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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Likvidator för LivkronanTrygghet i likvidation (825000-1099) avger härmed årsredovisning för 2018. 

Verksamhet 
En extra föreningsstämma 2017-12-19 beslutade att Livkronan Trygghet träder i frivillig likvidation 
från och med 2018-01-01. Samtidigt utsågs undertecknad till likvidator. Likvidatorn har som uppgift 
att tillse att föreningen inför likvidationen förvaltas enligt gällande regelverk. Föreningen har därför 
inte bedrivit någon verksamhet under året. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Vid fullmäktigesammanträdet 2016-06-14 togs ett enhälligt inriktningsbeslut att ge styrelsen i 
uppdrag att arbeta för en frivillig likvidation 2017-12-31. Vid extra fullmäktigesammanträde den 
19 december 2017 beslutade fullmäktige enhälligt att försäkringsföreningen LivkronanTrygghet 
ska gå i frivillig likvidation vid årsskiftet 2017/2018. Vid detta extra fullmäktigesammanträde 
utsågs även likvidator och likvidationsrevisor. 

Finansinspektionen godkände den 15 januari 2018 Anders Karlsson som likvidator och Gunilla 
Wernelind, KPMG, som likvidationsrevisor. Förvaltningsavtal har slutits mellan likvidator, Läns 
försäkringar Östgöta, aktuarie och Kneippendata Konsult AB. 

Den 26 januari utfärdades hos Kronofogden kallelse på okända borgenärer. Kallelsen infördes i 
post- och inrikes tidningar. Information skickades även till samtliga kända gäldenärer, det vill 
säga samtliga medlemmar. Den 30 juli redovisade Kronofogden att inga borgenärer givit sig till 
känna. 

Med början v 3 2018 påbörjades ett utskick till samtliga medlemmar. I utskicket informerades om 
den kommande likvidationsprocessen samt om rutiner vid inträffade dödsfall. Informationen är 
viktig då några utbetalningar inte kan ske under likvidationsprocessen. Informationen om detta 
uppdaterades även på hemsidan. I utskicket till medlemmarna bifogades även blanketter för anmä 
lan om kontonummer. 

Under hela 2018 har SPAR uppdateringar skett av medlemsregistret. Vid dödsfall har informat 
ionsbrev skickats till dödsboet för att snabbt få kontaktuppgifter samt kontonummer till kom 
mande utbetalning. Mycket arbete har under året lagts på att få kontonummer från samtliga med 
lemmar och dödsbon. Ett påminnelseutskick om skriftlig anmälan om kontonummer skickades ut 
under v 36 2018 till medlemmarna. 

Under v 49 2018 skickades ett sista informations brev ut till samtliga medlemmar om likvidations 
processen och att utbetalning av försäkringens värde kommer att påbörjas i slutet av augusti 2019. 
De medlemmar som inte anmält kontonummer påmindes extra om detta liksom att de som bytt 
bank/kontonummer skulle anmäla detta. Arbetet med att samla in kontonummer för kommande 
utbetalning har lyckats väl och nästan 93 % har skriftligen anmält ett kontonummer. 

I mars informerades Finansinspektionen om pågående likvidationsprocess samt att vissa kvarstå 
ende frågeställningar diskuterades. Det bestämdes att ett nytt möte skulle hållas första kvartalet 
2019. 

Månadsuppföljning med försäkringstekniska rapporter har tagits fram tillsammans med aktuarien, 
rapporter som sedan redovisats vid regelbundna förvaltningsmöten med Länsförsäkringar Östgöta. 

