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Forvaltningsberattelse
Alimant om verksamheten
SFS - Svensk Forsakring Service AB (SFS) ar ett helagt dotterbolag till Svensk Fbrsakring, org nr 802001-1659 med
sate i Stockholm. Bolaget genonifor utredningar, tillhandahaller statistlk samt bedrlver utblldningar och

upplysningsverksamhet I forsakringsfragor,
SFS bar tre dotterbolag; Larmtjanst AB, Skadeanmainingsregister (GSR) AB, Min Pension i Sverige AB samt
tvi delagda bolag; Fullmaktskollen 1 Sverige AB och S41 Standard for Insurance AB.
Larmtjanst ar ett helagt dotterbolag till SFS och arbetar for att minska fbrsakringsforetagens skadekostnader
genom att operativt verka mot fbrsSkrlngsrelaterad brottsllghet.
GSR Sr ett helagt dotterbolag till SFS och har tilt uppgift att tlllhandahSlIa ett register over skadeanmdlnlngar
och darmed bidra till att reducera forsakrlngsforetagens utbetalnlngar av skadeersattningar som grundar sig
pa oriktiga uppgifter och forebygga sadana skadeersattningsansprak.
Min Pension I Sverige AB dr ett helagt dotterbolag till SFS och ansvarar for utveckling och drift av pensionsportalen vvvrw.minpension.se. Portalens syfte ar att presentera och sammanstblla uppgifter om den enskildes
alderspension.
Fullmaktskollen I Sverige AB Sr ett gemensamagt bolag mellan SFS och Svenska fOrsSkringsfbrmedlares
forening. Fullmaktskollen Sr en webbtjSnst som hanterar informations- och formedlingsfullmakter inom
personforsSkrlngsomradet.
S4I Standard for Insurance AB ar ytterligare ett gemensamSgt bolag mellan SFS och Svenska forsakringsfbrmedlares fdrenlng. S4I har som uppgift att utveckla och forvalta branschstandarder fbr digital informationsbverforing pi liv- och pensionsfbrsakringsomradet.
Finansiering
Verksamheten inom SFS flnansleras genom servlceavgifter frin medlemsfbretagen samt genom IntSkter frSn
sjb- och transportfbrsSkringsutblldnlngar, kalkylprogrammet FKB (som anvSnds fbr att rSkna fram kostnaden
fbr att ateruppbygga bostads-, kontors- och Industribyggnader) samt fbrsSIjning av vissa utrednings- och
Informationstjanster.
Verksamheten under flret och forvantad framtida utveckling
SFS har under aret verkstallt utredningar, tillhandahlllit statistlk samt bedrivit utbildningar och upplysnings
verksamhet i forsakringsfragor.
Varje ar tas en omvSrldsrapport fram dSr trender I omvbrlden som kan ha piverkan pa svensk fbrsSkrlngsbransch Identifleras, Omvarldsrapporten 2022 belyser den ekonomlska och regulatoriska utvecklingens effekter
pa fbrsakringsbranschen samt fbrdjupningar om konsumentinformation, digitaliserlng och pensioner. Under
aret har ocksa statistikbroschyrerna Fbrsakringar I Sverige och Fbrsakringsbedragerier i Sverige publicerats.
Den branschstatlstik som SFS tillhandahaller riktar sig framst till medlemsfbretag och specialister Inom
fbrsSkring men SFS arbetar kontinuerllgt med att bven gbra statistlken Ibttillganglig for andra milgrupper
sasom media. Under 2021 har ett omfattande projekt fbr att oka kvaliteten, tillgangligheten och effektiviteten
I statistikproduktionen avslutats. Under aret har kvartalsvisa samt arliga statistikrapporter om branschen
publicerats.
loom ramen for SFS:s arbete Inom sjb- och transportfbrsbkringsomradet har alia utblldningar och konferenser
Inom sjb- och transportfbrsakringsomradet behbvt stallas om till digital form under aret.
Navet I SFS:s upplysningsverksamhet om forsakringsfragor Sr den externa webben. Statlstiktjansten pa
hemsidan har under aret utvecklats fbr alt battre motsvara efterfrSgan pa ISttillgangllg branschstatlstik.
Under 2021 har Sven digltala berbkningsverktyg fbr Personskadekommittens rbkning taglts fram.
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Webbtjansten Ersattnlngskollen visar information om Inkomstersattningen vid sjukdom eller arbetsskada och
Sr framtagen I samarbete med Fdrsakringskassan och AFA Fbrsakrlng. Under aret bar ordlnarle underhall av
tjansten genomforts av Fdrsakringskassan.
SFS har haft en god uthallighet for att kunna hantera ett langdragct pandemlfdrlopp inom ramen for ordlnarle
verksamhet. Kansllet har bland annat sakerstailt alt teknlska Idsningar finns fdr att distansarbete ska fungera
pa ett bra sStt samt stdttat medarbetarna vad gdller fyslsk och psykosocial arbetsmiljd. Fdr att fdrhlndra
smittspridning har SFS:s medarbetare I stor utstrdckning arbetat hemifran sedan pandemins utbrott.
Intakterna fdr SFS bestir huvudsakllgcn av serviceavgiftcr fdr fdrsaljning av vissa tjanster till krctsen av
medlemsfdretag. Dessutorn sker vlss fdrsdljnlng av tjanster till andra naraliggande organisatloner, Intakterna
kommer att bli nagot lagre an fdrvantat till fdljd av att Krigsfdrsakringsnamnden (KFN) under aret har sagt
upp avtal om kdp av vissa konsulttjdnster. Dessutorn har Intdkter frin kurs- och utblldningsverksamhet
paverkats negativt av covid-19-pandemin. Under 2021 har utfallet fdr kansliets kostnader blivit nagot lagre
an fdrvantat eftcrsom reskostnader, representation samt kostnader fdr scminarier och konferenser har varit
ovanligt laga till fdljd av covid-19 pandemin. Ddremot har personalkostnadernas utfall blivit nagot hdgre an
fdrvdntat vllket huvudsakligen beror pa hdjda penslonspremier,
Verksamhetsrisker
SFS ar en relatlvt llten och kunskapslntensiv organisation och dr darmed beroende av personer med nyckel
kompetenser. Delta hanteras framst genom en stravan att varje medarbetare ska bredda sin kompetens 1
mdjligaste man och genom att involvera medarbetare med olika kompetenser i viktiga sakfragoroch stora
projekt.
FlerSrsdversikt (belopp i tkr)
Nettoomsdttning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Sollditet
Medelantalet anstdllda
Definition av nyckellal
Soliditet

