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Förvaltningsberättelse 1 januari – 30 april 2020 

 

Styrelsen och verkställande direktören för PostNord Försäkringsförening i likvidation (”PFF” eller ”föreningen”), 

org nr 816400-4163, får härmed avge styrelsens avgåenderedovisning för perioden 1 januari -30 april 2020.  

 

Väsentliga händelser 

 

PFF:s försäkringsbestånd har överlåtits till SPP Pension och Försäkring AB (”SPP) den 30 april 2020 vilket har 

godkänts av Finansinspektionen. I samband med överlåtelsen upphörde verksamheten och föreningen gick i 

likvidation per samma datum. Till likvidator har Peter Kullgren hos Advokatfirmaet Schjødt utsetts. PFF håller 

successivt på att avveckla tillgångarna.   

 

Verksamhet  

 

Under perioden 1 januari – 30 april 2020 försäkrade PFF sjukpension och familjepension enligt kollektivavtalet 

ITP-P avdelning 2 samt premiebefrielse vid arbetsoförmåga för sjukpension och ITPK-P. Den 1 januari 2020 

upphörde nyteckning av försäkringen för premiebefrielse vid arbetsoförmåga för ålderspension och produktens 

åtagande för tidigare år avvecklas i samband med beståndsöverlåtelsen den 30 april 2020.  

 

De bolag som var försäkrade i PFF under denna period var PostNord Group AB, PostNord Sverige AB, Svensk 

Adressändring AB och AddressPoint AB. Åtaganden fanns även mot bolag som tidigare har funnits i PostNord-

koncernen och som under den tiden var försäkrade i PFF. 

 

Resultat för perioden 1 januari – 30 april 2020 

(Jämförelsesiffror inom parentes avser perioden 1 januari – 31 december 2019) 
 

Resultatet för perioden uppgick till -179 (44) MSEK. Det negativa resultatet kan främst förklaras av en 

portföljpremie till SPP för deras övertagande av försäkringsbeståndet samt negativ kapitalavkastning. Det har 

även varit en avräkning för sjukpensionen avseende kvartal 3-4 2019 som påverkade resultatet negativt med     

-11 MSEK. 

 

Premieinkomsten uppgick till 0,2 (4,3) MSEK. Det har inte tecknats någon återförsäkring för sjukpensionen för 

perioden men återförsäkring för tidigare skadeår har kvarstått och avtalen med återförsäkrarna överfördes till 

SPP i samband med beståndsöverlåtelsen för kvarvarande åtaganden från och med 1 maj 2020. För 

familjepensionen har det enbart tecknats en katastrofförsäkring.  

 

Den totala kostnaden för utbetalda försäkringsersättningar under perioden uppgick till 102 (70) MSEK och bestod 

av 16 (57) MSEK i försäkringsersättningar samt 5 (12) MSEK i skaderegleringskostnader. Till detta tillkom en 

portföljpremie för beståndsöverlåtelsen på 81 (0) MSEK som avser skillnaden mellan det preliminära 

försäkringskapitalet på tillträdesdagen enligt överlåtelseavtalet mellan SPP och PFF och de försäkringstekniska 

avsättningarna enligt PFF:s försäkringstekniska beräkningsunderlag.  

 

SPP erhöll ett preliminärt försäkringskapital på 732 MSEK för överlåtelsen men beloppet kommer att justeras 

under slutet av år 2020 på avräkningsdagen i november 2020. Det slutliga försäkringskapitalet kommer att 

påverkas av förändringar av slutligt kända skador för både familje- och sjukpensionen, slutlig 

livförsäkringsavsättning samt avräkning gentemot återförsäkrare för sjukpensionen för perioden  

1 januari – 30 april 2020.  
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Förändringen av försäkringstekniska avsättningar uppgick till ett positivt belopp på 13 (39) MSEK och påvisar 

en fortsatt minskning av åtagandets omfattning under perioden huvudsakligen beroende på ett minskat 

bestånd och en fortsatt återhållsam tolkning av arbetsoförmåga från Försäkringskassans sida.  

