsattningen att det ska flnnas goda fbrutsattnlngar fbr att
tjanstepension och privat sparande ska kunna komplettera den allmanna pensionen. Svensk Forsakring arbetar
for infbrande av ett individuellt privat pensionssparande, sa kallad matchning, kompletterad med en ungbonus
for att oka kunskapen och intresset for pension hos unga. Ett valbesbkt digitalt seminarium pi temat genomfbrdes under varen.
Under 2022 kommer Svensk Forsakring att fokusera det oplnionsbildande piverkansarbetet pa fragor om
hallbarhet, klimatanpassning, sjukvardsfbrsakringar och pensioner.
Svensk Fbrsakrings intbkter bestar av medlemsavgifter fran medlemmarna. Avgifterna salts I fbrhallande till
berbknat utfall fbr kansllets kostnader samt vlssa bldrag till externa organisatloner. Under 2021 har utfallel
for kansliets kostnader blivit nagot Ibgre bn fbrvbntat eftersom reskostnader, representation samt kostnader
for seminarier och konferenser har varit ovanligt liga till fbljd av covld-19 pandemin. Dbremot har personalkostnadernas utfall blivit nagot hbgre an fbrvantat vilket huvudsakligen beror pa hbjda pensionspremier.
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Verksamhetsrisker
Svensk ForsSkrlng isren relativt liten och kunskapsintenslv organisation och Sr darmed beroende av personer
med nyckelkompetenser. Detta hanteras framst genom en stravan att varje medarbetare ska bredda sin
kompotcns I mojligaste man och genom att involvera medarbetare mod olika kompetenser i viktiga sakfragor
och stora projekl.
FlerSrsbversikt (belopp i tkr)
Koncernen
Nertoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medelantalet anstallda

2021
162 755
1 529
67 612
21%
45

2020
157 660
4 660
78 394
17%
41

2019
151 954
175
69 880
14%
41

2018
152 435
-3 246
70 657
14%
39

2017
135 554
916
55 666
23%
40

Moderforenlngen
Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medelantalet anstBllda

2021
51 601
-1 143
7 020
41%
12

2020
50 067
2 221
8 489
48%
11

2019
46 035
-330
5 397
34%
10

2018
42 745
-1 410
7 859
27%
10

2017
43 101
-136
7 479
48%
9

Definition av nyckeltal
Solidilet

Justerat eget kapilal/BalansomsIutnlng

FdrSntlrlng I eget kapital
Koncernen
Vid arets borjan

Reservfond
60 000

Fritt eget kapital
13 595 171

60 000

3 152
593 665
14 191 988

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

Arets resultat
Vid arets slut
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Resultatrakning « koncernen
Dclopp 1 kr

Not
1
2

Nettoomsattning
Ovriga rbrelseintakter
Rorelsens kostnader
Utveckling och drift av webbtjanst
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrlvnlng av matcrlclla anlaggnlngstillgangar

3,4
5

Rorelseresultat
Resultat fr3n finansiella poster
Rcsultal fran andolar i Intrcsseforctag och joint ventures
Ovriga ranteintakter
Rantekostnader

9

Arets resultat

TcamErg rc Docurrcnt E

2020-01-01
-2020-12-31

162 754 989
3 852 935

157 659 525
3 984 074

166 607 924

161 643 599

-34 218
-57 859
-73 067
-359
1 102

-32 629
-59 054
•65 204
-365

721
805
019
783
596

428 221

6

965
742
944
701

4 388 247

-1 381

271 176
463
-224

1 529 436

4 659 662

-

Resultat efter finansiella poster
Skatt pa arets resultat

2021-01-01
- 2021-12-31

-935 771

-704 174

593 665

3 955 488
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Balansrakning » koncernen
Not

Dclopp / kr

2021-12-31

2020-12-31

7

BOG 831
806 831

811 012
811 012

9

2 425 568
24 012
2 449 580

2 085 525
81 642
2 167 167

3 256411

2 978 179

tiugAngar

AnlSggningstlllgSngar

Materlella anlaggningstillgAngar
Inveniarler
Finansiella anlaggningstillgSngar
Andclar I intresscftirctag och Joint ventures
Andra langfrlstiga fordringar
Summa anlSggningstillgSngar
OmsHttnlngstlllgSngar