Förslag till fullmäktigesammanträdet 
Likvida torn föreslår fullmäktige besluta i enlighet med stadgarna, att årets resultat, 501 567 kr jämte 
balansomslutningen om 73 792 643 kr fastställs. 
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Femårsöversikt Mkr 

Resultatuppgifter 2018 2017 2016 2015 2014 
Premieinkomst 0,0 0,3 1,0 1,3 1,7 
Kapitalavkastning netto 0,0 -0,1 40,0 46,2 45,2 
Försäkringsersättningar -0,8 -66,7 -5,7 -6,1 -6,8 
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 0,8 l 9,1 7,8 5,8 26,2 

Årets resultat 0,5 18,7 6,9 3,5 23,4 

Ekonomisk ställning 
Placeringstillgångar samt likvida medel 73,8 80,0 402,6 425,9 446,5 
Försäkringstekniska avsättningar 20,7 27,0 120,7 128,3 128,2 
Allokerat överskott till försäkringstagare 40,1 39,0 279,2 259,4 254,1 
Konsol ideringskapital 12,9 14,0 2,8 38,1 64,2 

Nyckeltal, % 
Förvaltningskostnadsprocent 6,0 3,3 1,6 1,5 1,5 
Direktavkastning 0,0 1,8 3,5 4,4 4,1 
Totalavkastning 0,0 -0,1 9,7 10,6 10,2 
Konsolideringsgrad 121,3 120,6 100,7 109,8 116,6 

NYCKELTAL 
Förval tni ngskos tnads procent 
Relationen mellan driftskostnader och genomsnittligt bokfört värde av placeringstillgångar 
och likvida medel. 

Di re ktavkastni ng 
Erhållna utdelningar och räntor i procent avplaceringstillgångars och likvida medels 
genomsnittliga bokförda värden. 

Totalavkastning 
Direktavkastning och nettovinster/förluster på värdepapper samt orealiserade värdeförändringar 
i procent av det genomsnittliga bokförda värdet avplaceringstillgångar och likvida medel. 

Konsol i deri ngsgrad 
Marknadsvärdet på föreningens tillgångar ställt i relation till föreningens åtaganden. 
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Resultaträkning 
januari - januari - 

TEKNISK REDOVISNING AV december december 
LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2018 2017 

Premieinkomst 3 0 301 791 

Kapitalavkastning, intäkter 4 0 4 273 739 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 4 0 4 919 899 

Utbetalda försäkringsersättningar 5 -791 111 -66 680 677 

Förändring av livförsäkringsavsättning 10 6258818 93 664 197 

Driftskostnader 6 -4 641 280 -8057415 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 4 0 -1 200 

Kapitalavkastning, kostnader 4 -3 118 -9 333 778 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 823 309 19 086 556 

ICKE TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 

Skatt 

Årets resultat 

823 309 

-321 742 

501 567 

I enlighet med stadgarna har årets resultat avsatts till: 

Vinstfond 
Övrig fond 

814508 
-312941 

19 086 556 

-418 106 

18 668 450 

23 351 660 
-4683210 

Rapport över totalresultat 

2018 2017 

Årets resultat 50 I 567 18668450 

Övrigt totalresultat 

Årets övrigt totalresultat 0 0 

Årets totalresultat 501 567 18 668 450 
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Balansräkning 

Not 2018-12-31 2017-12-31 
TILLGÅNGAR 1-2 

Placeringsti I I gångar 
Övriga lån 7 7 000 7 000 

7 000 7 000 

Fordringar 
Övriga fordringar 8 14 023 2 299 876 

14 023 2 299 876 

Andra tillgångar 
Kassa och bank 7 73 771 480 79 988 682 

73 771 480 79 988 682 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Upplupna ränteintäkter 7 140 70 

140 70 

SUMMA TILLGÅNGAR 73 792 643 82 295 628 

Not 2018-12-31 2017-12-31 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Andra fonder 
Övriga fonder 9 52 621 387 54 703 202 

52 621 387 54 703 202 

Försäkringstekniska avsättningar 
Li vförsäkringsavsättning 10 20 734 985 26 993 803 

20 734 985 26 993 803 

Skulder 11 
Skatteskuld 41 692 0 
Övriga skulder 263 323 164 028 

305 016 164 029 

Upplupna kostnader och förutbet intäkter 
Övr upplupna kostnader och förutbet intäkter 131 255 434 595 

131 255 434 595 

S:A EGET KAP, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 73 792 643 82 295 628 
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Rapport över förändringar i eget kapital 