2021

2020

23 039
805
7 171
38%
11

27 142
1 474
7 939
28%
9

2019
29 036
-339
6 711
17%
11

2018
28 542
273
7 210
21%

2017
26 073
-665
7 250
20%

11

12

Justerat eget kapital/Balansomsiutnlng

Fdrandring i eget kapital
Vid a rets bdrjan
A rots resultat
Vid arets slut

Aktiekapital
100 000
100 000

Fritt eget kapital
1 610 337
168 581
1 778 918

Forslag till resultatdisposition
Styrelsen fdreslar att balanserat resultat, kronor 1 778 918, fdrs over I ny rakning.
Vad betraffar fdretagets resultat och stallning I dvrigt, hanvlsas till efterfdljande resultatoch balansrdknlngar mod tillhdrande noter.
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Resultatrakning
Not

Belopp 1 kr
Ncttoomsattning
C)vriga rorelseintakter
Rorelsens kostnader
6vriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrlvnlng av inaterlella aniaggningstlllgangar

1
2

3
4

Rorelseresultat

2021-01-01
- 2021-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

23 039 360
3 582 159

27 141 845
3 222 836

26 621 519

30 364 681

-7 322 680
-18 365 814
-127 632

-12 286 963
-16 480 619
-123 214

805 393

1 473 885

-147

463
-162

805 246

1 474 186

Resultat fran finansiclla poster
Ovriga ranteintakter
RSntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