Kortfrlstiga fordringar
Kundfordringar
Uppskjuten skattefordran
Skattefordringar
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intakter

10

6 943
92
2 879
3 555
4 917
18 389

422
963
845
666
868
764

24 231
274
2 972
3 919
4 806
36 204

583
405
879
080
591
538

Kassa och bank

45 965 714

39 211 267

Summa omsattnlngstillglngar

64 355 478

75 415 805

summa tiugAngar

67 611 889

78 393 984

2021-12-31

2020-12-31

60 000
60 000

60 000
60 000

Balansrakning - koncernen
Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Reservfond

Galansorat rcsultat
Annat eget kapital
Arets resultat
Summa eget kapital

13 595
3
593
14 191
14 251

171
162
665
988
988

9 632
7
3 955
13 595
13 655

535
148
488
171
171

636
8 142
408
4 444
39 727
53 359

221
770
428
574
908
901

847
9 338
309
9 017
45 225
64 738

660
655
013
759
726
813

Kortfrlstiga skulder

Forskott fran kunder
Leverantorsskulder
Uppskjuten skatteskuld
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda Intakter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

11

67 611 889
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Kassaflodesanalys - koncernen
2021-01 -01
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

1 529 dJO
22 892
1 552 328

4 659 662
159 986
4 819 648

-SCI 880

-553 820

990 448

4 265 828

17 597 928
-11 478 327

6 784 830
4 437 280

7 110 049

15 487 938

Investeringsverksamheten
Fotvarv av matcriolla anlaggnlngstillgangar

-355 602

-336 814

Kassafldde frSn investeringsverksamheten

-355 602

-336 814

Arets kassafldde
Llkvlda model vid Snots bdrjan

6 754 447
39 211 267

15 151 124
24 060 143

Llkvlda model vid Srets slut

45 965 714

39 211 267

Dclopp 1 kr
Don lopando vorksamheton
Resullal efler finansiella poster
Justeringar for poster som inte Inglr i kassaflodet, m.m.
Belaid skalt
Kassafldde frSn den lopande verksamheten fore
fdrandrlngar av rdrelsekapital
KassaflOde fr3n fOrSndrlngsr i rOrelsekapItal
dkning(-)/Minskning(+) av rorelsefordringar
Okning{+)/Minskning{-) av rdrelseskulder
Kassaflddo frSn don Idpande vorksamhoton

Tillaggsupplysningar till kassaflodesanalys - koncernen
2021-01-01
- 2021-12-31

Belopp i kr
Justeringar for poster som inte IngSr I kassaflodet m m
Avskrivning av materiella anlaggnlngstillgangar
Resultat andelar 1 Intrcsscfdretag och joint ventures
FdrJindring andel eget kapltal av obeskattade reserver
Llkvlda medel
Foljande delkomponenter IngSr i likvida medel:
Kassa och bank

2020-01-01
- 2020-12-31

359 783

365 701

-340 043

-212 863

3 152
22 892

7 148
159 986

45 965 714

39 211 267
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Resultatrakning - moderfdreningen
2021-01-01
- 2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

1
2

51 601 137
27 048
51 628 185

50 067 015
52 406
50 119 421

4
5

-29 842 888
-22 928 424

•28 115 415
-19 782 732

Rdrelseresultat

-1 143 127

2 221 274

Arets resultat

-1 143 127

2 221 274

Dclopp 1 kr

Not

Nettoomsattning
Ovrlga rorelseintakter
Rorelsens kostnader

Ovrlga exlerna kostnader
Personalkostnader
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Balansrakning - moderforeningen
Dclopp 1 kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

100 000

100 000

100 000

100 000

tillgAngar

AnlUggnlngstillgSngar

Finansiella anlaggningstillgSngar
Andelar 1 koncernfdretag

8

Summa anl3ggnlngstiMg£ngar
OmsSttnlngstillgAngar

Kortfristlga fordrlngar
Kundfordringar
Fordrlngar hos koncernfdretag
Skattefordringar
Ovrlga fordrlngar
Fomtbetalda kostnader och upplupna intakter