 

Kapitalavkastningen var under perioden 1 januari – 30 april negativ och uppgick till -66 (119) MSEK. Den 

negativa kapitalavkastningen kan delvis förklaras av en omvärdering av marknadsvärdet på onoterade 

tillgångar som uppgick till -55 MSEK i enlighet med avtalsförslag mellan PFF och tilltänkta köpare av dessa 

tillgångar. Vidare har även placeringstillgångarna påverkats negativt av den allmänna nedgången på 

finansmarknaden beroende på Coronaviruset.  

 

Driftskostnaderna uppgick till -8 (-13) MSEK. Driftskostnaderna består av administrationskostnader och i de 

ingår bland annat kostnader relaterade till beståndsöverlåtelsen och avgåenderedovisningen per 30 april.  

 

Balansräkning  
 
Balansomslutningen per den 30 april 2020 uppgick till 654 (1 526) MSEK. 

 

Placeringstillgångarna har fortsatt att avyttras under perioden och per 30 april består placeringstillgångarna till 

större delen av onoterade tillgångar och de uppgår totalt till 287 (1 187) MSEK.  

 
De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 0 (656) MSEK per 30 april 2020. De preliminära 

försäkringstekniska avsättningarna som ingick i beståndsöverlåtelsen och överläts till SPP den 30 april 2020 

uppgick till 651 MSEK. Av dessa uppgick avsättningen för oreglerade skador för sjukpensionen på 448 MSEK 

och avsättningen för familjepensionen på 25 MSEK. Livförsäkringsavsättningen uppgick till 178 MSEK.   

 

Återförsäkrarens andel av de försäkringstekniska avsättningarna för sjukpensionen uppgick till 0 (35) MSEK. 

Återförsäkrarens preliminära andel av försäkringstekniska avsättningar som överfördes till SPP i samband med 

beståndsöverlåtelsen uppgick till 22 MSEK och var deponerade hos PFF och därmed ingick beloppet i 

avsättningen för de oreglerade skadorna för sjukpensionen.  

 

Det finns skulder till återförsäkrare per 30 april 2020 för sjukpensionen som uppgick till 3,6 (3,0) MSEK 

avseende perioden 1 januari –30 april 2020 och dessa kommer att regleras i samband med avräkningen 

gentemot återförsäkrare i november 2020, se not 14.  

 

Vidare finns skuld avseende kommande utbetalningar för premiebefrielse ITPK-P och ålderspension som 

uppgick till 3,7 (5,7) MSEK för perioden 1 januari – 30 april 2020, se not 15. När det gäller skulden avseende 

premiebefrielse ålderspensionen så avser det utbetalningar för skador som uppkommit tidigare år. Dessa 

kommer att regleras under året när PFF erhållit slutlig beräkning av storleken på ersättningarna från SPV. 

 

Det egna kapitalet och kapitalbasen uppgick till 642 (821) MSEK. För PFF:s del motsvaras kapitalbasen av det 

egna kapitalet. 

 

Finansiella rapporter 
 

Resultatet av PFF:s verksamhet för perioden 1 januari – 30 april 2020 och den ekonomiska ställningen per den 

30 april 2020 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med därtill hörande noter. PFF hänvisar även 

till årsredovisningen för år 2019 för kompletta noter för de jämförelsesiffror för år 2019 som inte redovisats i 

noter i denna avgåenderedovisning.   
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1) Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat eftersom inget övrigt totalresultat finns. 
 

Resultaträkning 
2020-01-01-

2020-04-30

2019-01-01-

2019-12-31

KSEK

Teknisk redovisning av försäkringsrörelse

Premieinkomst  not  2

Premieinkomst 183 4 271

Premier för avgiven återförsäkring -45 -45

Kapitalavkastning, intäkter not 3 38 438 197 776

Orealiserade vinster på placeringstillgångar not 4 - 4 695

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar not 5

före avgiven återförsäkring -102 245 -69 621

återförsäkrares andel 3 534 10 616

Förändringar i avsättning för oreglerade skador

före avgiven återförsäkring 12 843 38 747

återförsäkrares andel -12 435 -25 220

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

Livförsäkringsavsättning -7 854 -18 551

Driftskostnader not 6 -6 770 -12 946

Kapitalavkastning, kostnader not 7 -31 423 -14 090

Orealiserade förluster på placeringstillgångar not 4 -73 199 -71 052

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat -178 973 44 580

Icke-teknisk redovisning

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat -178 973 44 580

Resultat före skatt -178 973 44 580

Övriga skatter -162 -154

-179 135 44 426Periodens resultat 1)
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Balansräkning 2020-04 2019-12

