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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet avger härmed 
ârsredovisning för 2017, foreningens 156:e och sista verksamhetsâr. Detta är tillika styrelsens avgá 
ende redovisning. 

Verksamhet 
Föreningen har till ändamâl att meddela kapitalförsäkring i form av dels livstidsförsäkringar som utbe 
talas vid dödsfall, dels sammansatt kapitalforsäkring som utbetalas vid viss alder eller vid dödsfall 
dessförinnan. Verksamheten är stängd for nyteckning och den 19 december 2017 beslutade en extra 
föreningsstämma att LivkronanTrygghet träder i frivillig likvidation frân och med 2018-01-01. 

Förvaltning av föreningens verksamhet 
Länsforsäkringar Östgöta ansvarar for förvaltningen av Försäkringsföreningen LivkronanTrygghets 
verksamhet. F örvaltningsuppdraget till Länsforsäkringar Östgöta har fram till likvidationen 201 7-12- 
31 omfattat kapitalforvaltning, administration av styrelse och fullmäktige, administration av försäk 
ringsbestândet samt redovisning. 

Försäkringsverksamheten, premieinkomst och försäkringsersättningar 
Medlemsantalet har utvecklats enligt tabellen nedan. Antalet âterköp har varit av stor omfattning under 
âret, vilket pâverkar sâväl antalet medlemmar som poster i den finansiella redovisningen. Mängden 
âterköp kan forklaras med att manga medlemmar har upptäckt att âterköp av försäkringen gett möjlig 
het till erhâllande av pengama i fortid. 
Premieinkomsten uppgick till 0,3 (1,0) Mkr. Utbetalningarna av forsäkringsersättningar inklusive 
âterbäring blev 319 ,5 (26,6) Mkr. Den genomsnittliga utbetalningen per manad motsvarade 26 629 
(2 216) tkr. Medelförsäkringssumman per försäkringstagare uppgär till 5 134 (3 762) kr. Áterbärings 
räntan har varit O procent i genomsnitt under 2017. 

Antal medlemmar 

Bestand 01-01 

Ökning genom: 

Anpassning enligt 
forsäkringsteknisk utred 
nmg 

Minskning genom: 
Dödsfall och uppnâdd ut 
betalningsâlder 
Áterköp 

2017 
32 075 

2016 
34 635 

114 

- 1 280 
- 25 798 

- 2 360 
- 200 

Bestand 12-31 5 111 32 075 

Kapitalförvaltning 
Den förestâende likvidationen av LivkronanTrygghet medfor att kvarvarande tillgängar har en sä lag 
risk som möjligt. Livkronan Trygghet har därfor under âret haft samtliga tillgângar i form av räntebä 
rande tillgângar. De räntebärande värdepappren har dessutom avyttrats vilket gör att alla tillgângar vid 
ärets slut âterfinns pa bankkonto. Den totala avkastningen pa kapitalet var -0,1 (2,7) procent. Direkt 
avkastningen blev under âret 3,5 (14,3) Mkr. Marknadsvärdet pa föreningens placeringstillgângar 
uppgick vid verksamhetsârets slut till 80 ( 408) Mkr enligt nedanstâende struktur. 

Den kapitalviktade totalavkastningen pa forvaltade tillgângar under âret visas enligt nedan 
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Marknadsvärde Omplaceringar Marknadsvärde Direktav- Resul- Total- 
2016-12-31 Mkr 2017-12-31 kastning tat avkastning 

Mkr Mkr Mkr Mkr o/o 
Ränteportfölj 
Obligationer 227 890 -224 403 3 316 -171 -0,16 
Företagsobligationer 48 755 -48 623 262 131 0,67 
Dírektlân 311 -304 7 o o 0,00 
Likvida medel 131113 -51124 79 989 -112 -112 -0,21 
Summa ränta place- 408 069 -324 454 79 996 3 466 -153 -0,09 
ringar 
Aktieportfölj 
Summa aktier 1 -11 o 11 -0,00 
Totalt 408 070 -324 465 79 996 3 466 -142 -0,08 

Resultat 
Resultat för föreningen före avkastningsskatt uppgick till 19, 1 (7, 7) Mkr och efter avkastningsskatt till 
18,7 (6,9) Mkr. 

Väsentliga händelser under räkenskapsaret 
Vid fullmäktigesammanträdet 2016-06-14 togs ett enhälligt inriktningsbeslut att ge styrelsen i upp 
drag att arbeta för en frivillig likvidation 2017-12-31. Vid extra fullmäktigesammanträde den 19 de 
cember 201 7 beslutade fullmäktige enhälligt att försäkringsföreningen LivkronanTrygghet ska gâ i 
fri villig likvidation vid ârsskiftet 2017/2018. Vid detta extra fullmäktigesammanträde utsâgs även 
likvidator och likvidationsrevisor. 

Hela verksamhetsâret 2017 har präglats av förberedande arbete inför den kommande frivilliga lik 
vidationen vid ârsskiftet 2017/2018. 
Med början v 3 päbörjades ett utskick till samtliga medlemmar som pägick fram till och med v 15 med 
information om kommande likvidationsprocess. En process som beräknas avslutas med utbetalning av 
försäkringens värde till samtliga medlemmar under första halvâret 2019. 

I utskicket redovisades utöver information om likvidationsprocessen även om försäkringens döds 
fallsbelopp samt áterköpsvärde per 1 januari 2017. Vidare informerades om att utbetalningen av för 
säkringens värde första halvâret 2019 helst skall ske till ett av medlemmen föranmält kontonummer 
för att rninska riskema vid kommande utbetalningsprocess. Om man inte föramnäler ett kontonummer 
sker utbetalning med utbetalningsavi. 
I utskicket till medlemmama bifogades även blanketter för amnälan om kontonummer samt blankett 
för âterköp. 

Inför medlemsutskicket hade kundtjänstfunktionen förstärkts med fyra personer för att kunna be 
svara fragor frän medlemmama samt för att registrera kontonummer och âterköp. Utskicket till samt 
liga medlemmar delades upp och skickades ut med ca 5 000 utskick per vecka sä att fragor skulle 
kunna besvaras frân medlemmama. 