Vinst- Donations- Övrig Årets Summa 

fonden medels- fond resultat eget kapital 

fonden 

Ingående eget kapital föregående räkenskapsår 282 870 568 98 296 6032 900 0 289 001 764 
Justering förretroaktiv tillämpning/ändring 0 
Justerat eget kapital föregående räkenskapsår 282 870 568 98 296 6 032 900 0 289 001 764 

Årets resultat 18 668 450 18 668 450 
Årets övrigt totalresultat 0 
Årets totalresultat 282 870 568 98 296 6 032 900 18 668 450 307 670 214 

Arets avsättning/återbäring -252 868 716 -98 296 -252 967 012 
Vinstdispos ition 23 351 659 -4 683 210 -18 668 450 -1 
Utgående eget kapital föregående 

53 353 512 0 I 349 690 0 54 703 202 
räkenskapsår 

Ingående eget kapital räkenskapsåret 53 353 512 0 1349 690 0 54 703 202 

Årets resultat 501 567 501 567 
Årets övrigt totalresultat 0 
Årets totalresultat 53 353 512 0 1349690 501 567 55 204 769 

Årets avsättning/återbäring -2 583 382 -2 583 382 
Vinstdisposition 814 508 -312 941 -501 567 0 
Utgående eget kapital räkenskapsåret 51584638 0 1 036 749 0 52 621 387 



Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Premieflöden 
Utbetalda försäkri ngsersättningar 
Driftskostnader 
Avkastningsskatt 
Utbetalning av återbäring 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Kapitalförvaltningskostnader 
Övrigt' 
Investeringar i: 
- aktier och andelar 
- obligationer och andra räntebärande värdepapper 
Försäljning av: 
- aktier och andelar 
- obligationer och andra räntebärande värdepapper 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid periodens början 
Likvida medel vid periodens slut 
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2018 2017 

0 301 791 
-791 111 -66 680 677 

-4 845 395 -7 604 310 
2 005 803 -751860 
-2 583 382 -252 868 716 
-6 214 085 -327 603 771 

0 -11 909 
-3 118 I 942 888 

0 -62 756 800 

0 11 490 
0 337319091 

-3118 276 504 760 

-6 217202 -51099011 
79 988 682 131 087 696 
73 771 480 79 988 682 

I varav 

Erhållna räntor 

Erlagda räntor 

Erhållna utdelningar 

-3 118 

2054881 

-112 389 

396 
Summa -3118 I 942 888 
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NOTER OCH KOMMENTARER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna förutsättningar 
Bo lagsinformation 
Årsredovisningen avges per den 31 december 2018 och avser F örsäkringsföreningen Livkronan 
Trygghet i likvidation organisationsnummer 825000-1099. Redovisningen avser verksamhetsåret 
2018. Den finansiella rapporten blir föremål för fastställelse på föreningens fullmäktigesammanträde 
den 11 april 2019. Vid samma fullmäktigesammanträde kommer också likvidatorns slutsammanställ 
ning att godkännas. 

I denna not beskrivs Försäkringsföreningens redovisningsprinciper. 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Försäkringsföreningens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag 
(ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföre 
tag (FFFS 2015:12 inklusive ändringsföreskrifter) och Rådet för finansiell rapporterings rekommen 
dation RFR 2. 

Värderingsgrunder och bedömningar i de finansiella rapporterna 
Försäkringsföreningens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presente 
ras i svenska kronor. Försäkringsföreningen är under likvidation. Under 2018 har verksamheten varit 
stängd. Det medför att inga premier har inbetalats och försäkringsersättningar har utbetalats endast i 
begränsad utsträckning. Alla tillgångar är insatta på bankkonto i Nordea och Handelsbanken. 

Försäkringsteknisk utredning 
Föreningens aktuarie har under 2018 gjort uppdaterade beräkningar av föreningens överskott. Beräkningen per 2018-12-31 
redovisas i tabellen nedan. 