KSEK

Tillgångar

Placeringstillgångar

Aktier och andelar not 8 205 443 526 230

Obligationer och andra räntebärande värdepapper not 9 66 900 580 573

Övriga lån not 10 14 531 12 053

Derivat - 151

Övriga finansiella placeringstillgångar - 67 754

Summa placeringstillgångar not 17 286 874 1 186 761

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador - 35 045

Fordringar not 11 5 321 106 402

Andra tillgångar

Kassa och bank 360 464 195 070

Skattefordran 881 472

Summa andra tillgångar 361 345 195 542

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 12 295 1 770

Summa tillgångar 653 835 1 525 520

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Konsolideringsfond 821 430 777 004

Periodens resultat -179 135 44 426

Summa eget kapital 642 295 821 430

Försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador - 485 914

Livförsäkringsavsättning - 169 929

Summa försäkringstekniska avsättningar 0 655 843

Andra avsättningar not 13 316 154

Depåer från återförsäkrare - 35 045

Skulder not 14 3 735 6 045

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader not 15 7 489 7 003

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 653 835 1 525 520
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1) Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redogörelse för förändringar i eget kapital

KSEK Bundet eget kapital Fritt eget kapital S:a eget kapital

Konsolideringsfond Årets resultat

Ingående eget kapital 1 Januari 2019 1 016 251 -39 247 977 004

Omföring till konsolideringsfond -39 247 39 247 0

Återbäring -200 000 -200 000

Årets resultat 44 426 44 426

Ingående eget kapital 1 januari 2020 777 004 44 426 821 430

Omföring till konsolideringsfond 44 426 -44 426 0

Periodens resultat 1) -179 135 -179 135

Utgående eget kapital 30 april 2020 821 430 -179 135 642 295
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Not 1 Redovisningsprinciper 

 

Företagsinformation 

 

Denna avgåenderedovisning har upprättats och godkänts för publicering av styrelsen och verkställande 

direktören den 9 juni 2020 och kommer att föreläggas föreningsstämman den 16 juni 2020 för fastställande. 

Föreningens firma är PostNord Försäkringsförening, med organisationsnummer 816400-4163. PFF är en 

understödsförening med säte i Solna. Föreningens verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen på sidan 1. 

 

Redovisningsprinciper 

 

Styrelsens avgåenderedovisning har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd samt enligt samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen 2019 som avlämnades den 26 mars 2020 

och kommer att föreläggas årsstämman den 16 juni 2020.  

 

PFF har även använt sig av samma tillämpade principer för poster i resultaträkningen och balansräkningen som 

i årsredovisningen 2019. 

 

 

 

 

Not 2 Premieinkomst  2020-04 2019-12

Premieinkomst före avgiven återförsäkring, brutto:

periodiska premier sjukpension 138 4 136

periodiska premier familjepension 45 135

Summa 183 4 271

Premier efter avgiven återförsäkring, netto:

periodiska premier sjukpension 138 4 136

periodiska premier familjepension 0 90

Summa 138 4 226

Not 3 Kapitalavkastning intäkter 2020-04 2019-12

Ränteintäkter obligationer, räntebärande värdepapper och övriga lån 6 518 10 159

Utdelningar på aktier, andelar och hedgefonder 202 1 021

Ränteintäkter kassa och bank 134 996

Realisationsvinst aktiefonder, obligationer och 

andra räntebärande värdepapper 15 959 155 970

Realisationsvinst övriga finansiella placeringar 15 097 27 385

Övriga finansiella intäkter 528 2 245

Summa 38 438 197 776

Not 4 Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar 2020-04 2019-12

Orealiserade vinster:

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 4 695

Summa 0 4 695

Orealiserade förluster:

Aktier och andelar -48 781 -50 543

Obligationer och andra räntebärande värdepapper -8 476 -

Övriga finansiella placeringstillgångar -15 942 -20 509

Summa -73 199 -71 052

Summa totalt orealiserade vinster och förluster -73 199 -66 357

Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar 2020-04 2019-12

Utbetalda försäkringsersättningar -16 465 -57 496

Skaderegleringskostnader -5 013 -12 125

Portföljpremie beståndsöverlåtelse -80 767 -

Summa -102 245 -69 621

återförsäkrares andel av utbetalda pensionskostnader 3 534 10 616

Summa -98 711 -59 005
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Not 6 Driftskostnader 2020-04 2019-12

Föreningens totala kostnader:

Driftskostnader varav:

   Administrationskostnader -6 770 -12 946

Summa -6 770 -12 946

-5 013 -12 125

Summa totala driftskostnader -11 783 -25 071

Specifikation av totala driftskostnader:

Personalkostnader -776 -2 315

Övrigt -11 007 -22 756

Summa -11 783 -25 071

Arvode till revisorer som ingår i administationskostnader ovan

Revisionsuppdrag KPMG -115 -375
Summa -115 -375

Löner och pensionskostnader

I föreningen är endast VD anställd. Det har även utgått ersättning till en extern ledamot i 

placeringskommittén.

Löner, ersättningar och övriga förmåner 2020-04 2019-12

Lön VD -284 -815

Lön extern ledamot - -20

Sociala kostnader på lön VD -86 -276

Sociala kostnader på lön extern ledamot - -6

Pensionskostnad VD -319 -955

Särskild löneskatt på pensionskostnad VD -77 -232

Övriga personalkostnader -10 -11

Total ersättning -776 -2 315

Anställningsvillkor för VD:

VD har pensionsålder 65 år. Uppsägningstiden för VD är 12 månader vid uppsägning från arbetsgivarens 

sida och 6 månader vid egen uppsägning. Om uppsägning sker på arbetsgivarens initiativ utges utöver 

uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande värdet av den fasta månadslönen under 6 månader.

Från uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas inkomst som erhålls från ny anställning eller egen

verksamhet.  Pensionskostnaden är premiebaserad och uppgår till 35 procent av lönen. VD har även 

avstått en del av sin lön till förmån för högre pensionsavsättning genom löneväxling.

Det utgår ingen rörlig ersättning till VD. Arvode till styrelsen har inte utgått.

Not 7 Kapitalavkastning, kostnader 2020-04 2019-12

Kapitalförvaltningskostnader -280 -2 523

Realisationsförluster aktiefonder, obligationer och 

andra räntebärande värdepapper -27 276 -8 467

Realisationsförluster övriga finansiella placeringstillgångar - -439

Valutakursförlust -3 570 -1 231

Räntekostnader Kassa o Bank -133 -259

Ränta på återförsäkrarnas depåer -164 -1 171

Summa -31 423 -14 090

Not 8 Aktier och andelar

Anskaffningsvärde Verkligt värde

2020-04 Svenska aktiefonder 22 410 34 816

Utländska aktiefonder 131 122 166 423

Utländska hedgefonder 3 674 4 204

Summa 157 206 205 443

Anskaffningsvärde Verkligt värde

2019-12 Svenska aktiefonder 48 365 75 833

Utländska aktiefonder 211 995 296 364

Utländska hedgefonder 161 961 154 033

Summa 422 321 526 230

Skaderegleringskostnad, ingår i resultaträkningen i utbetalda 

försäkringsersättningar
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Not 9 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Uppl anskaffningsvärde Verkligt värde

2020-04 Svenska staten 16 16

Övriga utländska emittenter 60 000 66 884

Summa 60 016 66 900

Uppl anskaffningsvärde Verkligt värde

2019-12 Svenska staten 64 992 67 403

Övriga svenska emittenter 249 973 250 045

Övriga utländska emittenter 251 404 263 125

Summa 566 369 580 573

Förfallodatum för obligationer och andra räntebärande värdepapper är inom ett år. 