Gensvaret för att äterköpa sin försäkring blev mycket större än vad som förväntats. Cirka 80 % av 
samtliga medlemmar vid ârets början har âterköpt sin försäkring. Genom att utskicket var uppdelat 
under fiera veckor kunde servicenivân hallas pâ en hög nivâ. Som längst tog det ca 30 dagar frän att 
ansökan om âterköp registrerades till att medlemmen erhöll sina pengar. 

För att öka antalet föranmälda konton skickades ett pâminnelsebrev under v 19 och v 20 till de 
medlemmar som inte âterköpt sin försäkring eller föranmält ett kontonummer. Vid verksamhetsârets 
slut var det 2 91 O föranmälda konton registrerade. Arbete med att fier medlemmar ska anmäla ett kon 
tonummer kommer att fortsätta under 2018. 

Regelbundna uppföljningsmöten med Länsförsäkringar Östgöta avseende den utlagda verksamhet 
en har under âret genomförts och redovisats för styrelsen. 

Inför kommande likvidation genomförde aktuarien en försäkringsteknisk beräkning för att vid ârs 
skiftet 2016/2017 pâ ett rättvist sätt fördela överskott i verksamheten till samtliga medlemmar. Det 
resulterade i en engângsallokering ( engängsâterbäring) pâ 9 %. Därefter har âterbäringsräntan varit O 
% under hela verksamhetsâret. 
I januari 2018 pâbörjas likvidationsprocessen med att Finansinspektionen skall godkänna likvidator 
och likvidationsrevisor samt utfärda ett nytt registreringsbevis. Därefter ska likvidator utan dröjsmâl 
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via Kronofogden under 6 mânader eftersöka okända borgenärer. Kontakter med Finansinspektionen 
och Kronofogden har upprättats för att fä en snabb start av likvidationsprocessen. Dessutom har ruti 
ner upprättats för hur medlemrnar skall informeras vid dödfall dâ inga försäkringsutbetalningar kan 
ske under likvidationsprocessen. Ett utskick komrner att ske i början av 2018 till samtliga medlemmar 
där de informeras om detta samt om den framtida likvidationsprocessen. Utbetalning av försäkringens 
värde till samtliga medlemmar beräknas ske under första halvâret 2019. 

Även begravningsbyrâer som LivkronanTrygghet har samarbetat med har fâtt information om den 
förestâende frivilliga likvidationen. 

Under äret har donationsfondens innestâende mede! om 98 286 kronor skänkts till Linköpings uni 
versitetssjukhus stiftelse för medicinsk forskning. 

Förväntad utveckling för 2018 
LivkronanTrygghets verksamhet likvideras vid ârsskiftet 2017/2018. LivkronanTygghet i likvidations 
likvidationsarbete sköts av särskild likvidator. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som föreningen star inför 
F örsäkringsrisker 
Även under perioden dâ föreningen likvideras är det väsentligt att medlemsregistret sköts pâ ett till 
fredställande sätt. Databearbetning av fôrsäkringsbestând sker mânadsvis mot SP AR-register och brev 
skickas till den avlidnes dödsbo. 

Risk for ökade driftskostnader 
Föreningen likvideras per 2018-01-01. Under hösten 2017 reviderades driftskostnadsbudgeten för det 
förestâende likvidationsarbetet. För perioden 2018 till och med 2024 bedöms likvidationskostnadema 
uppgâ till 8, 7 Mkr. Innan den slutliga fördelningen av föreningens ekonomiska ställning beslutas pâ en 
extra föreningsstämrna skall en fömyad bedömning göras av de äterstäende driftskostnadema. 

Rânte- ach kreditrisker 
I och med att föreningens tillgângar är placerade pâ bankkonto är ränterisken lika med noll. Bankmed 
ien äterfinns pâ Svenska Handelsbanken och Nordea. Kreditbetygen enligt Standard & Poors pâ <lessa 
banker är AA- varför kreditrisken är minimal. 

Principer och processer för ersättningar och îôrméner till ledningen 
LivkronanTrygghet har inga anställda. Vd uppbär styrelsearvode och mötesarvoden enligt samrna 
principer som övriga i styrelsen. Beslut om ersättning till eventuella övriga anställda som rapporterar 
direkt till vd fattas ocksâ av styrelsen. Fast styrelsearvode och rörliga mötesarvodesersättningar be 
stäms ârligen av fullmäktige. Rörliga mötesarvodesersättningar utgörs av ersättning för hel- och halv 
dagsmöten. 

Senast i samband med att LivkronanTrygghets ârsredovisning fastställs av fullmäktigemötet ska en 
redogörelse för föreningens ersättningar offentliggöras. Redogörelsen ska tas in i ârsredovisningen. 

Förslag till fullmäktigesammanträdet 
Styrelsen föreslâr fullmäktige besluta i enlighet med stadgarna, att ârets resultat, 18 668 450 kr jämte 
balansomslutningen om 82 295 628 kr fastställs. 
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Femârsöversikt, Mkr 

Resultatuppgifter 2017 2016 2015 2014 2013 
Premieinkomst 0,3 1,0 1,3 1,7 1,8 
Kapitalavkastning netto -0,1 40,0 46,2 45,2 53,0 
Försäkringsersättningar -66,7 -5,7 -6,1 -6,8 -7,4 
Försäkringsrörelsens tekniska resultat 19, 1 7,8 5,8 26,2 58,7 

Ârets resultat 18,7 6,9 3,5 23,4 56,2 

Ekonomisk ställning 
Placeringstillgângar samt likvida medel 80,0 402,6 425,9 446,5 439,1 
Försäkringstekniska avsättningar 27,0 120,7 128,3 128,2 121,1 
Allokerat överskott till försäkringstagare 39,0 279,2 259,4 254,1 262,2 
Konsolideringskapital 14,0 2,8 38,1 64,2 56,0 

Nyckeltal, % 
Förvaltningskostnadsprocent 3,3 1,6 1,5 1,5 2,2 
Direktavkastning 1,8 3,5 4,4 4,1 4,9 
Totalavkastning -0,1 9,7 10,6 10,2 15,1 
Konsolideringsgrad 120,6 100,7 109,8 116,6 114,5 

NYCKELTAL 
Förval tni ngskostnadsprocent 
Relationen mellan driftskostnader och genomsnittligt bokfört värde avplaceringstillgângar 
och likvida medel. 