Återköpsvärde aktiva 
Återköpsvärde okända försäkringstagare, avlidna 
Framtida förvaltningskostnader 

Tkr 
52 627 
3 374 
4 459 

Totalt 
Nettotillgångar 

60 460 
73 356 

Överskott 12 896 

Konso lideringsgrad 121,33 % 

Osäkerheten i ovanstående uppgifter är förhållandevis liten. De förändringar som kan uppstå är oförutsedda kostna 
der, okända försäkringstagare, avlidna, finansiella kostnader (exempelvis bankernas kontohanteringsavgifter) etc. Sä 
kerhetsmarginalen i beräkningarna är dock så stor att en reallokeringen av återbäring är mycket osannolik. 

Redovisning i balansräkningen 
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när LivkronanTrygghet blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Alla tillgångar är insatta på bankkonto i 
Nordea och Handelsbanken. 

Driftskostnader 
Arvoden, såsom likvidator-, aktuarie- och revisionsarvoden betalas av LivkronanTrygghet i likvidat 
ion. Övriga kostnader, såsom administration och ekonomi regleras i avtal mellan Länsförsäkringar 
Östgöta och LivkronanTrygghet i likvidation. 

Skatter 
I LivkronanTrygghet i likvidation betalas en avkastningsskatt, vilken baseras på föreningens balans 
omslutning reducerat med dess skulder. 
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Not 2 Upplysning om risker 

Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation är under likvidation. Föreningens medel är 
insatta på bankkonton i Svenska Handelsbanken och Nordea. Det innebär att föreningens finansiella 
risker är begränsade. 

Not 3 Premieinkomst 

2018 2017 
Löpande avgifter 
Engångsavgifter 

0 
0 

301 514 
277 

Summa premieinkomst 0 301 791 

Not 4 Årets nettoresultat per kategori av finansiella instrument 

Finansiella instrument är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen, 
se även not I . 

Finansiella tillgångar 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande papper 
Övriga fordringar 
S:a finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande papper 
Övriga fordringar 
S:a finansiella tillgångar 

2018 

Finansiella 
tillgångar 

identifierade 
som poster 
värderade till 
verkligt värde 

över Låne- 
resultatet fordringar Summa 

0 0 
0 0 

7 000 7 000 
0 7 000 7 000 

2017 

Finansiella 
tillgångar 

identifierade 
som poster 
värderade till 
verkligt värde 

över Låne- 
resultatet fordringar Summa 

11 196 11 196 
-40 587 -40 587 

12 349 12 349 
-29 391 12 349 -17 042 
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forts. Not 4 Årets nettoresultat per kategori av finansiella instrument 

Kaeitalavkastning, intäkter 2018 2017 
Erhållna utdelningar 0 396 
Valutavinst, netto 0 0 
Ränteintäkter 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 4 248 994 
Övriga ränteintäkter 0 12 349 

Realisationsvinst, netto 
Aktier och andelar 0 12 000 
Obligationer och andra räntebärande värde~p~r 

Summa intäkter i kaeitalförvaltningen 0 4 273 739 

Kaeitalavkastning1 kostnader 2018 2017 
Kapitalförvaltningskostnader 0 11 909 
Valutaförlust, netto 
Realisationsförlust, netto 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 8 539 350 

Räntekostnader 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 0 670 130 
Övriga räntekostnader -3 118 112 389 

Summa kostnader i kapitalförvaltningen -3 118 9 333 778 

Orealiserade vinster och förluster eå elaceringstillgångar 2018 2017 
Orealiserad vinst 
Aktier och andelar 
Räntebärande värdepap~r 0 4919899 
Summa orealiserad vinst 0 4 919 899 

Orealiserad förlust 
Aktier och andelar 0 I 200 
Räntebärande värdep~~r 
Summa orealiserad förlust 0 l 200 

Not 5 Försäkringsersättningar 

2018 2017 
Utbetalda försäkringsbelopp 
Återköp av försäkringar 

247 062 
544 049 

3 092 300 
63 588 377 

Summa försäkri ngsersättni ngar 791 111 66 680 677 
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Not 6 Driftskostnader 