Not 10 Övriga lån

Anskaffningsvärde Verkligt värde

2020-04 Aktieägarlån 14 531 14 531

Summa 14 531 14 531

Anskaffningsvärde Verkligt värde

2019-12 Aktieägarlån 12 053 12 053

Summa 12 053 12 053

Not 11 Fordringar 2020-04 2019-12

Fordringar på återförsäkrare - 1 270

Fordran avräkningsbar källskatt 7 7

Övriga fordringar 5 314 105 125

Summa 5 321 106 402

Fordringarna förfaller inom 12 månader. 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-04 2019-12

Upplupna ränteintäkter 195 18

Upplupen utdelning - 212

Övriga upplupna finansiella intäkter 25 285

Förutbetalda kostnader 75 1 255

Summa 295 1 770

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förfaller inom 12 månader. 

Not 13 Andra avsättningar 2020-04 2019-12

Avkastningsskatt livförsäkringsavsättning familjepension 316 154

Summa 316 154

Avkastningsskatten förfaller inom 12 månader.

Not 14 Skulder 2020-04 2019-12

Skulder till återförsäkrare 3 653 3 001

Valutaterminer, negativt verkligt värde - 167

Övriga skulder 82 2 877

Summa 3 735 6 045

Skulderna förfaller inom 12 månader.

Not 15 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 2020-04 2019-12

Upplupna sociala avgifter 24 28

Personalens källskatt 36 32

Upplupen särskild löneskatt 210 321

Upplupna kostnader avseende premiebefrielse 3 718 5 662

Övriga upplupna kostnader 3 501 960

Summa 7 489 7 003

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader förfaller inom 12 månader.
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Not 16 Panter och säkerheter och åtaganden 2020-04 2019-12

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder Inga 1 210 695

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Övriga åtaganden 60 086 86 703

Utestående investeringsåtangande i private equity uppgår till 1,3 (1,3) MEUR och 17,1 (17,1) MSEK.

Utestående investeringsåtangande i fastighetsfonder uppgår till 0 (24,8) MSEK, 0,3 (0,4) MUSD

och 2,4 (2,6) MEUR.

Not 17 Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde uppdelat per värderingsteknik 

2020-04 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

via resultaträkningen

Aktier och andelar - 4 204 201 239

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 16 66 884

Övriga lån - - 14 531

Summa 0 4 220 282 654

Särskilda upplysningar för de finansiella instrumenten i nivå 3*

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen

Tillgångar Aktier och andelar

Obligationer och 

räntebärande Övriga lån

Ingående balans 262 692 67 449 12 053

Vinst/förlust i resultaträkningen 4 888 - -

Köp 959 - 2 478

Försäljningar -34 477 - -

Valutakursförändring -251 - -

Värdeförändring -32 572 -565 -

Utgående balans 201 239 66 884 14 531

Utdelningar och erhållna räntor - 6 021 472

2019-12 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

via resultaträkningen

Aktier och andelar 84 520 179 018 262 692

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 863 503 261 67 449

Övriga lån - - 12 053

Derivat - -16 -

Övriga finansiella placeringstillgångar - 67 754 -

Summa 94 383 750 017 342 194

Särskilda upplysningar för de finansiella instrumenten i nivå 3*

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen

Tillgångar Aktier och andelar

Obligationer och 

räntebärande Övriga lån

Ingående balans 290 988 67 138 25 439

Vinst/förlust i resultaträkningen 37 889 - -

Köp 17 745 - 2 974

Försäljningar -74 108 -1 937 -16 360

Valutakursförändring -2 470 - -

Värdeförändring -7 352 2 248 -

Utgående balans 262 692 67 449 12 053

Utdelningar och erhållna räntor - 7 066 1 925

Nivå 1 avser noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder

Nivå 2 avser andra indata än de noterade priserna som ingår i nivå 1, som är observerbara för tillgången

eller skulden antingen direkt (dvs som priser) eller indirekt (dvs härledda från priser)

Nivå 3 avser indata för tillgången eller skulden i fråga som inte bygger på observerbara marknadsdata

(icke obeserverbara indata).