Di rektavkastni ng 
Erhâllna utdelningar och räntor i procent avplaceringstillgângars och likvida medels 
genomsnittliga bokförda värden. 

Totalavkastning 
Direktavkastning och nettovinster/förluster pa värdepapper samt orealiserade värdeförändringar 
i procent av det genomsnittliga bokförda värdet avplaceringstillgângar och likvida mede l. 

Konsolideringsgrad 
Marknadsvärdet pa föreningens tillgângar ställt i relation till föreningens âtaganden. 
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Resultaträkning 
januari - januari - 

TEKNISK REDOVISNING A V deccmber dcccmber 

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2017 2016 

Premieinkornst 3 30 I 791 995 344 

Kapitalavkastning, intäkter 4 4 273 739 40 313 295 

Orealiserade vinster pa placeringstillgângar 4 4 919 899 o 

Utbetalda försäkringsersättningar 5 -66 680 677 -5 671 069 

Förändring av livförsäkringsavsättning IO 93 664 197 7 674 000 

Driftskostnader 6 -8 057 415 -6 439 485 

Orealiserade förluster pa placeringstillgângar 4 -I 200 -28 796 536 

Kapitalavkastning, kostnader 4 -9 333 778 -322 981 

Försäkri ngsrörelsens tekniska resul tat 19 086 556 7 752 568 

ICKE TEKNISKREDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 19 086 556 

Skatt -418 I 06 

Ärets resul tat 18 668 450 

I en! ighet med stadgarna har are ts resultat avsatts ti 11: 

Yinstfond 
Övrig fond 

23 351 660 
-4 683 210 

7 752 568 

-854 527 

6 898 042 

7 281 742 
-383 700 

Rappo11 över totalresultat 

2017 2016 

Árets resultat 18 668 450 6 898 042 

Övrigt totalresultat 

Árets övrigt totalresultat o o 

Árets total resultat 18 668 450 6 898 042 
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Balansräkning 

Not 2017-12-31 2016-12-31 
TILLGÁNGAR 1-2 

Piaceri ngstillgängar 
Aktier och andelar 7 o 1 200 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 o 271 238 300 
Övriga län 7 7 000 310115 

7 000 271549615 

Fordringar 
Övriga fordringar 8 2 299 876 2 264 949 

2 299 876 2 264 949 

Andra tit I gängar 
Kassa och bank 7 79 988 682 131087696 

79 988 682 131087696 

Förutbetalda kostnader och uppl upna intäkter 
Upplupna ränteintäkter 7 70 5410273 

70 5 410 273 

SUMMA TILLGÁNGAR 82 295 628 410 312 533 

Not 2017-12-31 2016-12-31 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Andra fonder 
Övriga fonder 9 54 703 202 289 001 763 

54 703 202 289 001 763 

Försäkringstekniska avsättningar 
Li vfö rsäkri ngsavsättni ng 10 26 993 803 120 658 000 

26 993 803 120 658 000 

Skulder 11 
Skatteskuld o 42 090 
Övriga skulder 164 028 333 299 

164 029 375 389 

Upp! upna kostnader och förutbet i ntäkter 
Övr upplupna kostnader och förutbet intäkter 434 595 277381 

434 595 277 381 

S:AEGET KAP, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 82 295 628 410 312 532 

Säkerheter ställda för egna skulder o o 
Eventualförpliktelser o o 
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Rapport över förändringar i eget kapital 

Yinst- Donations- Ôvrig Ârets Summa 

fonden medels- fond resultat eget kapital 

fonden 

lngâende eget kapital föregâende räkenskapsâr 296 552 487 98 296 6 416 600 303 067 383 
Justering für retroaktiv tillämpning/ändring o 
Justerat eget kapital föregâende räkenskapsâr 296 552 487 98 296 6416600 o 303 067 383 

Â rets res u !tat 6 898 042 6 898 042 
Ârets övrigt totalresultat o 
Ârets totalres ultat 296 552 487 98 296 6 416 600 6 898 042 309 965 425 

Ârets avsättning/âterbäring -20 963 661 -20 963 661 
Vinstdisposition 7 281 742 -383 700 -6 898 042 o 
Utgäende eget kapital föregäende 282 870 568 98 296 6 032 900 o 289 001 764 räkenskapsâr 

lngäende eget kapital räkenskapsâret 282 870 568 98 296 6 032 900 o 289 001 764 

Ärets resulta! 18 668 450 18 668 450 
Ârets övrigt totalresultat o 
Ârets tota Ires ultat 282 870 568 98 296 6 032 900 18 668 450 307 670 214 

Ârets avsättning/äterbâring -252 868 716 -98 296 -252 967 012 

Yins tdis pos it ion 23 351 659 -4 683 2IO -18 668450 -I 
Utgäende eget kapital räkenskapsäret 53 353 512 o I 349 690 o 54 703 202 
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Kassa flödesa na lys 
2017 2016 

Den löpande verksamheten 
Premieflöden 301 791 995 344 
Utbetalda försäkringsersättningar -66 680 677 -5671069 
Dri ftskostnader -7 604 310 -6930641 
Avkastningsskatt -751 860 -2 949 804 
Utbetalning av äterbäring -252 868 716 -20 963 661 
Kassaflöde frân den löpande verksamheten -327 603 771 -35 519 831 

Investeringsverksamheten 
Kapitalförvaltningskostnader -11 909 -122 990 
•• I 

1 942 888 15 647 763 Ovrigt 
Investeringar i: 
- aktier och andelar -105 546 
- obligationer och andra räntebärande värdepapper -62 756 800 -88 766 075 
Försäljning av: 
- aktier och andelar 11 490 95 840 700 
- obligationer och andra räntebärande värde2a22er 337319091 132 997 338 
Kassaflöde frân investeringsverksamheten 276 504 760 155 491190 

Árets kassaflöde -51 099 Ott 119 971 359 
Likvida mede! vid periodens början 131 087 696 11116337 
Likvida mede! vid periodens slut 79 988 682 131087696 

I varav 

Erhâllna räntor 2 054 881 12 657 087 

Erlagda räntor -112389 -199991 

Erhâllna utdelningar 396 3 190667 

Summa I 942 888 15 647763 
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NOTER OCH KOMMENTARER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna förutsättningar 
Bolagsinformation 
Ársredovisningen avges per den 31 december 2017 och avser Försäkringsforeningen Livkronan 
Trygghet med säte i Norrköping. Adressen till kontoret i Norrköping är Hospitalsgatan 3, Norrköping 
och organisationsnummer är 825000-1099. Redovisningen avser verksamhetsâret 2017. Den finansi 
ella rapporten blir föremâl for fastställelse pâ foreningens fullmäktigesammanträde den 22 februari 
2018. 

