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ÅRSREDOVISNING FÖR POSTENS PENSIONSSTIFTELSE  
 
Styrelsen för Postens Pensionsstiftelse avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2022. 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 
 
Postens Pensionsstiftelse tryggar pensionsåtaganden för PostNord Group AB och PostNord Sverige 
AB. Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar de arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar 
således inte detta ansvar och betalar heller inte ut några pensioner annat än i undantagsfall, vilka 
anges i Tryggandelagen. Pensionsstiftelsens tillgångar är säkerhet för arbetsgivarens 
pensionsutfästelser. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen årligen begära gottgörelse för 
kostnader och avsättningar till pensioner, i enlighet med Tryggandelagen. Postens Pensionsstiftelse 
står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen. 
 
 
Förvaltningsmål 
 
Styrelsen för Postens Pensionsstiftelse fastställer placeringsriktlinjer som utgör övergripande 
styrinstrument för Stiftelsens verksamhet. 
 
Det övergripande målet är att förvalta Stiftelsens tillgångar med beaktande av pensionsåtaganden 
för vilka stiftelsen har erhållit motsvarande medel. Tillgångarnas sammansättning och avkastning ska 
på ett aktsamt sätt säkerställa att PostNord kan möta de pensionsutbetalningar som Stiftelsen 
erhållit motsvarande medel för. Det långsiktiga avkastningskravet är en avkastning som minst uppgår 
till pensionskostnaden för de åtaganden som stiftelsen tryggar. Avkastningskravet för att möta 
framtida utbetalningar är per 2022 1,6% nominellt efter kostnader och skatt1.  
 
 
Tillgångsfördelning och risk 
 
Stiftelsens tillgångsfördelning fastställs i en allokeringsstrategi, beaktande ovanstående förvaltnings-
mål. Tillgångarnas förväntade avkastning och risk analyseras i förhållande till förvaltningsmålet. För 
respektive tillgångsslag fastställs intervall som den aktuella tillgångsfördelningen ska ligga inom. 
Inom de fastställda intervallen genomförs allokeringsförändringar med hänsyn till aktuella 
marknadsutsikter för avkastning och risk.  
 
Stiftelsen eftersträvar diversifiering genom att tillgångarna sprids över ett flertal tillgångsslag i syfte 
att reducera riskerna. Även inom respektive tillgångsslag eftersträvas diversifiering genom att 
investeringarna sprids på olika placeringsstrategier, förvaltare, länder, innehav etc.  
 
Stiftelsens tillgångar är exponerade för finansiella risker i form av marknadsrisk, t ex ränterisk, 
aktiekursrisk, valutarisk, likviditets-, kredit- och motpartsrisk samt även hållbarhetsrisk. Marknadsrisk 
är risken för att priset på aktier, räntebärande värdepapper, valutor, fastigheter och andra tillgångar 
förändras.  

 
1 Avkastningskravet varierar med volatilitet, gottgörelse, kapitalisering och inflationen, här är det beräknat vid 
2% inflation. 
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De finansiella riskerna är en del av verksamheten och de är en förutsättning för att kunna uppnå en 
långsiktig avkastning i nivå med  
förvaltningsmålen. Riskhantering är en väsentlig del i verksamheten.  
 
Härtill kommer verksamhetens olika operativa risker, där tillämpning av bl a befattnings- och 
processbeskrivningar m.m. är viktiga komponenter. 
 
Riskbedömning och riskhantering ingår i allt från de enskilda investeringsbesluten som baseras på 
bedömningen av förväntad avkastning i förhållande till den risk som investeringen medför, till den 
totala risken i stiftelsen.  
 
Stiftelsens tillgångar och dess sammansättning följs löpande upp vad avser risk och avkastning.  
Gränsvärden för olika riskmått beaktas i allokering och riskkontroll. Uppföljningen inkluderar ett 
stresstest som baseras på Finansinspektionens stresstestmetod för försäkringsbolag och 
tjänstepensionsföretag. Stiftelsen anlitar en extern internrevisionsfunktion samt en extern 
riskkontrollfunktion som båda i normalfallet rapporterar kvartalsvis till Stiftelsens styrelse. Stiftelsen 
valde att handla upp en ny extern internrevisionsfunktion under året vilket har påverkat antal 
kvartalsrapporter från denna funktion.  
 