*Finansiella instrument i nivå 3

Finansiella instrument i nivå 3 avser innehav i sju (sju) onoterade innehav. För flertalet av innehaven i 

nivå 3 finns det en betydande osäkerhet i värderingen då den bygger på indata som inte är observerbara

på marknaden. Innehaven värderas av ansvarig förvaltare eller av extern part utsedd av ansvarig 

förvaltare där underlag till värderingen inte är tillgänglig. För fastighetsfonder finns en osäkerhet i 

värderingen på grund av de underliggande fastigheterna. 
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Not 18 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värde*

2020-04

T illgångar KSEK

Tillgångar som 

bestämts tillhöra 

kategorin

Innehav för 

handel Verkligt värde 

Aktier och andelar 205 443 205 443 205 443

Obligationer och andra 

räntebärande värdepapper 66 900 66 900 66 900

Övriga lån 14 531 14 531 14 531

Fordringar 5 314 5 314 5 314

Kassa och bank 360 464 360 464 360 464

Upplupna intäkter 220 220 220

Summa 286 874 0 365 998 652 872 652 872

Skulder

Skulder som bestämts 

höra till kategorin

Innehav för 

handel

Skulder 3 735 3 735 3 735

Upplupna kostnader 7 489 7 489 7 489

Summa 0 0 11 224 11 224 11 224

*För kortfristiga fordringar och skulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader 

anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde.

Verkligt värde 

Finansiella tillgångar  värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen vid 

första redovisningstillfället

Låneford-

ringar och 

kundford-

ringar

Summa 

bokfört värde 

finansiella 

tillgångar 

Finansiella skulder värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen vid 

första redovisningstillfället Övriga 

finansiella 

skulder

Summa 

bokfört värde 

finansiella 

skulder

2019-12

T illgångar KSEK

Tillgångar som 

bestämts tillhöra 

kategorin

Innehav för 

handel Verkligt värde 

Aktier och andelar 526 230 526 230 526 230

Obligationer och andra 

räntebärande värdepapper 580 573 580 573 580 573

Övriga lån 12 053 12 053 12 053

Derivat 151 151 151

Övriga finansiella 

placeringstillgångar 67 754 67 754 67 754

Fordringar 106 350 106 350 106 350

Kassa och bank 195 070 195 070 195 070

Upplupna intäkter 516 516 516

Summa 1 186 610 151 301 936 1 488 697 1 488 697

Skulder

Skulder som bestämts 

höra till kategorin

Innehav för 

handel

Skulder 6 045 6 045 6 045

Upplupna kostnader 6 621 6 621 6 621

Summa 0 0 12 666 12 666 12 666

Verkligt värde 

Finansiella tillgångar  värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen vid 

första redovisningstillfället Låneford-

ringar och 

kundford-

ringar

Summa 

bokfört värde 

finansiella 

tillgångar 

Finansiella skulder värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen vid 

första redovisningstillfället

Övriga 

finansiella 

skulder

Summa 

bokfört värde 

finansiella 

skulder
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Not 19 Upplysning om närstående

Närstående har definierats i enlighet med IAS 24 Upplysningar om närstående. Föreningens närstående

parter utgörs av styrelsen samt ledningen och närstående verksamheter, dessa bolags styrelse och

direktioner och ledande medarbetare samt dessa personers familjemedlemmar.

Det har inte under perioden januari - april 2020, förutom normal ersättning till ledningen, skett några

transaktioner med styrelsen, ledningen, ledande befattningshavare eller andra närstående parter utöver 

vad som sägs nedan. Ersättning till ledningen som består av VD framgår av not 6. Någon ersättning till 

styrelsen har inte utgått.

Närstående verksamheter består av PostNord-bolagen som varit försäkringstagare under perioden 

januari - april 2020, vilka bolag detta avser framgår av förvaltningsberättelsen. Under januari-april 2020 

har premier debiterats dessa PostNord-bolag med totalt 0,21 (0,83) MSEK. 

Premiebefrielse har betalats till PostNord-bolagen med 5,5 (11,7) MSEK avseende premiebefrielse ITPK-P 

och ålderspension vilket avser den premie som PostNord-bolagen betalar för långtidssjuka.

Per balansdagen finns en skuld på 3,7 (5,7) MSEK till PostNord-bolagen för premiebefrielse för ITPK-P

och ålderspension avseende perioden 1 januari - 30 april 2020.