I denna not beskrivs Försäkringsforeningens redovisningsprinciper. 

Överensstämmelse med nonngivning och lag 
Försäkringsforeningens ârsredovisning är upprättad enligt Lag om ârsredovisning i forsäkringsforetag 
(ÁRFL) samt Finansinspektionens foreskrifter och allmänna râd om Ársredovisning i forsäkringsfore 
tag (FFFS 2015: 12 inklusive ändringsforeskrifter) och Râdet for finansiell rapporterings rekommen 
dation RFR 2. Försäkringsforeningen tillämpar sä kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses in 
temationella redovisningsstandarder som har antagits for tillämpning med de begränsningar som följer 
av RFR 2 och FFFS 2015: 12. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tilläm 
pas sä längt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redo 
visning och beskattning. 

Ársredovisningen har godkänts for utfärdande av styrelsen 2018-01-29. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapportema 
Att upprätta de finansiella rapportema i enlighet med IFRS kräver att forsäkringsforeningen gör be 
dömningar och uppskattningar samt antaganden som pâverkar tillämpningen av redovisningsprinci 
pema och de redovisade beloppen av tillgängar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningama och 
antagandena är baserade pâ historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under râdande for 
hällanden synes vara rimliga. Resultatet av <lessa uppskattningar och antaganden används sedan för att 
bedöma de redovisade värdena pâ tillgängar och skulder som inte annars framgâr tydligt frân andra 
källor. V erkliga utfall kan avvika frân <lessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 
period ändringen görs om ändringen endast päverkat denna period, eller i den period ändringen görs 
och framtida perioder om ändringen pâverkar bäde aktuell period och framtida perioder. 

De nedan angivna redovisningsprincipema har tillämpats konsekvent pâ samtliga perioder som pre 
senteras i de finansiella rapportema, om inte annat anges. 

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapportema 
Försäkringsforeningens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapportema presente 
ras i svenska kronor. Tillgângar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, forutom vissa finan 
siella tillgângar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgângar och skulder som 
värderas till verkligt värde bestâr av derivatinstrument, finansiella tillgângar klassificerade som finan 
siella tillgângar värderade till verkligt värde via resultatet eller som finansiella tillgângar som kan säl 
Jas. 

Resultatredovisning 
Resultatet redovisas i tvâ huvuddelar, försäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke 
tekniskt resultat som skatt pâ ârets resultat. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade värdeföränd 
rmgar. 

Ändrade redovisningsprinciper 
Inga ändringar av redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS har skett under âret och 
som har haft nâgon väsentlig eff ekt pâ foreningens redovisning. 



13 

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas 
I och med att LivkronanTrygghet kommer att likvideras frân och med 2018-01-01 pâverkas inte redo 
visningen av framtida förändringar av redovisningsregler. 

Finansiella instrument 
Redovisning i balansräkningen 
Finansiella tillgângar eller skulder tas upp i balansräkningen när LivkronanTrygghet blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen 
när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motpar 
ten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte motta 
gits ). Finansiella tillgângar tas bort frân balansräkningen när rättighetema i avtalet realiseras, förfaller 
eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för delar av finansiella tillgângar. Finansi 
ella skulder tas bort frân balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller pâ annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för delar av finansiella skulder. 

Finansiella tillgângar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om <let inte finns en rätt och 
en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I <lessa fall presenteras postema netto. 

För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) redovisas 
ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta pâ räntebä 
rande tillgängar och skulder redovisas pâ särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt eller 
räntekostnad, separat frân tillgângen eller skulden som räntan löper pâ. 

Finansiella instrument redovisas initiait till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för finansiella 
instrument som klassificerats som finansiella tillgângar redovisade till verkligt värde via resultaträk 
ningen bestâr av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (till exempel 
courtage) för <lessa instrument kostnadsförs sâledes direkt som kapitalförvaltningskostnader. För öv 
riga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inklusive trans 
aktionskostnader. 

Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finansiella instrument av hur de har 
klassificerats enligt nedan. 

Klassificering av finansiella instrument 
LivkronanTrygghet förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgängar (alla ak 
tier, obligationer, valutor och derivat) pâ basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan 
fastställas pä ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat 
pâ nyckeltalet totalavkastning. I detta mâtt inkluderas sâväl realiserat som orealiserat resultat. Det är 
försäkringsföreningens bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringama re 
dovisade över resultaträkningen ger relevant redovisningsinformation för läsama av ârsredovisningen. 
Av detta skäl väljer LivkronanTrygghet alltid att kategorisera sina finansiella tillgângar sâsom finansi 
ella tillgângar värderade till verkligt värde med värdeförändringama redovisade över resultaträkning 
en, förutom (i) när verkligt värde inte kan fastställas pâ ett tillförlitligt sätt och (ii) när redovisnings 
lagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. Finansiella tillgângar värderade till 
verkligt värde med värdeförändringama redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av 
aktier i andra företag än koncem och intresseföretag samt obligationer. 

Alla derivat som inte ingâr i säkringsredovisning klassificeras som innehav för handelsändamâl 
oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS 39). Finansiella tillgângar som innehas för handels 
ändamâl ingâr i kategorin finansiella tillgängar värderade till verkligt värde med värdeförändringama 
redovisade över resultaträkningen. 

Lânefordringar och kundfordringar 
Lâne- och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärde 
rar företaget om <let finns objektiva indikationer att lâne- och kundfordringar är i behov av nedskriv 
ning. 

I kategorin lâne- och kundfordringar ingâr fordran avseende av medlemmar belânade försäkrings 
brev. Försäkringsbrev belânas inom âterköpsvärdet mot ränta som styrelsen bestämmer och i övrigt pâ 
villkor som brukar tillämpas av försäkringsbolag för dylika län. 
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Finansiella skulder värderade till verkligt värde med värdeforändringarna redovisade över 
resultaträkningen 
Denna kategori bestâr av tvâ undergrupper, finansiella skulder som innehas för handel och finansiella 
skulder som vid första redovisningstillfället identifierats som tillhörig till derma kategori. I den först 
nämnda delkategorin ingâr försäkringsföretagets derivat med negativt verkligt värde med undantag för 
derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redovisas 
i resultaträkningen. 