Vid utgången av året var nettotillgångarna värderade till marknadsvärden fördelade enligt följande:  
 
 

 
 
 
 
De flesta tillgångar förvaltas i huvudsak i externa fonder, förutom de räntebärande tillgångarna som i 
huvudsak förvaltas internt i Stiftelsen genom investeringar i räntebärande värdepapper som är 
emitterade av svenska staten eller företag med god kreditvärdighet.  
 
Investeringar i fastigheter, infrastruktur, private equity samt övriga alternativa investeringar sker i 
huvudsak i fonder där stiftelsen förbinder sig att investera ett visst belopp och där kapital inbetalas i 
den takt som fonderna kallar kapital.  
 
 

Tillgångsslag 2022 2021

MSEK MSEK 

Likvida tillgångar

Räntebärande värdepapper* 2 392 12% 2 273 10%

Likvidi tet inkl  terminer** 2 232 11% 2 484 11%

Aktier 5 391 27% 6 103 28%

Hedgefonder 5 841 29% 78% 5 184 24% 73%

Ilikvida tillgångar 

Fastigheter 2 180 11% 2 094 10%

Private Equity 1 849 9% 2 453 11%

Infrastruktur 318 2% 119 1%

Övriga  a l ternativa 0 0% 22% 1 175 5% 27%

SUMMA 20 203 100% 21 885 100%

*inklusive upplupna räntor 

**inklusive övrigt och valutaterminer
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Verksamhetsåret 
 
2022 var ett utmanade år för finansiella tillgångar. Ett stort skift i centralbankspolitiken globalt samt 
konflikten i Ukraina gjorde att risktillgångar tappade i värde inom de flesta tillgångsslag. Då skiftet i 
centralbankspolitik var väntat när 2022 började kunde Stiftelsen till trots allokera om tidigt och 
begränsa nedgången totalt sett till ett relativt begränsat värdetapp under året. Taktiska allokeringar 
under året har också bidragit positivt till resultatet. 
 
Effektivisering och optimering av arbete internt samt hantering av limiter inom portföljintervall ledde 
till att delar av Private Equity portföljen samt hela Direct Lending portföljen Övriga alternativa 
investeringar såldes av under 2022. Slutlikvid kom stiftelsen tillhanda vid halvårsskiftet.  
 
Marknadsvärdet av Stiftelsens nettotillgångar per 31 december 2022 uppgår till 20 203 Mkr             
(21 885)2.  
Kapitalvärdet av pensionsutfästelser3 som tryggas av stiftelsen uppgår till Mkr 14 944 (13 871). 
Stiftelsens konsolideringsgrad uppgår därmed till 135 procent (158). Gottgörelse om 982 Mkr (1 200) 
har betalats till PostNord AB (publ) koncernen. Avsatta medel till Stiftelsen uppgick till 151 Mkr (149).  

Förvaltningsresultatet uppgår till -851 Mkr (2 922), vilket motsvarar en avkastning på -3,6 procent 
(14,8) brutto. Härifrån avgår övriga förvaltningskostnader, som sammanhänger med investeringar i 
illikvida tillgångar, med 0,6 procent (0,4), Stiftelsens interna kostnader 0,1 procent (0,1) och 
avkastningsskatt 0,1 procent (0,1). Nettoavkastningen uppgår således till -2,8 procent (14,2) till en 
standardavvikelse som uppgår till 3,9 procent (3,5). 
 
Vid årets utgång uppgick de återstående investeringsåtagandena i dessa fonder till ca 4 415 mkr       
(4 109), motsvarande 22 procent (19) av tillgångarna.  
 