2018 2017 
Driftskostnader i försäkringsrörelsen 
Administration 4 64 I 280 8 057 415 
Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen 4 641 280 8 057 415 

Finansförvaltning 0 11 909 
Summa totala driftskostnader 4 641 280 8 069 324 

Specifikation av totala driftskostnader 
Administrationskostnader 4 641 280 8 057 439 
Övtiga driftskostnader 0 11 885 
Summa totala driftskostnader 4 641 280 8 069 324 

Livkronan Trygghet i likvidation har ingen anställd personal. I administrationskostnader ingår kostnader för outsourcade 
tjänster avseende försäkringsadministration, IT-tjänster och i övrigt förekommande administrativa tjänster. Tjänsternas om 
fattning framgår av samarbetsavtal tecknat mellan Livkronan Trygghet i likvidation och Länsförsäkringar Östgöta. 

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 

Styrelsens ordförande, Tommy Agefur 
Styrelsens vice ordförande, Stefan Molander 
Styrelseledamot, Karin Hummelgren-Riiffel 
Styre !se ledamot, Christina Linden 
Verkställande Direktör, Anders Jakobsson 
Fullmäktige och övt·iga 
Summa 

2018 
Övriga 

förmåner 
och Sociala 

Arvoden ersättningar kostnader Summa 
6 000 982 6 982 
6 000 114 l 885 7 999 
6 000 l 330 I 885 9 215 
6 000 I 770 I 885 9 655 
6 000 2 779 982 9 761 

278 460 29 469 59 221 367 150 
308 460 35 462 66 839 410 761 

Styrelsens ordförande, Tommy Agefur 
Styrelsens vice ordförande, Stefan Molander 
Styrelseledamot, Karin Hummelgren-Ruffel 
Styrelseledamot, Christina Linden 
Verkställande Direktör, Anders Jakobsson 
Fullmäktige och övt·iga 
Summa 

2017 
Övriga 

förmåner 
och Sociala 

Arvoden ersättningar kostnader Summa 
104 600 389 17 112 122 101 
82 200 401 25 827 108 428 
56 800 3 635 17 847 78 282 
56 800 4 312 17 847 78 9S9 
74 800 2 384 12 237 89 421 
78 400 14072 19 241 111 713 

453 600 2S 193 110 111 S88 904 

För upplysning om processer och principer för ersättningar och förmåner till ledningen inklusive styrelsen, se not I. 
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Not 7 Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella instrument är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen. 
Övriga tillgångar och skulder är värderade till upplupet anskaffningsvärde, se även not I. 

2018 
Finansiella 
tillgångar 

identifierade 
som poster 
värderade till 
verkligt värde Låne- 

Finansiella tillgångar över resultatet fordringar Summa 
Aktier och andelar 0 
Obligationer och andra räntebärande papper 0 
Upplupna intäkter 140 140 
Utlåning till kreditinstitut 73 771 480 73 771480 
Övriga fordringar 7 000 7 000 
S:a finansiella tillgångar 0 73 778 620 73 778 620 

2017 
Finansiella 
tillgångar 

identifierade 
som poster 
värderade till 
verkligt värde Låne- 

Finansiella tillgångar över resultatet fordrin!;'iar Summa 
Aktier och andelar 0 
Obligationer och andra räntebärande papper 0 
Upplupna intäkter 70 70 
Utlåning till kreditinstitut 79 988 682 79 988 682 
Övriga fordringar 7 000 7000 
S:a finansiella tillgångar 0 79 995 752 79 995 752 

Föreningens medel är insatta på bankkonton i Svenska Handelsbanken och Nordea. Det medför att det 
inte förekommer några beloppsavvikelser mellan bokfört värde och de belopp som skall infrias. Av 
saknaden av finansiella instrument medför att föreningens tillgångar ej behöver nivåklassificeras. 