Andra finansiella skulder 
Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av skulder till kreditinstitut och övriga skulder. 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrân den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. 

Likvida mede! 
Likvida mede! bestâr av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och 
motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid frân anskaffningstidpunkten 
understigande tre mânader, och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

Värderingsprinciper 
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgâng skulle kunna överlâtas eller en skuld regleras, mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. 
Verkligt värde pä finansiella tillgângar som är noterade pâ en aktiv marknad motsvaras av tillgängens 
noterade köpkurs pâ balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskostnader. Vid ârskiftet 
2017/2018 âterfinns alla föreningens tillgängar som bankrnedel. 

Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar 
För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas säväl reali 
serade som orealiserade värdeförändringar i den tekniska redovisningen. 

Immateriella tillgângar 
Immateriella tillgängar i form av datorprogram saknas i och med att denna utrustning ingâr i det för 
valtningsavtal som försäkringsföreningen har med Länsförsäkringar Östgöta. 

Materiella tillgângar 
Materiella tillgângar ingâr i det förvaltningsavtal som försäkringsföreningen har med Länsförsäkringar 
Östgöta. 

Leasing 
Leasingavtal ingâr i det förvaltningsavtal som försäkringsföreningen harmed Länsförsäkringar Öst 
göta. 

Redovisning av försäkringsavtal 
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast sâdana kontrakt som över 
för betydande försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäk 
ring. 

Premieinkomst 
Som prernieinkomst redovisas samtliga premier när <lessa är betalda. 

F örsäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens utbetalningar pâ grund av dödsfall och upp 
nâdd utbetalningsâlder samt âterköp. 
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F örsäkringsteknisk utredning 
F öreningen likvideras 2017-12-31 vilket var känt redan vid förra ârsskiftet, I syfte att inte missgynna försäkringsfall och de 
som valde att âterköpa sina försäkringar under 2017 gjordes en engângsallokering om 9 % per 2017-01-01. Procenttalet 
baserades pâ antaganden om framtida förvaltningskostnader, finansiella risker, skatter, omfattningen av oidentifierade för 
säkringar som kunde hittas etc. Efter engângsallokeringen uppgick fördelningsbara tillgângar till 2,8 mkr. 

Den genomsnittliga höjningen av âterkôpsvärdet för kvarvarande försäkringar 2018-01-01 är 2 465 kr vilket motsvarar 
en uppräkning med c:a 20 %. Med tanke pâ att utbetalning antas ske i mitten av 2019 far avkastning anses vara skälig och 
mots varar en real avkastning om 6- 7% ârligen i förhällande till dem som valde att âterköpa i början av 2017. 

Osäkerheten i ovanstâende uppgifter är förhällandevis liten. De förändringar som kan uppstâ är oförutsedda kostna 
der, oidentifierade försäkringar som hittas, finansiella kostnader (exempelvis bankemas kontohanteringsavgifter) etc. 
Säkerhetsmarginalen i beräkningama är dock sä stor att en reallokeringen av âterbäring är mycket osannolik. 

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar (Belopp i tkr) 

Kapitalvärde av utfästelser 
Kapitalvärde av framtida ornkostnader 
Kapitalvärde av framtida avgifter 
Premiereserv (Livförsäkringsavsättning) 
Premiereserv+ 5 % 
Marknadsvärdet av tillgängarna 
Äterköpsvärde + reservering för framtida 
kostnader 
F ördelningsbara tillgângar 

2017-12-31 2016-12-31 
18 294 
8 700 

o 
26 994 
28 343 
81 697 

67 733 
13 964 

107 197 
21 000 
7 539 

120 658 
126 691 
407 363 

374918 
32 445 

Âterbäring 
Áterbäringsräntan hart under âret varit noll. Ur vinstfonden har âterbäring betalats rned 252,9 (20,9) 
Mkr. 

Driftskostnader 
Arvoden, sâsom styrelse-, aktuarie- och revisionsarvoden betalas av LivkronanTrygghet direkt. Likasâ 
star föreningen för de kostnader sorn uppstär i sarnband rned likvidationsförberedelserna. Övriga 
kostnader, sâsom administration och kapitalförvaltning regleras i avtal mellan Länsförsäkringar Öst 
göta och LivkronanTrygghet. 

Andra redovisningsprinciper av betydelse 
A vsättningar och eventualförpliktelser 
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell förpliktelse föreligger 
sornen följd av en inträffad händelse och det ocksâ är troligt att regleringen av denna förpliktelse 
kornrner att kräva ett utflöde av ekonorniska resurser vars storlek kan uppskattas tillförlitligt. Orn ef- 
f ekten av när i ti den betalning sker är väsentlig, diskonteras det förväntade frarntida kassaflödet till en 
räntesats före skatt sorn âterspeglar aktuella rnarknadsbedörnningar, och orn det är lärnpligt, de risker 
sorn är förknippade rned förpliktelsen. En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett rnöjligt äta 
gande sorn härrör frän inträffade händelser och vars förekornst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
frarntida händelser, eller när det finns ett âtagande sorn inte redovisas sorn en skuld eller avsättning pâ 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kornrner att krävas. Föreningen har i dagsläget 
inga avsättningar för eventualförpliktelser. 

Skatter 
I LivkronanTrygghet betalas en avkastningsskatt, vilken baseras pâ föreningens balansornslutning 
reducerat rned <less skulder. 

Not 2 Upplysning om risker 
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Inledning 
Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet skall likvideras. Finansiella värdepapper är avyttrade och 
föreningens medel är insatta pâ bankkonton i Svenska Handelsbanken och Nordea. Det innebär att 
föreningens finansiella risker är eliminerade. Denna not omfattar en beskrivning av försäkringsför 
eningens kvarvarande riskarbete. 

Mal, principer och metoder för föreningens riskhantering 
Syftet med försäkringsfüreningens riskhanteringsorganisation är att identifiera, mäta och styra samt 
liga risker som föreningen är exponerad für. 