Investeringar i utländska tillgångar valutasäkras till viss del. Stiftelsens nettovalutaexponering 
uppgick vid årsskiftet till 10,5 procent (16,8) av tillgångarna. 
 
Underliggande tillgångsslag var generellt ner men ljuspunkter var hedgefonder och effekten av USD 
som bidrog positivt. Sett till uppgångarna 2021 var dock korrigeringarna modesta under året. 
Kassapositionen har också varit något överviktad, större delen av året. 
 
Stiftelsen har en pågående process inför 2023 med att hitta ett komplement och/eller förbättring av 
finanssystem. Detta för att fortsatt kunna effektivisera sitt arbete framgent samt framtidssäkra 
förvaltning och riskhantering.  
 
Per 1 januari 2022 ändrade PRI diskonteringsräntan från 4% till 3%. Detta påverkade skulden vid 
årsskiftet 2021/2022 från 13 871 Mkr till 15 525 Mkr. Per 1 januari 2023 förändras skulden p g a 
årsskiftesindexeringar som gör att skulden ökar från 14 944 Mkr till 16 528 Mkr.  
 
 
 
 

 

 
 
2 föregående år inom parentes 
3 beräknas enligt PRIs beräkningsgrunder för ITP-P planen och med FIs beräkningsgrunder för övriga planer. 
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Nedan framgår den årliga nettoavkastningen efter samtliga kostnader och skatt i stiftelsen.  
 

 
 
 
 
 
 
Stiftelsens styrelse och placeringsutskott 
 
Styrelsen för Postens Pensionsstiftelse svarar för att stiftelsens förmögenhet är placerad på ett 
aktsamt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål. Stiftelsen 
har under året haft sex styrelsemöten.  
 
Stiftelsens styrelse fastställer allokeringsstrategi, placeringsriktlinjer samt beslutar om förvaltning av 
stiftelsens medel. Styrelsen ansvarar även för den interna kontrollen samt beslutsregler. Uppföljning 
av tillgångarnas avkastning och risk samt utvärdering av förvaltarnas prestationer genomförs löpande  
av styrelsen och vd. Därutöver har styrelsen att löpande följa resultat- och balansräkningens 
förändringar. Oberoende externa kontrollfunktioner utför kontroll gällande regelverks- och 
policyefterlevnad.    
 
Verkställande direktören har till sin hjälp ett rådgivande Placeringsutskott. Placeringsutskottet 
behandlar tillgångsallokering, kapitalförvaltning, uppföljning och utvärdering. Placeringsutskottet 
sammanträder i samband med styrelsemöten. 
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Styrelsen för Postens Pensionsstiftelse har under året haft följande sammansättning: 
 
Anders Jonsson, Ordförande 
 
Ledamöter utsedda av arbetsgivaren 
Ordinarie ledamöter 
 
Viktor Davidsson, CFO PostNord AB 

 
Ammelie Brorsson, Head of Group Accounting and Tax 
 
Magnus Wilsby, Head of Group Treasury  
 

Suppleanter 
 
Daniel Johannisson, Head of Group Business Control  

 
Kaj Nyman, Head of Shared Services Finance  
 
Erik Olofsson, Head of M&A, t o m 2022-06-30 

Emil Nerme, Head of M&A, fr o m 2022-11-24 

  
Ledamöter utsedda av arbetstagare 
Ordinarie ledamöter 
 
Magnus Johansson, SACO-Posten 
 
Bo Fröström, ST inom PostNord 

Suppleanter 
 
Anna Ericsson-Cusin, SACO-Posten 
 
Erland Holmbäck, ST inom PostNord 

 
 Heinz Grentzelius, SEKO Posten                                Sandra Svensk, SEKO Posten  

                
    
VD och CFO i Postens Pensionsstiftelse är adjungerade till styrelsen. 
 