10

35
332
815
140
909
2 232

H2
337
100
294
774
647

49
290
815
273
1 019
2 447

342
691
100
220
256
609

Kassa och bank

4 680 992

5 941 274

Summa omsattningstillgAngar

6 919 639

8 388 883

summa tillgAngar

7 019 039

8 488 883

2021-12-31

2020-12-31

Balansrakning - moderforeningen
Belopp i kr

Not

EGET KAP1TAL, AVSATTN1NGAR OCH SKULDER
Eg ot kapital

Balanserat resultat
Arets resultat

4
-1
2
2

Summa cget kapital

050
143
907
907

910
127
783
783

1
2
4
4

829
221
050
050

636
274
910
910

437
656
173
689
2 154
4 111

113
616
955
711
461
856

517
1 047
408
675
1 789
4 437

414
877
141
096
445
973

Kortfristlga skulder

Fdrskott fran kundcr
Leveranlorsskulder
Skulder till koncernfdretag
Ovrlga skulder
Upplupna kostnader och fomtbetalda Intakter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

11

7 019 639
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Noter med redovisnings- och varderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges
Allmanna redovisningsprinciper
Arsredovisnlngen har upprattats i enlighei med Arsredovisningslagen (1995:1554) och BokldrlngsnSmndens allmanna rad (BFNAR 2012:1).
Koncornrcdovisnlngon ar upprattad cnllgt fflrvarvsmetodon avsconde de helagda dottorbolagcn samt
kapitalandelsmetoden avseende intressebolag och joint ventures.
Koncernuppglfter
Svensk Fdrsakring ar moderforening till det helagda dotterbolaget 5FS -Svensk Forsakring Service AB
org nr 556207-5960 mod sate I Stockholm.
SFS ar moderfbretag 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 sirte i Stockholm. SFS Sger dessutom 50% av aktlerna i Fullmaklskollen I
Sverige AB, org nr 556963-8017, med sate I Stockholm och 50% av aktiema i S41 Standard for
Insurance AB, org nr 559074-9312, mod sate I Stockholm.
Moderfdrenlngen upprattar koncernredovisnlng.
Koncernredouisnlng
Koncernredovisnlngen omfattar Svensk Forsakring och de fbretag over vilka moderforeningen direkt
cllor indlrokt har hestammande inflytande (dottcrforctag). Bcstammande inflytande Innebar on rStt att
utforma ett annat fdretags finansiella och operativa strategier i syfte att erhalla ekonomiska fdrdelar.
Bcstammande Inflytande forcliggor I normalfallet da moderfbroningon direkt ellor indirekt innehar aktier som
representerar mer an 50 % av rOsterna.
Ett dotterforctags Intakter och kostnader tas in I koncernredovisnlngen fran och med tldpunktcn for
fbrvarvet till och med den tidpunkt da moderforeningen inte langre har ett bestammande inflytande over
dotterforetaget.
Redovisningsprinciperna for dotterfbretag overensstammer med koncernens redovisningsprinciper. Alla
koncernlnterna transaktionor, mollanhavanden samt orealiserade vlnster och fdrluster hSnffirliga till
koncerninterna transaktloner har eliminerats vid upprattandet av koncernredovisningen.
Kassaflbdesanalys
Kassaflodesanalysen visar koncernens fdrandringar av fdretagets likvida medel under rakenskapsaret.
Kassaflfidosanalyscn har upprattats enligt den Indirekta metoden. Dot rcdovlsadc kassaflddet omfattar
endast transaktloner som medfdrt In- och utbetalnlngar.
Varderingsprinciper
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat
anges nedan.
Avskrivningsprincipcr f6r onlSggnlngstillgSngar
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestaende vardenedgang.
Fdljande avskrivnlngstidcr tlliampas
Materiella anlaggningstillgSngar
Inventarier
Datorcr