Ansvar 
Ansvaret für LivkronanTrygghet i likvidations arbete med avveckling av verksamheten ligger frân och 
med 2018-01-01 hos likvidatom. Gällande regelverk kring frivilliga likvidationer kommer att styra 
arbetet. 

Finansiella risker 
I och med att füreningens tillgängar är placerade pâ bankkonto är marknadsrisken lika med noll. 
Bankrnedlen âterfinns pâ Svenska Handelsbanken och Nordea. Nedan redovisas föreningens kapital 
struktur per 2017-12-31. Med likvida medel avses insatta medel pâ ovan nämnda bankers konto. 

Placeringsstruktur (Mkr) 2017 2016 
Obligationer 
Företagsobligationer 
Direktlân 
Likvida medel 
Aktier, svenska noterade 
Aktier, utländska noterade 
Onoterade aktier 
Summa placeringstillgängar 

0,0 
0,0 
0,0 

80,0 
0,0 
0,0 
0,0 
80,0 

227,9 
48,7 
0,3 

131,1 
0,0 
0,0 
0,0 

408,0 

Kreditbetygen enligt Standard & Poors pâ Svenska Handelsbanken och Nordea var vid ârskiftet 
2017/2018 AA- varför füreningens kreditrisk är minimal. Nedan redovisas füreningens kapital per 
ratingkategori. 

Marknadsvärden per ratingkategori, Mkr 2017-12-31 procent 2016-12-31 procent 
AAA-A 80,0 100,0 362,3 88,8 % 

% 
BBB-B 0,0 0% 18,5 4,5 % 

Utan rating 0,0 0% 27,2 6,7% 
Summa 80,0 100 % 408,0 100 % 

Föreningen har inga finansiella tillgângar som är förfallna till betalning eller som är nedskrivna. 
LivkronanTrygghet har inte nâgon pant, annan säkerhet eller garantier utställda av tredje part für de 
finansiella tillgângarna. Föreningen har inte nâgra finansiella tillgângar som har ett nedskrivningsbe 
hov eller är oreglerade. 

Ränterisk är risken for att verkligt värde pâ eller framtida kassaflöden frân ett finansiellt instrument 
varierar pâ grund av förändringar i marknadsräntor. I och med att föreningens totala medel är insatta 
pâ bank uppstâr ingen ränterisk. 

Motpartsrisker 
Nedan redovisas de banker som fâr hantera LivkronanTrygghets likvida medel: 
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Motpart Organisationsnummer 
Danske Bank AIS, Danmark, Sverige filial 
Länsforsäkringar Bank AB 
Nordea Bank Sverige AB 
Svenska Handelsbanken AB 

516401-9811 
516401-9878 
502010-5523 
502007- 7862 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken for att ett foretag fâr svârigheter att fullgöra âtaganden som är forenade med 
finansiella och försäkringstekniska skulder. I och med att foreningens tillgängar 2017-12-31 är place 
rade pâ bankkonto elirnineras likviditetsrisken. 

Operativa risker 
En viktig del av föreningens riskhantering är processarbetet. En väl styrd process tydliggör for medar 
betare pâ alla nivâer inom vilka ramar som verksamheten skall bedrivas. 

Frân och med ârsskiftet 2017/2018 finns ett förvaltningsavtal mellan LivkronanTrygghet i likvidat 
ion och Länsforsäkringar Östgöta. A vtalet omfattar redovisnings- och bokslutsarbete, kundkontakter, 
telefoni och IT drift samt administrativa tjänster. 

Kapital/Konsolideringsgrad 
Kvartalsvis gär föreningens aktuarie en försäkringsteknisk utredning där föreningens aktuella konsoli 
deringsgrad beräknas. Den försäkringstekniska utredningen rapporteras till likvidatom. 
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Not 3 Premieinkomst 

2017 2016 
Löpande avgifter 
Engangsavgifter 

301 514 
277 

976 962 
18 382 

Summa premieinkomst 301 791 995 344 

Not 4 Árets nettoresultat per kategori av finansiella instrument 

Finansiella instrument är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen, 
se även not 1 . 

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

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

2017 

Finansiella 
tillgângar 

identifierade 
som poster 
värderade ti 11 
verkligt värde 

över Lane- 
resultatet fordringar Summa 

11 196 11 196 
-40 587 -40 587 

12 349 12 349 
-29 391 12 349 -17 042 

2016 

Finansiella 
tillgângar 

identifierade 
som poster 
värderade till 
verkligt värde 

över Lane- 
resultatet fordringar Summa 
13 366 134 13 366 134 
4 172 141 4 172 141 

o o 
17 538 275 o 17 538 275 
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forts. Not 4 Árets nettoresultat per kategori av finansiella instrument 

Kaj!i tal avkastni ng, i ntäkter 2017 2016 
Erhâl Ina utdelningar 396 3 293 330 
Yalutavinst, netto o 2 265 615 
Ränteintäkter 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 4 248 994 11 270 400 
Övriga ränteintäkter 12 349 o 

Realisationsvinst, netto 
Aktier och andelar 12 000 22 794 759 
Obligationer och andra räntebärande v1irde¡:,a¡:,¡:,er 689 191 

Summa intäkter i kaeitalförvaltningen 4 273 739 40 313 295 

Kaj!italavkastning, kostnader 2017 2016 
Kapitalförvaltningskostnader 11 909 122 990 
Yalutaförlust, netto 
Realisationsförlust, netto 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 8 539 350 

Räntekostnader 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 670 130 138225 
Övriga räntekostnader 112 389 61 767 

Summa kostnader i kaeitalförvaltningen 9 333 778 322 981 

Orealiserade vinster och förluster I!ª j!laceringstillgangar 2017 2016 
Orealiserad vinst 
Aktier och andelar 
Räntebärande värde¡:,a¡:,¡:,er 4 919 899 
Summa orealiserad vinst 4 919 899 o 

Orealiserad förlust 
Aktier och andelar I 200 20 783 467 
Räntebärande värde¡:,a¡:,¡:,er 8 013 069 
Summa orealiserad förlust 1 200 28 796 536 