Not 8 Övriga fordringar 

2018 2017 
Fordran skattekonto 14 023 14 023 
Skattefordran 0 2 285 853 
Övri@ kortfristiga fordringar 0 

Summa 14 023 2 299 876 
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Not 9 Övriga fonder 

2018 2017 

Vinstfonden 
Ingående värde 53353512 282 870 567 
Övertagande Försäkringsföreningen Trygghet 
Avsättning av årets resultat 814 508 23 351 660 
Återbäring -2 583 382 -252 868 716 

Utgående värde 51584638 53 353 512 

Donationsmedelsfonden 
Ingående värde 0 98 296 
Årets avsättning 0 -98 296 

Ut ående värde 0 0 

Övrig fond 
Ingående värde 1 349 690 6 032 900 
Årets avsättning -312941 -4683210 

Utgående värde l /21 av försäkrin~sfonden 1 036 749 1 349 690 

Summa övriga fonder 52 621 387 54 703 202 

Not 10 Försäkringstekniska avsättningar 

Livförsäkri ngsavsättni ng 
Ingående värde 
Inbetalningar 
Utbetalningar 
Kapitalvärde av framtida omkostnader 
Kapitalvärde av framtida avgifter 
Effekt av förändrade aktuarie Ila antaganden 
Utgående balans 

2018 2017 

26 993 803 120 658 000 
0 301 791 

-791 111 -66 680 677 
-4 458 720 -21 000 000 

0 7 539 000 
-1 008 987 -13824311 
20 734 985 26 993 803 

Den försäkringstekniska avsättningen bestäms med ett för försäkringsbeståndet lämpligt dödlighetsantagande och en diskon 
teringsränta. Dessutom sker reservering för framtida förvaltningskostnader och avkastningsskatt. 

Not 11 Övriga skulder 

2018 2017 
Leverantörsskulder 263 325 146 897 
Skatteskuld 0 0 
Övriga kortfristiga skulder 0 17 132 

Summa 263 325 164 028 
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NOT 12 Kostnadsersättning till revisorer 

2018 2017 
Revisorer från KPMG 102 500 217 309 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt likvidatoms förvaltning samt 
revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Not 13 Händelser efter balansdagen 

Inga händelser av betydelse har inträffat efter balansdagen. 

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Det finns inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 



16 

Linköping den 14 januari 2019 
, /.- /,--, / . v4--G, t-;,ceu t,{, <eÄ,.,l,,,L c.--- ---- 

Anders Karlsson 
Likvidator 

Årsredovisningen har godkänts av Likvidatom den 14 januari 2019. LivkronanTrygghet i Likvidation 
blir föremål för fastställelse på fullmäktigesammanträdet den 11 april 2019. 

Min revisionsberättelse har avgivits den 16 januari 2019 ~w~ 
Gunilla Wemelind 



Revisionsoemtte se 
Till fullmäktige i Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation, org. nr 825000-1099 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation för år 2018. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidations finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Likvidatoms ansvar 
Det är likvidatorn som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Likvidatorn ansvarar även för 
den interna kontroll som bedöms vara nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas inte då föreningen är i 
likvidation. 

Revisorns ansvar 
Mitt 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 revisionsberättelse som innehåller mina 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 jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag 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 mina 
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 jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i likvidatorns uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

utvärderar jag 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. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av likvidatorn förvaltning för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i 
likvidation för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst. 
Jag tillstyrker att fullmäktige beslutar i enlighet med stadgarna att årets resultat fastställs och beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
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Likvidatorns ansvar 
Det är likvidatorn som har ansvaret för förslaget till dispositionen av resultatet. 
Likvidatorn 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. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn 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. 

Mitt mål beträffande revisionen av fastställande av resultatet, och 
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med lagen om understöds 
föreningar. 
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, eller att dispositionen av årets 
resultat är förenligt med lagen om understödsförening. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till att fastställa resultatet grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om att fastställa resultatet har jag 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om understöds 
föreningar. 

Slockhol~deo 1~ 
~ekod 

Auktoriserad revisor 
KPMGAB 
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