-393 000

-456 000

Resultat fdre skatt

412 246

1 018 186

-243 665

-292 791

168 581

725 395

Skatt pa arets resultat
Arets resultat

5
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Balansrakning
Bclopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

tillgAngar

AnlSggnlngstlllgSngar
Materlella anlSggningstlllgSngar
Invents rier

6

255 007
255 007

245 178
245 178

Finansiella anlaggningstillgAngar
Andelar i koncernfdretag
Andelar i Intrcsscforetag och joint ventures

7
8

300 000
200 000
500 000

300 000
200 000
500 000

755 007

745 178

Summa anlaggningstillgSngar
OmsattningstillgSngar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernfdretag
Skattcfordringar
Ovrlga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

9

137
221
725
543
1 083
2 710

265
160
534
002
503
464

235
455
676
1 288
1 110
3 765

202
397
408
265
719
991

Kassa och bank

3 705 085

3 427 741

Summa omsattningstillgAngar

6 415 549

7 193 732

summa tillgAngar

7 170 556

7 938 910

2021-12-31

2020-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

Balansrakning
Belopp i kr

Not

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

Balanserat resultat
Arets resultat

1 610
168
1 778
1 878

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

10

337
581
918
918

1 046 000

884
725
1 610
1 710

942
395
337
337

653 000

Kortfristiga skulder
Fdrskolt fran kunder
Leverantdrsskulder
Skulder till koncernfdretag
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

11

199
1 441
310
524
1 770
4 245

108
168
271
950
141
638

7 170 556
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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 Forsakrlng, org nr 802001-1659, med sSte
I Stockholm.
SFS ar moderbolag till de helagda dotterfdretagen 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, mod sate i Stockholm.
SFS ager dessutom 50% av aktierna i Fullmaktskollcn 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 sdte I Stockholm.
Resterande 50% av aktierna I bolagen ovan dgs av Svenska FdrsSkringsfdrmedlares Forenlng,
Enligt ArL 7 kap 2 § upprattar inte SFS konccrnredovlsning. SFS inklusivc samtliga dotterbolag
omfattas av moderforeningens koncernredovisning.
VSrderingsprlncIper
Tlllgangar, avsSttnlngar och skulder har vdrderats till anskaffnlngsvarden om Inte annat
anges nedan.
Avskrivningsprincipcr for gnlaggningstillgSngar
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprtmgliga anskaffnlngsvarden och beraknad nyttjandeperiod. Nedskrivning skervid bestiende vardenedgang.
Foljande avskrivningstider tillampas
Materiella anlaggningstillgSngar
Inventarier
Datorer

5 ar
3 ar

Fordrlngar
Fordrlngar har efter Individuell vSrderlng upptaglts till belopp varrned de berdknas Inflyla.
Skatt
Uppskjuten skatt beraknas genom att temporara skillnadcr, pa balansdagen, mellan
redovisade och skattemassiga varden pa tillgangar och skulder multipliceras mod
relevant skattesats.
Uppskjutna skaltefordringar i avdragsgllla temporara sklllnader och underskottsavdrag
redovisas endast I den man detar sannollkt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga overskott.
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Rcdovisning av intaktcr och kostnador
Intakter vSrderas till verkligt varcle och molsvarar tie belopp som Mar erhalllts eller kommer alt
crhallas.
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 industrlbyggnader) samt forsdljnlng av vissa utrednings- och
informatlonstjanster fdrekommer.
Samtliga intakter redovisas fdrsl vid den tidpunkt nar ersattningen kan beraknas pa ett tillf6rlilligl
satt och nar dot ar sannolikt att de ckonomiska fordclarna av transaktioncn kommer att tillfalla
bolaget.
Redovlsade Intakter och kostnader periodiseras till den tidpunkt da en tjanst utfdrs, en vara
levereras eller en viss handelse intraffar. Detta for att aterspegla den faktiska ekonomiska
innebbrden I transaktioner och fa en periodlsering av inkomster respektive utgifter som ar
i enlighet med god redovisnlngssed.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som opcrationclla i enlighet mod dc ekonomiska risker och
fdrdelar som ar fdrknlppade tried leasingobjeklen.
I not spccificcras aktuclla samt framtida fdrvantadc leasingkostnader. Dar atcrfinns aven
beskrivnlng av vasentllga ingangna leasingavtal.
Pensionspremier
I stora dclar av fdrsakringsbranschcn tillampas den kollcktivavtalade tjanstcpcnsionsplancn,
FTP-planen. Derma ar uppdelad 1 tvS avdelningar; FTP 1 fdr tjansteman som ar fddda
1972 eller scnarc och FTP 2 for tjansteman som ar fodda 1971 eller tidigare,
FTP 1 ar avglftsbestamd och FTP 2 ar fdrmansbestamd men innehSiler ocksl en
premicbestamd del. Da pensionspremier bctalas Idpande for bade FTP 1 och FTP 2
tillampas fdrenkllngsregeln avseende redovisningen av FTP 2.
Cavid-19
Covid-19 har inte paverkat varderingen av tillgangar och skulder.
Not 1