Not 5 F örsäkringsersättningar 

2017 2016 
Utbetalda försäkringsbelopp 
Âterkö¡:, av försäkringar 

3 092 300 
63 588 377 

4 923 554 
747515 

Summa försäkri ngsersättni ngar 66 680 677 5 671 069 
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Not 6 Driftskostnader 

2017 2016 
Dri ftskostnader i försäkri ngsrörclscn 
Administration 8057415 6 439 485 
Summa driftskostnader i försäkringsrörclscn 8057415 6 439 485 

Finansförvaltning 11 909 122 990 
Summa total a driftskostnadcr 8 069 324 6 562 475 

Spec i fi kation av total a dri ftskostnader 
Administrationskostnader 8 057 439 6 439 490 
Övriga dri ftskos tnader 11 885 122 986 
Summa total a driftskostnader 8 069 324 6 562 475 

LivkronanTrygghet har ingen anställd personal. I administrationskostnader ingâr kostnader für outsourcade tjänster (5,2 Mkr) 
avseende fürsäkringsadministration, kapitalfürvaltning, IT-tjänster och i övrigt fürekommande administrativa tjänster. Tjäns 
ternas omfattning frarngâr av samarbetsavtal tecknat mellan LivkronanTrygghet och Länsfürsäkringar Östgöta. 

Löner och andrà ersättningar till lcdande befattningshavare 

Styrelsens ordförande, Tommy Agefur 
Styrelsens vice ordförande, Stefan Molander 
Styrelseledamot, Karin Hummelgren-Rüffel 
Styrelseledamot, Christina Lindén 
Verkställande Direktör, Anders Jakobsson 
Fullmäktige och övriga 
Summa 

2017 
Övriga 
förmâner 

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 78 959 
74 800 2 384 12 237 89 421 
78 400 14 072 19 241 111 713 

453 600 25 193 110 111 588 904 

Styrelsens ordförande, Tommy Agefur 
Styrelsens vice ordförande, Stefan Molander 
Styrelseledamot, Karin Hummelgren-Rüffel 
Styrelseledamot, Christina Lindén 
Verkställande Direktör, Anders Jakobsson 
Fulhnäktige och övriga 

Arvoden 
105 100 
71 875 
56 300 
59 300 
78 800 
90 845 

Summa 462 220 

2016 
Övriga 
förmäner 

och Sociala 
ersättningar kostnader Summa 

17 194 122 294 
2_2 583 94 458 
17 689 73 989 

2 774 19 504 81 578 
12 892 91 692 

3 142 23 071 117 058 
5 916 112 933 581 069 

För upplysning om processer och principer für ersättningar och förmâner till ledningen inklusive styrelsen, se fürvaltningsbe 
rättelsen. 
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Not 7 Redovisade värden för finansiella tillgângar och skulder 

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

2017 

Finansiella tillgängar 

Finansiella 
tillgângar 

identifierade som 
poster värderade 
till verkligt värde 
över resultatet 

Lâne 
fordringar Summa 

Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande papper 
Upplupna intäkter 
Utlâning till kreditinstitut 
Övriga fordringar 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

70 
79 788 682 

7 000 

o 
o 

70 
79 788 682 

7 000 
S:a finansiella tillgängar o 79 795 752 79 795 752 

2016 

Finansiella tillgängar 

Finansiella 
tillgângar 

identifierade som 
poster värderade 
till verkligt värde 
över resultatet 

Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande papper 
Upplupna intäkter 
Utlâning till kreditinstitut 
Övriga fordringar 

1200 
271 238 300 

5 407 108 
o 
o 

S:a finansiella tillgängar 276 646 608 

Läne- 
fordringar Summa 

o I 200 
o 271238300 

3 165 5 410 273 
13 I 087 696 131 087 696 

3 IO 115 310 115 
131 400 976 408 047 584 

Nominellt Anskaff- Marknads- 

Räntebärande tillgängar belopp ningsvärde Marknads-värde 
Kreditinstitut 79 788 682 79 788 682 79 788 682 
Företagsobligationer 
Aktieindexobligationer 
Summa 79 788 682 79 788 682 79 788 682 

Avvi kelser mellan bokfört värde pä obligationer och de belo pp som ska i nfrias pä förfallodagen 
Summa positiv avvikelse 
Summa negativ avvikelse 

o 
o 

Summa avvikelse o 

Summa obligationer och andra 
räntebärande ti l lgängar 79 788 682 
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forts. Not 7 Redovisade värden för finansiella tillgângar och skulder 

Försäkrin sian 
Försäkringslân 7 000 

2017 Klassificering av finansiella instrument 
Nival Niva2 Niva3 

Alctier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

o 
o 

2016 

Alctier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

o o 
o o 
o o 

Nivâ I Niva2 
o o 

272149008 4 496 400 
272 149 008 4 496 400 

Niva3 
o 
o 
o 

Nivâ l: enligt priser noterade pâ en marknad för samma instrument 
Nivâ 2: antingen direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivâ l 
Nivâ 3: utifrân indata som inte är observerbara pâ marknaden 

Tillgângar klassificerade i nivâ 2 bestâr av strukturerade produkter vilka är marknadsvärderade med hjälp av prisuppgift frân 
tredje part, men värderingen baseras pâ marknadsprissättning. 

Not 8 Övriga fordringar 

2017 2016 
Fordran skattekonto 14 023 4 468 
Skattefordran 2 285 853 2 197 916 
Övriga kortfristiga fordringar 62 565 

Summa 2 299 876 2 264 949 

Not 9 Övriga fonder 
2017 2016 

Vinstfonden 
lngâende värde 282 870 567 296 552 486 
Övertagande Försäkringsföreningen Trygghet 
A vsättni ng av ârets res ultat 23 351 660 7 281 742 
Aterbäring -252868716 -20 963 661 

Utgäende värde 53 353 512 282 870 567 

Donationsmedelsfonden 
Ingâende värde 98 296 98 296 
Ârets avsättning -98 296 

Utgäende värde o 98 296 

Övrig fond 
lngâende värde 6 032 900 6 416 600 
Ärets avsättning -4683210 -383 700 

Utgäende värde I /21 av försäkringsfonden 1 349 690 6 032 900 

Summa övriga fonder 54 703 202 289 001 763 
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Vinstfonden ska efter förslag frán styrelsen och pâ sätt fullrnäktigesammanträde beslutar användas till deis utbetalning av 
áterbàring vid försäkringsfall och âterköp, deis avgiftsbefrielse för medlemmar som uppnátt viss âlder. Pá förslag av styrelsen 
och efter beslut pâ fullmäktigesammanträde fär vinstfondens mede! även användas till stöd av forskning rörande cancer eller 
âlderdomen och dess sjukdomar eller arman medicinsk forskning som kan tänkas frärnja en ökad livslängd. 