Under år 2019 betalades även 200 MSEK i återbäring till de PostNord-bolag som varit försäkringstagare 

och betalat premier under år 2019.
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Styrelsens ordförande 
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Bo Fröström Heinz Grentzelius 

Mats Anderson (VD) 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 Juni 2020 

Gunilla Wernelind  Mårten Asplund  

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

KPMG AB  KPMG AB 
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Fullmäktige från och med 2019-10-14 
 
Ordinarie   Suppleanter  Utsedda av 
Eva Aronsson, ordförande  Ulf Ohlsson  SACO-Posten 

Jörgen Konradsson  Christina Diener  PostNord 
Siv K Andersson  Rikard Brennius  SEKO Posten 
Lena Larsson   Thomas Forslund PostNord 
Mikael Olseén   Ewa Nilsson  ST inom Posten 
Martina Smedman  Johan Stensfelt  PostNord 

Styrelse under 2020 

Ordinarie   Suppleanter 

Magnus Wilsby, ordförande  Erik Olofsson 
Ammelie Brorsson  Thomas Johnson 
Angelica Björkbom  Marie Wohlin 
Anna Ericsson-Cusin  Magnus Johansson 
Bo Fröström   Tony Åhman 
Heinz Grentzelius  Claes Söderling 
 
Styrelsens sekreterare: Caroline Mitteregger 
 
Verkställande direktören har varit adjungerad till föreningens styrelse. 

Verkställande direktör 

Mats Anderson 

Ansvarig aktuarie 

Gunnar Roos, FM Försäkringsmatematik AB 

Revisorer 

Ordinarie    Suppleanter 
Gunilla Wernelind, KPMG AB   Dan Beitner, KPMG AB  
Mårten Asplund, KPMG AB   Magnus Ripa, KPMG AB 

Organisation för styrning och kontroll under 2019 

Risk Manager: CaFo Actuarial Management AB 
Compliance: Apriori Advokatbyrå AB 
Internrevision: Moneo AB 

Placeringskommitté 

Magnus Wilsby, ordförande 
Bo Fröström  
Anna Ericsson-Cusin 
Robert Johnsson, Svenska Kyrkans pensionskassa  
Daniel Ek, Postens Pensionsstiftelse  
Mats Anderson, VD, föredragande  

Försäkringskommitté 

Ammelie Brorsson, ordförande 
Angelica Björkbom 
Heinz Grentzelius 
Gunnar Roos, ansvarig aktuarie 
Mats Anderson, VD, föredragande 
 
Ersättare för Gunnar Roos har varit Meryem Savas. 
 



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en redovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 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 redovisningen. 

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 
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
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. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
redovisningen 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 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

;A-44i1 

3\11SITS 
Till fullmäktige i PostNord försäkringsförening i likvidation, org. nr 816400-4163 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PostNord försäkringsförening i likvidation för perioden 2020-01-01-2020-04-30. 

Enligt vår uppfattning har redovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av PostNord försäkringsförening i likvidations finansiella ställning per den 30 april 2020 och av dess finansiella 
resultat och för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med redovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att fullmäktige 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 PostNord försäkringsförening i likvidation 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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för PostNord 
försäkringsförening i likvidation för perioden 2020-01-01-2020-04-30. 

Vi tillstyrker att fullmäktige 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 PostNord försäkringsförening i likvidation 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. 

Revisionsberättelse PostNord försäkringsförening i likvidation, org nr 816400-4163, 2020-01-01-2020-04-30 
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/ Gunilla W4-ernelind Mårten Asti  

Auktoriserad revisor 

KPMG AB KPMG AB 

Auktoriserad revisor 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorernas 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: 

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

på något annat sätt handlat i strid med lagen om 
understödsföreningar, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller stadgarna. 

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. 

Revisionsberättelse PostNord försäkringsförening i likvidation, org. nr 816400-4163, 2020-01-01-2020-04-30 


	Revisionsberättelse avgåenderedovisning 2020-06-09.pdf
	Page 1
	Page 2

	Påskriftssida revisorer 2020-06-09.pdf
	Page 1