5 ar
3 ar

Fordringar
Fordringar har efter individual vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta.
Skalt
Uppskjuten skatt beraknas genom att temporara skillnador, pa balansdagon, mellan
redovlsade och skattemasslga varden pS tillgSngar och skulder muitipliceras med
relevant skattesats.
Uppskjutna skattefordringar 1 avdragsgilla temporara skillnador och underskottsavdrag
redovisas endast i den man det ar sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga dverskott.
Rcdovlsning av intSktcr och kostnader
Intakter varderas till vcrkligt vardo och motsvarar do belopp som har orhallits oiler kommer att
erhSllas.
Foreningens huvudsakliga intakter bestir av medlemsavglfter.
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Koncernens huvudsakliga intakter bestir av medlems- och serviceavglfter samt arliga avgifter
fran anslutna aktorer. Aven intakter fran lopande projekt, utbildningar, kalkylprogrammet FKB
(som anvands for att rakna fram kostnaden for art ateruppbygga bostads-, kontors- och
industribyggnader) samt fbrsaljning av vissa utrednings- och informationstjanster forekommer.
Samlllga InlSkler redovlsas first vicl den lldpunkt nir ersattnlngen kan beriknas pS ett tillfirlltligt
silt och nSr det Or sannollkt alt de ekonomiska fOrdelarna av transaktionen kommer att llllfalla
koncernen.
Redovisade Intakter och kostnader periodiseras till den tidpunkt da en tjanst utfors, en vara
levereras elleren viss handelse intraffar. Delta for att aterspegla den faktiska ekonomiska
innebfirdcn i transaktloner och fa on perlodlscrlng av Inkomstor rcspoktlvo utgiflor som or
i onlighct mod god redovisnlngsscd.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med de ekonomiska riskeroch
fbrdelar som ar forknippade med leasingobjekten.
I not specificeras aktuella samt framtida forvantade leasingkostnader. Dar aterfinns Oven
beskrivning av vasentliga ingangna leasingavtal.
Penslonspremler
I stora delar av forsakringsbranschen tillampas den kollektivavtalade tjanstepensionsplanen,
FTP-planen. Denna aruppdelad I tva avdelningar; FTP 1 for tjansteman som arfodda
1972 cllcr scnarc och FTP 2 for tjansteman som Or ffldda 1971 cllor tldigaro.
FTP 1 Or avglftsbostOmd och FTP 2 Or fbrmansbcstOmd men Innehallcr ocksa on
premiebestOmd del. DS penslonspremler betalas Idpande fir bide FTP 1 och FTP 2
tllliimpas firenklingsregeln avseende redovlsnlngen av FTP 2,
Uiglfter fdr utveckling av nebbplattform
I cnllghot mod god rodovlsningsscd kostnadsfors lipando kostnadorna for utveckling av
webbplattform.
Covkl-19
Covld-19 har inte paverkat varderingen av tillgangar och skulder.

Not 1

Nettoomsattning
2021

Koncernen
Medlems- och serviceavglfter
Intakter fran anslutna aktorer
Fasta abonnemang
Utredningsuppdrag
Regelnamnden och forsaljning av kalkylprogrammet FKB
Transaktlonsavgiftor
Kurscr och konferensor
dvrlgt
Moderforeningen
Medlemsavgift
Medlemsavgifl Konsumenternas Forsakringsbyra
Ovrigt

72
65
15
1
2
3

038
304
828
980
596
831
567
007
162 754

286
721
295
565
666
687
129
640
989

32 090 084
19 511 000
_________53^
51 601 137
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71
58
15
2
2
3
2

782
463
272
509
494
655
931
550
157 659

679
095
002
444
665
943
500
197
525

31 975 938
18 091 000
________ 77_
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Not 2

Ovriga rorelseintakter
2021

Koncernen
Uppdragsintakter
Admlnistrativa tjanster
fivrlgt
ModerfOrenlngen
dvrlgt
Not 3

683
100
152
935

940
2 890
153
3 984

217
200
657
074

27 048

52 406

2021

2020

Ersattning till revisorer

Koncernen
Revisionsuppdrag, Deloitte

Not 4

64B
3 126
78
3 852

2020

353 000
353 000

322 000
322 000

Leasingavglfter avseende operatlonella leasingavtal
2021

Tlllgangar som innehas via operationella leasingavtal
Koncernen
Summa minlmlleasavg inom 1 §r
Surnma minlmileasavg 1-S Sr
Summa minimileasavg >5 ir