 
 
 
Placeringsutskottet har under året haft följande sammansättning: 
 
Anders Jonsson, Ordförande   
 
Carl Nordberg, VD, Postens Pensionsstiftelse 
Robert Johnsson, Kapitalförvaltningsansvarig, Svenska Kyrkans tjänstepensionsförening 
Staffan Thorslund, Kapitalförvaltare 

Urban Eriksson, Senior Portfolio Manager, AP3, t o m 2022-01-31 
Nils Jutterström, Kapitalförvaltare, Handelsbanken 
 
Anställda i Postens Pensionsstiftelse är adjungerade till placeringsutskottet.  
 
 
 
KPMG har utsetts till revisionsfirma för Postens Pensionsstiftelse. 
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Resultatet av verksamheten samt stiftelsens ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och 
balansräkningar samt tillhörande noter. 

 

 

 

 

 

Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31

Stiftelsens intäkter

Ränteintäkter 103 080 191 262

Aktieutdelningar 152 508 107 130

Kapitalintäkter och valutakursvinst -83 321 257 674

Orealiserat resultat 1 -843 671 2 497 054

Summa intäkter -671 404 3 053 120

Stiftelsens kostnader

Interna förvaltningskostnader 2 -31 641 -28 097

Externa förvaltningskostnader 3 -130 105 -78 486

Summa kostnader -161 746 -106 583

Skatt 4 -18 278 -24 087

Redovisat årsresultat -851 428 2 922 450

Resultaträkning
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Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 311 214

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i intresseföretag 6 159 519 134 160

Derivat 665 284 25 915

Andelar i bolag 7 4 187 675 4 532 674

Aktier i börsnoterade bolag 8 5 390 996 6 102 683

Hedgefonder 9 5 840 652 5 183 539

Räntebärande placeringar 10 2 392 268 2 272 965

Alternativa investeringar 1 175 070

Summa anläggningstillgångar 18 636 705 19 427 220

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 11 13 963 14 345

Kassa och bank 2 274 193 2 661 100

Summa omsättningstillgångar 2 288 156 2 675 445

Summa tillgångar 20 924 861 20 501 052

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Stiftelsekapital 2 508 000 3 338 830

Balanserat resultat 18 545 995 15 623 545

Årets resultat -851 428 2 922 450

Summa eget kapital 20 202 567 21 884 825

Kortfristiga skulder

Derivat 28 620 211 159

Upplupna kostnader 3 645 3 681

Övriga kortfristiga skulder 690 029 3 000

Summa kortfristiga skulder 722 294 217 840

Summa skulder och eget kapital 20 924 861 20 501 052

Balansräkning
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Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31

Ingående balans 21 884 825 20 013 051

Kapitalisering 151 170 149 096

Utbetald Gottgörelse -982 000 -1 199 772

Årets resultat -851 428 2 922 450

Utgående balans 20 202 567 21 884 825

Pensionsutfästelse enligt SPV (Fi 2007:31)

tryggad i Pensionsstiftelsen 14 943 961 13 871 246

Konsolideringsgrad 135% 158%

Fördelning per bolag 2022-12-31 Förmögenhet
Pensions-

utfästelse
Kapitalisering Gottgörelse

PostNord Group AB 14 277 859 10 561 418 16 980 -728 500

PostNord Sverige AB 5 924 709 4 382 543 134 190 -253 500

20 202 567 14 943 961 151 170 -982 000

Fördelning per bolag 2021-12-31
Förmögenhet

Pensions-

utfästelse
Kapitalisering Gottgörelse

PostNord Group AB 16 215 824 10 278 066 17 308 -893 136

PostNord Sverige AB 5 669 002 3 593 180 131 788 -306 636

21 884 825 13 871 246 149 096 -1 199 772

Rapport förändring Eget Kapital 
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Noter, belopp i tkr 
 

 
Allmänna Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd 
BFNAR 2012:1. 
 
Värderingsprinciper 
 
Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument 
värderade enligt 4 kap 14a-14e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1. 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar aktier, andelar i kommanditbolag, 
andelar i hedgefonder, råvaru- och räntefonder, räntebärande värdepapper samt derivat 
(valutaderivat och räntederivat). 
 