Nettoomshttning

20212020
Serviceavgifter
Regelnamnden och fdrsaijnlng av kalkylprogrammet FKB
Kurser och konferenser
6vrigt

Not 2

20 437 149
2 596 666
5 500
________A5_
23 039 360

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

Ovriga rorelseintakter

2021_________ _______ 2020
Administrativa tjanster
6vrigt

3 568 520
13 639
3 582 159
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Not 3

Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
2021

2020

1 020 000
3 780 000

860 000
156 000
-

716 713

846 448

Tillgangar som innehas via operationella leasingavtal
Summa minimileasavg inom 1 ar
Summa minimileasavg 1-5 ar
Summa minimileasavg >5 ar
Rakenskapsarets leasingkostnader

Bolaget leasar tvl stycken personbilar fran Handelsbanken Finans. Objekten ar Flandelsbanken Flnans
egendom. Tidigast tre (3) manader och senast trettio (30) dagar fore leasingperiodens utgang kan bolaget
1) vdlja all anvlsa en kdpare till objektet, eller 2) Aterldmna objektet till leasegivaren. Ifall inget gbrs
fdriangs konlrakteL med elt ar enligt de da gSllande 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 2026-12-31
Foreglende hyresavtal lopte ut 2021-12-31. I bokslutet 2020-12-31 hade Svensk Forsakring
Administration AB Snnu inte tecknal nagon forlangning av hyresavtalet utan fdrhandlingar paglck.
Not 4

Anstdllda och personalkostnader
2021

2020

11
63%
37%

9
64%
36%

Loner och ersattningar, vd och vice vd
Loner och ersattningar, ovriga anstallda

1 693 892
8 293 412
9 987 304

1 645 690
7 544 031
9 189 721

Pensionskostnader, vd och vice vd
Pcnsionskostnadcr, ovriga anstallda

676 095
3 223 095
3 899 190

636 661
2 538 818
3 175 479

Sociala kostnader (exklusivc pensionskostnader)

4 121 169

3 695 335

Mcdelantalet anstallda
Varav kvinnor
Varav man
Loner, andra ersattningar och sociala kostnader

SFS - Svensk Forsakring Service AB och Svensk ForsHkring har gemensam vd med FAO och dess
servlccakticbolag. Den del av vd:s Ion som tillhdr SFSAB utbctalas dirckt fran bolagct.
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Vid uppsagning fran fdrctagets sida agcr vd, utdvcr Ion under uppsagningstiden sex manadcr,
ratt till avgSngsvederlag rnolsvarande sex mSnadsloner.
Avgangsvcdcrlagct uppgar dock till tolv manadsloncr om uppsagningen sker till foljd av en
slbrre omstruklurering.
Vid uppsagning fran vd;s sida galler en uppsagningstid om sex manader.
Under 2021 har Ion och ersattning till vd totalt for Svensk Forsakring och SFS samt
FAO och FAO Service AB uppgatt till 2 935 603 kronor, varav 1 027 534 kronor har belastat SFS.
Arlig pensionspremio till vd uppgar till 35% av fast kontant arslbn inklusive scmestcrlbnetillagg.
Premier Inbelalas tills vd uppnlr penslonsSlder, som Sr 65 §r, eller Inlill den senaste av tidpunkt
for anstallningcns upphorandc cllcr uppsagningstidens slut,
Inga andra arvoden har utgatt till styrelserna.
Loner och ersattningar avser endast personal i Sverige.
Kdnsforclelntng i fdretagsledningen.
2021
Ancle! kvlnnor
25%
40%