2020

4 833 000
17 838 000

4 161 000
406 000

Rakenskapsarets leasingkostnader

3 927 538

3 759 610

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

1 101 000
4 404 000

907 000

Rakenskapsarets leasingkostnader

906 425

Koncernen 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 2026-12-31,
Fdregaende hyresavtal Ibpte ut 2021-12-31, I bokslutet 2020-12-31 hade Svensk Forsakring
Administration AB anno inte tecknat nigon forlangning av hyresavtalet utan fbrhandlingar pagick.
Koncernen hyr Sven en kontorsplats I Ystad. Hyresavtalet loper fram till 2022-12-31.
Koncernen leasar 12 stycken personbilar fran Handelsbanken Finans. Objekten ar Handelsbanken Finans
egendom. Tidigast tre (3) manader och senast trettio (30) dagar fore leaslngperiodens utgang kan bolaget
1) valja att anvisa en kopare 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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Anstallda och personalkostnader
2021

2020

AS
42%
58%

41
44%
56%

Lbner och ersattningar, vd och vice vd
Loner och ersattningar, bvrlga anstallda

6 680 649
33 358 022
40 038 671

6 465 017
30 393 172
36 858 189

Pensionskostnader, vd och vice vd
Pcnslonskostnadcr, bvrlga anstbllda

2 861 688
11 667 017
14 528 70S

2 595 361
9 061 336
11 656 697

Sociala kostnader (exklusive pensionskostnader)

16 411 142

14 677 258

12
57%
43%

11
61%
39%

1 676 148
10 856 617
12 532 765

1 028 338
9 526 269
11 154 607

Pensionskostnader, vd och vice vd
Pensionskostnader, bvrlga anstallda

667 530
3 997 119
4 664 649

628 894
3 041 615
3 670 509

Sociala kostnader (exklusive pensionskostnader)

5 117 630

4 433 061

Medelantalet anstallda, koncernen
Varav kvlnnor
Varav man
Loner, andra ersattningar och sociala kostnader, koncernen

Medelantalet anstallda, moderfbreningen
Varav kvlnnor
Varav man
Ldner, andra ersattningar och sociala kostnader, moderfdrenlngen
Loner och ersattningar, vd och vice vd
Loner och ersattningar, bvrlga anstallda

Inga arvoden har utgatt till styrelserna.
Vcrkstallando dlrcktorcn I modet fdrcnlngen
Svonsk Fdrsakring och SFS hargomcnsam vd mod Fdrsakrlngsbranschcns Arbetsgivarcorganlsatlon, FAQ
sarnt FAO Service AB.
Vid uppsagnlng frSn fdrenlngens sicla ager vd, utdver Kin under uppsagnlngstlden sex mSnader,
ratt till avgangsvederlag motsvarande sex manadsloner.
Avgangsvederlaget uppgar dock till tolv manadsloner om uppsagningen sker till fdljd av en
stbrre omstmkturering.
Vid uppsagnlng fran vd:s slda galler en uppsagningstid om sex manader.
Under 2021 har Ion och crsattnlng till vd totalt for Svensk Fbrsakrlng och SFS samt FAO och
FAO Service AB uppgStt till 2 935 603 kronor, varav 1 027 <107 kronor har belastat Svensk Fbrsakrlng.
Arllg pensionspremie till vd uppgar till 35% av fast kontant arsldn inklusive semesterlbnetillagg.
Premier inbetalas tills vd uppnar penslonsalder, som ar 65 ar, eller intill den senaste av tidpunkt for
anstallningens upphbrande eller uppsagningstidens slut.
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Konsfordelning i foretagsledningen.
2021
Andel kvinnor