Redovisning i och borttagande från balansräkningen   
Avistaköp och avistaförsäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör 
den dag då stiftelsen förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.  
 
En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när stiftelsen blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller stiftelsen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
 
Klassificering och värdering 
Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella instrumenten ska 
värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.    
 
Finansiella tillgångar som innehas för handel 
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med positivt verkligt värde. 
 
Lånefordringar  
Lånefordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar, men som 
inte är derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.  
 
Finansiella tillgångar som kan säljas 
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i 
någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna 
kategori. Innehav av aktier (onoterade och noterade) och andelar, räntebärande placeringar, 
hedgefonder samt råvaru- och räntefondsplaceringar redovisas här. Tillgångar i denna kategori 
värderas löpande till verkligt värde. 
 
Verkligt värde för räntebärande placeringar utgörs av köpkursen på årets sista bankdag. Verkligt 
värde på noterade aktier utgörs av senaste betalkurs per årets sista bankdag. Verkligt värde 
avseende andelar i bolag och onoterade aktier fastställs utifrån senast tillgänglig värdering från 
förvaltare/administratör. Verkligt värde för hedgefonder samt råvaru- och räntefondsplaceringar 
utförs av fondförvaltarens rapporterade NAV kurs på årets sista bankdag. 
 
Förändring av verkligt värde redovisas i resultaträkningen. 
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Finansiella skulder som innehas för handel 
Finansiella skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med negativt verkligt värde. 
 
Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
 
Räntebärande placeringar klassificerade som finansiella anläggningstillgångar 
Räntebärande värdepapper värderas till verkligt värde fördelat på upplupet anskaffningsvärde och 
värdeförändring. Det upplupna anskaffningsvärdet är det diskonterade nuvärdet av framtida 
betalningar där diskonteringsräntan utgörs av den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. Detta 
medför att förvärvade över- och undervärden på kuponginstrument periodiseras som ränta över 
obligationens återstående löptid. 
Verkligt värde bestäms till köpkursen på årets sista bankdag. Avkastning från räntebärande 
värdepapper uppdelas i resultaträkningen i ränteintäkter och värdeförändring. Värdeförändringen i 
balansräkningen beräknas som skillnaden mellan det innehavda värdepapprets verkliga värde och 
dess upplupna anskaffningsvärde. 
Intjänad ännu ej erhållen kupongränta ingår i marknadsvärdet.  
 
Aktierelaterade placeringar klassificerade som finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i onoterade bolag, andelar i bolag samt aktier i börsnoterade bolag klassificeras som finansiella 
anläggningstillgångar och värderas till verkligt värde. För börsnoterade bolag har åtskillnad gjorts 
mellan utländska och svenska aktieportföljer. Verkligt värde på noterade aktier bestäms enligt 
förvaltarnas rapporterade fondandelskurser, baserade på senaste betalkurs, per årets sista bankdag. 
Verkligt värde avseende andelar i bolag fastställs till stiftelsens andel av portfölj innehavens 
nettotillgångar enligt senast tillgänglig värdering från förvaltare/administratör. Värdena justeras med 
transaktioner mellan stiftelsen och förvaltaren genomförda efter rapportdatum fram till årets 
utgång.  
 
Hedgefondplaceringar klassificerade som finansiella anläggningstillgångar 
Innehav i hedgefonder klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och värderas till verkligt 
värde. Verkligt värde bestäms till fondförvaltarnas senast rapporterade NAV kurs. 
 
Råvaru- och räntefondplaceringar klassificerade som finansiella anläggningstillgångar 
Innehav i råvaror och räntefonder klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och värderas till 
verkligt värde. Verkligt värde bestäms till fondförvaltarnas senast rapporterade NAV kurs. 
 
Inventarier 
Inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande period. Avskrivningsperioden 
som tillämpas är 5 år och avskrivningen sker linjärt över perioden. Avskrivningarna ingår i 
resultaträkningen under förvaltningskostnader. 
 