Styrclsc och vd
Gvriga ledande befattningshavare
Not 5

2020
Ancle! kvlnnor
27%
40%

Skatt pfi brets resultat

Aktuell skatt

2021

2020

-243 665
-243 665

-292 791
-292 791

AvstSmning av effektiv skatt
Proccnt
Resultat fore skatt
Skatt enligt gallande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intakter
Schabloniserad ranteintakt periodiseringsfond
Kostnader som far dras av men som ej hr bokfbrda
Redovisad effektiv skatt

20,6%
39,1%
0,0%
0,2%
-0,8%
59,1%

Bclopp Proccnt
412 246
-84 923
-161 194
-672
3 124
-243 665
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Not 6

Inventarier
2021

Ackumulerade anskaffningsvarden
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar cnligt plan
Vld arets bbrjan
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivnlng enligt plan

Redovisat vbrde vld arets slut
Not 7

2020

4 535
137
-76
4 596

196
461
043
614

4 309 986
225 210
4 535 196

-4 290
76
-127
-4 341

018
043
632
607

-4 166 804
-123 214
-4 290 018

255 007

245 178

Aktier i koncernfdretag
2021

2020

Vid Srets borjan
Redovisat varde vld arets slut

300 000
300 000

300 000
300 000

Specifikation av moderforetagets innehav av andclar i dotterforetag
Eget
Dotterforetag / Org nr/ Sate
kapital

Arets
resuttat

Andcl
i% 1)

Antal
andclar

2 203 191

649 548

100

1 000

3 437 019

382 592

100

1 000

480 937

-199 305

100

1 000

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

1) Agarandelen av kapitalet avses, vilket aven overensstammer mod andclen av rdstorna for totalt
antal aktier.
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Not 8

Andelar i intresseforetag och joint ventures

Ackumulerade anskaffnlngsvarden
Vid Srets borjan
Redovisat varde vid Srets slut

Intresseforetag / Org nr / SSte
Fullmaktskollen i Sverige AB
556963-8017, Stockholm
S4I Standard for Insurance AB
559074-9312, Stockholm

2021

2020

200 000
200 000

200 000
200 000

Eget
kapital

Arets
resultat

Andel
i % 1)

Antal
andelar

4 651 135

680 085

SO

500

200 000

0

50

500

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

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
2021

Hyra
Personalrelaterade fdrsakringar
Licenskostnador
Kostnader webb
Kostnad Rcgelnamnden
Inforrnatlonsbevakning och prenumeralloner
Ovriga poster

Not 10

241
34
101
4
316
132
252
1 083

050
744
985
226
485
191
822
503

2021
2018
2019
2020
2021

138
59
456
393
1 046

000
000
000
000
000

2020
138 000
59 000
456 000
653 000

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intSkter

Personalrelaterade skuldcr
Ovriga poster

Not 12

025
677
752
094
929
291
951
719

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond
Perlodlseringsfond
Periodiseringsfond
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2020
201
36
118
155
248
94
255
1 110

2021

2020

1 676 308
93 833
1 770 141

1 483 314
591 392
2 074 706

Hdndelser efter balansdagen

Inga vasentliga handelser som paverkar bedomningen av bolagets resultat och stallning har
intraffat efter balansdagen fram till dess att arsbokslutet dr upprattat.
Not 13
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Svensk Försäkring Service AB
organisationsnummer 556207-5860

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk
Försäkring Service AB för räkenskapsåret 2021-01-01 2021-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Svensk
Försäkring Service ABs finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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.
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, 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 bolagets
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. 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 bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

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 Svensk Försäkring Service AB 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 upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
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 och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
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utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Svensk Försäkring Service AB
för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
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
Svensk Försäkring Service AB 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 som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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 säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
Svensk Försäkring Service AB
organisationsnummer 556207-5860



företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller



på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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 bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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 och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 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 bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den
Deloitte AB

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor
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