2020
Andel kvinnor

Konccrncn
Styrclso och vd

31%

27%

ModerfOrenlngen
Styrelse och vd
Ovriga ledande befattnlngshavare

25%
40%

27%
40%

2021

2020

Not 6

Skatt p3 Srets resultat

Koncernen
Uppskjuten skatt
Aktuoll skatt

-284 009
-651 762
-935 771

-175 311
-528 863
-704 174

AvstdmninQ av effektiv shall
Procent
Resultat (ore skatt i dotterbolag
Finansnetto i moderfbreningen
Beskattningsbart resultat
Skatt cnllgt gallandc skattcsats
EJ avdragsgilla kostnader
EJ skatlepllktiga intbkter
Kostnader som (Sr dras av men som ej Sr bokfdrda
Schabloniserad ranteintakt periodiseringsfond
Upplosning av uppskjuten skatt underskottsavdrag
Skillnad 1 skattesats vid upprakning av periodiseringsfondernas varde i samband med upplosning
Skillnad 1 skattcsats avsocndo vardcring av uppskjuten
skatt underskottsavdrag
Skatt hanforlig till tidigare ar
Redovisad effektiv skatt

Selopp
2 174 663

Procent

2 174 663

Belopp
1 871 388
1 871 388

20,6%
17,3%
0,0%
-0,2%
0,1%
-8,3%

-447 980
-375 751
11
5 223
-1 617
181442

21,4%
10,0%
0,0%
•0,3%
0,1%
-2,9%

-400 477
-186 803
99
5 320
-975
53 973

0,1%

-3 153

0,0%

-

0,5%
0,0%
30,6%

-10 259
322
-651 762

0,0%
28,3%

Moderforeningen
Aktuell skatt

-

-

-528 863

-

AvstSmnlnQ av effektiv skatt
Procent

Dclopp

Procent

Dclopp

Finansnetto
Skatt cnllgt gallandc skattcsats
Redovisad effektiv skatt
Not 7

0

20,6%
20,6%

21,4%
21,4%

0
“

Invcntarler
2021

Koncernen
Ackumulcrade anskaffningsvdrdcn
Vid arots bflrjan
Nyanskaffningar
Avyttrlngar och utrangerlngar

Ackumulerade avskrivningar entigt plan
Vid arets bbrjan
Avyttrlngar och utrangerlngar
Arets avskrlvnlng cnllgt plan

Redovlsat varde vid tirets slut

2020

642
602
498
746

6 313 828
336 814
“
6 650 642

-5 839 630
132 498
-359 783
-6 066 915

-5 473 929
-365 701
-5 839 630

806 831

811 012

6 650
355
■132
6 873
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Aktier i koncernforetag
20212020

Vid Sret5 borjan
Redovlsat varde vid arets slut

100 000
100 000

Spccirtkalion av modorfbrctagcts Innchav av andclar i dottcrforctag
Arets
Eget
notlerforeUiQ / Org nr/Sdte
kapital
resultat

Antal
andelar

Andel
1% 1)

Bokfort
vSrde

1 878 918

168 581

1 000

100

100 000

2 203 191

649 548

1 000

100

3 437 019

382 592

1 000

100

480 937

■199 305

1 000

100

SFS - Svensk Fdrsakrlng Service AB
556207-5860, Stockholm
Skadeanmalningsregister (GSR) AB
556585-5409, Stockholm
Min Pension 1 Sverige AD
556650-3495, Stockholm
LarmtjSnst AB
556084-4382, Stockholm

100 000
100 000

1) Agarandelen av kapltalet avses, vllket aven dverensstammer med andelen av rdsterna for totalt
antal aktier.
Not 9

Andelar i Intresseforetag och joint ventures

Placorlngar i Intresseforetag rodovisas I enllghot mod kapltalandclsmetodon. Resultat fran Intresseforetag
och Joint ventures rodovisas pS egon rad i rosultatraknlngen.
Resultatet utgiirs av koncernens andel av Intressefiirelags och Joint ventures resultat efter flnanslella
poster.
20212020
Koncernen
Andel av Joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

_____ Z 425 568
2 425 568

2 085 525
2 085 525

Vid berakning av intressefdretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden redovisas
koncernens andel av skatt pa raden for skatter i resultatrakningen. Koncernens andel av Joint ventures
skatt uppgar till 88 178 kr.
Ackumulerade anskaffningsvSrden
Vid Srets borjan
Arets forandring genom andel i intressefdretags och joint
ventures egna kapital
Redovisat varde vid Srets slut

2 085 525

1 872 662

_______ 340 043
2 425 568
2 425 568

212 863
2 085 525
2 085 525

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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Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
2021