Placeringar klassificerade som omsättningstillgångar 
Kortfristiga värdepappersinnehav (omsättningstillgångar) samt andra omsättningstillgångar värderas 
till verkligt värde. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till kronor med respektive valutas köpkurs på 
balansdagen. 
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Derivat 
Stiftelsen har ingått valutaderivat i syfte att säkra valutarisken i placeringstillgångarna.  
Stiftelsen har även ingått aktiederivat för att effektivisera aktieförvaltningen. 
Valutakursförändringar på dessa derivat bokförs löpande. Värderingen sker till verkligt värde. 
Eventuell justering av det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen som ränteintäkt. 
 
Realiserade och orealiserade värdeförändringar 
För finansiella instrument värderade till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. Vid försäljning av finansiella instrument förs tidigare 
orealiserade värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på finansiella 
instrument respektive orealiserade förluster på finansiella instrument. Orealiserade vinster och 
förluster redovisas netto per tillgångsslag. Sådana förändringar som förklaras av 
valutakursförändringar redovisas som valutakursvinster eller valutakursförluster under posten 
kapitalavkastning. 
 
Förvaltningskostnader 
I förvaltningskostnaderna ingår de kostnader som inte är direkt hänförbara till enskilda 
värdepapperstransaktioner. I kostnaderna ingår mervärdesskatt då denna inte är avdragsgill för 
stiftelsen. Denna post delas upp på interna och externa kostnader. 
 
Skatt 
Stiftelsen är skattepliktig enligt lagen om avkastningsskatt. Underlag för beräkningen av avkastnings-
skatt utgörs av stiftelsens marknadsvärderade tillgångar vid ingången av räkenskapsåret, reducerat 
med finansiella skulder. Utländsk skatt består av skatt som erlagts av utländska blockers i en del av 
de fondstrukturer som Stiftelsens investerar i.  
 
 
Belopp som redovisas är i tkr om inget annat anges. 
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Not 1 Orealiserat resultat 2022-12-31 2021-12-31

Orealiserat resultat räntebärande -123 388 64 359

Orealiserat resultat aktier -1 512 305 937 147

Orealiserat resultat onoterat -27 013 806 622

Orealiserat resultat hedgefonder 789 313 603 061

Orealiserat resultat alternativa investeringar 29 722 85 865

-843 671 2 497 054

Not 2 Interna förvaltningskostnader 2022-12-31 2021-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Lön till Styrelse och VD 2 800 4 475

Övriga anställda 7 039 6 897

Pension och sociala kostnader 7 028 7 600

16 867 18 973
Varav pension och löneskatt  3 702 (4 084)

 

Styrelsen består av en kvinna och sex män.

Til l  styrelseledamöter anställda inom PostNord utgår inget arvode. 

Rörlig ersättning har bokats upp för 2022 enligt Stiftelsens ersättningspolicy.

VD ersätts med lön och pension. Under året har detta uppgått ti l l  3 198 (2 126). För VD utgår ingen rörlig ersättning. 

Enligt anställningsavtalet finns en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från Stiftelsens sida är VD utöver uppsägningslönen

berättigad til l  motsvarande 6 gånger den fasta månadslönen. Stiftelsen har rätt att avräkna vad VD kan komma att tjäna under 

uppsägningstiden respektive den tid avgångsvederlaget avser. Pension betalas med 30% av pensionsgrundande lön. Pensionsålder är 65 år.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2022-12-31 2021-12-31

KPMG Revision 344 347

344 347

Not 3           Externa förvaltningskostnader 

Under året har förvaltningsavgifter kostnadsförts, vilket reducerat årets resultat med 130 105 tkr. 

Förvaltningsavgifterna reducerade föregående års resultat med 78 486tkr. Förvaltningsavgifterna sammanhänger med

investeringar i  onoterade til lgångar, så som fastighets-, infrastruktur- private equity fonder och övriga alternativa investeringar.

Årets förändring är i  l inje med de underliggande avtalen. 