Koncernen
Hyra
Personalrelaterade fbrsakringar
Liccnskostnader
Kostnador webb
Koslnad Regelnamnden
Upplupna intiikter
Ovriga poster

Moderforenin gen
Hyra
Porsonalrolatoradc fbrsakringar
Kostnader webb
Ovriga poster

Not 11

1 108
747
S2B
12
316
1 285
919
4 917

350
189
537
529
485
428
350
868

913
748
554
538
248
901
901
4 806

350
492
519
183
929
757
361
591

285
458
2
163
909

800
182
264
528
774

237
440
83
258
1 019

125
916
086
129
256

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
2021

Koncernen
Forutbetalda intakter
Personalrelaterade skulder
Utvcckling och drift av wobbtjanst
Ovriga poster
ModerfOreningen
Personalrelaterade skulder
Ovriga poster

Not 12

2020

2020

30 486 922
6 807 723
1 824 585
608 678
39 727 903

36 467 486
5 894 304
2 068 SOS
795 431
45 225 726

2 040 613
113 848
2 154 461

1 745 695
43 750
1 789 445

Hbndelser efter balansdagen

Inga v8sentliga hSndelser som pSverkar betlbrnningen av koncernens resultat och stbllning har
intraffat efter balansdagen fram till dess att arsbokslutet ar upprattat.
Not 13

Stallda sakerheter och eventualfbrpliktelser

StSllda sSkerheter och eventualfbrpliktelser

2021

2020

Inga

Inga
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Stockholm den dag som framgSr av vSr underskrift

Johan Sldennwk
Ordforunde

Christina Lindenius
Verksttillcinde direktdr

Magnus Billing

Mats Dahlquist

Mans Edsman

Nicklas Larsen

Frans Llndelow

Anders Moberg

Johan Nystcdt

Johanna Okasmaa Nilsson

David Teare

Ylva Wessen

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

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor
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)ohm Sidenwiark

MicJdas Larsen

Johan Sidenmark
E-mail: johan.sidenmark@amf.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 10:42 GET

Nioklas Larsen
E-mail: nlcklas.larsen@rnoderna(orsakringar.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 10:47 GET

David T~eare

Monnms Billina

David Teare
E-mail: david.teare@seb.se
Role: CEO
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 10:47 GET

Magnus Billing
J
E-mail: magnus.billing@alecta.se
Role; Vd
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 10:58 GET

ChrisiLm

Johanna Okasmoa~Mdsso.

Undenius

Christina Undenius
E-mail: christina.lindenius@insurancesweden.se
Role: Vd
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 11:07 GET

frans UndebiA/

Johanna Okasmaa-Nllsson
E-mail: johanna.okasmaa-nilsson@svredbank.se
Role: CEO Swedbank Forsakring AB
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 11:14 GET

Mats Dahlquisi

Frans Llndelow
E-rnail: frans.lindelow@skandia.se
Role; Vd
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 11:24 GET

Mats Dahlquist
T
E-mail; mats.dahlquisl@lrygghansa.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 11:58 GET

Mms 6drman

Johan Mysiedi

Mims Edsman
E-mail: mans.edsman@if.se
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 12:19 GET

Johan Nystedl /
E-mail: johan.nysledl@nordea.se
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 12:59 GET

yitra Wesstn

Anders Mobera

Ylva Wesson
E-mail; ylva.vvessen@folksam.se
Verified by Mobile BankID
2022-03-17 13:12 GET

Anders Moberg
J
E-mail: anders.moberg@afaforsakring.se
Verified by Mobile BankID
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Henrik Mdsson
Honrik Nilsson
E-mail: honilsson@doloitto.so
Rolo: Auditor
Vorifiod by Mobile BankID
2022-03-18 11:02 GET
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Svensk Försäkring
organisationsnummer 802001-1659

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Svensk Försäkring för
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen och koncernen.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.



skaffar vi oss en förståelse av den del av
föreningens interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
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utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.



inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi
ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för
våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Svensk Försäkring för räkenskapsåret 2021-01-01 2021-12-31.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
Svensk Försäkring
organisationsnummer 802001-1659

säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den
Deloitte AB

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.
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