Not 4 Skatt 2022-12-31 2021-12-31

Avkastningsskatt 16 414 15 160

Utländsk skatt 1 864 8 927
18 278 24 087

Utländsk skatt ti l lkommer i några utländska blockersstrukturer i  onterade til lgångar då innehaven realiseras. 

Not 5 Inventarier 2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början  1 134 1 012

Nyanskaffningar 194 122

1 328 1 134

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början -920 -851

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden -97 -69
-1 017 -920

Redovisat värde vid periodens slut 311 214

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärden. 

Noter, belopp i tkr
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Not 6 Aktier i intresseföretag 2022-12-31

Organisations-

nummer
Säte

Kapital-

andel, %
Antal aktier Marknadsvärde

Stockholm 1 AB 556548-1875 Stockholm 100 1 000              177

Hembygden Bostäder AB 559126-8908 Stockholm 29,04 1 368              25 006

Projekt Linné AB 559076-1093 Kalmar 30,16 30 160            108 006

P&E Samhällsfastigheter AB 559116-1194 Kalmar 33,33 500                 26 330

159 519

2021-12-31

Organisations-

nummer
Säte

Kapital-

andel, %
 Antal aktier Marknadsvärde

Stockholm 1 AB 556548-1875 Stockholm 100 1 000              177

Projekt Linné AB 559076-1093 Kalmar 30,16 30 160            110 533

P&E Samhällsfastigheter AB 559116-1194 Kalmar 33,33 500                 23 450

134 160

Marknadsvärdet är l ika med substansvärdet vid årets utgång. Stockholm 1 AB är vilande.

Not 7 Andelar i bolag

Marknadsvärde Marknadsvärde

Andelar i bolag 4 187 675 4 532 674

4 187 675 4 532 674

Andelar i  bolag utgör investeringar i  private equity-, fastighets- och infrastrukturfonder. 

Marknadsvärdena rapporteras av respektive förvaltare och baseras på diskonterade

kassaflödesmodeller och jämförs med värderingar på noterade bolag. Angivet marknadsvärde är exklusive valutasäkring.

Under året har förvaltningsavgifter i  bolagen kostnadsförts, vilket reducerat årets resultat

med 130 105 (78 486) tkr. Stiftelsens totala investeringsåta gande i bolagen är 12 702 535 (14 562 472) tkr och 

återstående åtaganden uppgår ti l l  4 414 803 (4 108 679) tkr. 

Not 8 Aktier i börsnoterade bolag

Marknadsvärde Marknadsvärde

Aktier 5 390 996 6 102 683

5 390 996 6 102 683

Samtliga aktieportföljer är under extern förvaltning. Angivet marknadsvärde är exklusive valutasäkring.

Not 9 Hedgefonder

Marknadsvärde Marknadsvärde

Hedgefonder 5 840 652 5 183 539

5 840 652 5 183 539

Hedgefondportföljen består av innehav i ett antal fonder med olika strategier.

Angivet marknadsvärde är exklusive valutasäkring.

2022-12-31 2021-12-31

Noter, belopp i tkr

2021-12-312022-12-31

2022-12-31 2021-12-31
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Not 10 Räntebärande placeringar 2021-12-31

Marknadsvärde Marknadsvärde

Nominella obligationer 1 233 043 1 367 595

Realränteobligationer 713 498 905 370

Räntefond 445 727 -

2 392 268 2 272 965

Större delen av obligationsinnehaven är denominerade i svenska kronor, och emitterade av svenska staten eller företag 

med lägst rating A- eller motsvarande. Innehav i räntefond består av emittenter med genomsnittlig rating investment grade.

Angivet marknadsvärde är exklusive valutasäkring.

Not 11 Kortfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31

Övriga fordringar 13 963 14 345

13 963 14 345

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelse 2022-12-31 2021-12-31

Ställda säkerheter inga inga

Åtaganden 4 414 803           4 108 679     

Noter, belopp i tkr

2022-12-31
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