ÖVJig fond är ett säkerhetstillägg som uppgâr till 5 procent av livförsäkringsavsättningen enligt Lag om understödsför 
eningar och fâr inte disponeras. 

Not 1 O Försäkringstekniska avsättningar 

2017 2016 

Livförsäkri ngsavsättni ng 
Ingáende värde 120 658 000 128 332 000 
Inbetalni ngar 301 791 995 344 
Utbetalningar -66 680 677 -5671069 
Kapitalvärde av framtida omkostnader -21 000 000 -21000000 
Kapitalvärde av framtida avgifter 7 539 000 7 539 000 
Effekt av förändrade aktuariella antaganden -13 824 31 I 10462 725 
Utgàende balans 26 993 803 120 658 000 

Den försäkringstekniska avsättningen bestäms med ett für försâkringsbestândet lämpligt dödlighetsantagande och en diskon 
teringsränta i enlighet med Finansinspektionens författningssamling FFFS 2007:31. Dessutom sker reservering för framtida 
förvaltningskostnader och avkastningsskatt. Förvaltningskostnadema uppdelas i kostnad för finansförvaltningen respektive 
löpande administration. 

De försäkringstekniska avsättningama har beräknats utifrân en antagen ränta om 1,20 % före skatt och förvaltningskost 
nader. Räntan minskas für skatt med 0,30 procentenheter och med 0,55 % för framtida förvaltningskostnader. Nettoräntan 
blir dâ 0,35 % (1,25 %). 

I livfôrsäkringsavsâttningen ingâr ett antagande om driftskostnader om 55 kr per försäkring och ar. 

Not 11 Övriga sk:ulder 

2017 2016 
Leverantörsskulder 146 897 290 385 
Skatteskuld o 42 090 
Övriga kortfristiga skulder 17 132 42 915 ~ 
Summa 164 028 375 390 

NOT 12 Kostnadsersättning till revisorer 

2017 2016 
Revisorer frân KPMG 217 309 264 250 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av ârsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer pâ bolagets revisor att utföra samt râdgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sâdan granskning eller genomförandet av sâdana övriga arbetsuppgifter. 

Not 13 Händelser efter balansdagen 

Inga händelser av betydelse har inträffat efter balansdagen. 
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Norrköping den 29 januari 2018 

~-1-/,~'J.I_¡_,,/ 
Karin Humm:~en-~(J / Vt_ 

Ordförande 

Christina Lindén 

?!i~ 
Stefan Molander 

Ârsredovisningen har godkänts für utfärdande av styrelsen den 29 januari 2018. Föreningens resultat 
och balansräkning blir föremâl für fastställelse pa fullmäktigesammanträdet den 22 februari 2018. 
H~ 9 
V..:är revisionsberättelse har avgivits den tè februari 2018 

~ttl~c-f 
Gunilla W emelind 



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

Rapport om àrsredovisningen tillika styrelsens avgàenderedovisning 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av ärsredovisningen tillika styrelsens avgäenderedovisning för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation 
för ár 2017. 
Enligt min uppfattning har ärsredovisningen tillika styrelsens avgäenderedovisning upprättats i enlighet med lagen om ärsredovisning i 
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidations finansiella 
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resulta! och kassaflöde för áret enligt lagen om ärsredovisning i 
försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ärsredovisningens tillika styrelsens avgäenderedovisnings övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhällande 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 ändamälsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
ärsredovisningen tillika styrelsens avgäenderedovisning upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om ärsredovisning i 
försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en ärsredovisning tillika avgäenderedovisning som inte 
innehäller nägra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pá 
oegentligheter eller pá fel. 

Vid upprättandet av ärsredovisningen tillika avgäenderedovisning 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
föreningens förmäga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när sä 
är tillämpligt, om förhällanden som kan päverka förmägan 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 föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har nägot realistiskt alternativ till att göra 
nägot av detta. 

Revisorns ansvar 
Mitt rnál är att uppnä en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
ärsredovisningen tillika styrelsens avgäenderedovisning som helhet 
inte inneháller nägra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pá 
oegentligheter eller pá fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehäller 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 sádan finns. Felaktigheter kan uppstá pá 
grund av oegentligheter el Ier fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas päverka de 
ekonomiska beslut som användare faltar med grund i 
ärsredovisningen tillika avgäenderedovisning. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionell! 
omdöme och har en professionell! skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i ärsredovisningen tillika styrelsens avgäenderedovisning, vare 
sig dessa beror pá oegentligheter eller pá fel, utformar och utför 
granskningsätgärder bland annal utifrän dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamälsenliga 
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 pà fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller äsidosättande 
av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förstäelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsätgärder 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 styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehället i ärsredovisningen tillika styrelsens 
avgäenderedovisning, däribland upplysningarna, och om 
ärsredovisningen tillika styrelsens avgäenderedovisning äterger 
de underliggande transaktionerna och händelserna pá ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Jag mäste informera styrelsen om bland annal revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag mäste ocksá 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierai. 

Rapport om and ra krav enligt lagar och andra föñattningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av ärsredovisningen tillika styrelsens avgäenderedovisning har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation för ár 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinsi. 
Jag tillstyrker att fullmäktige beslutar i enlighet med stadgarna att árets resulta! fastställs och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsäret. 
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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 förhällande till Försäkringsföreningen Livkronanîrygghet i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vàrt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositionen av 
resultatet. 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annal att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad sä att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras pá ett betryggande sätt. 

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

Revisorernas ansvar 
Mitt mál 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 nägon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i nägot väsentligt avseende: 

företagit nägon ätgärd eller gjort sig skyldig till nägon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 

pá nägot annal sätt handlat i strid med lagen om 
understödsföreningar, lagen om ärsredovisning i 
försäkringsföretag eller stadgarna. 

Mitt mál 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 
understödsföreningar. 
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 ätgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att dispositionen av árets 
resulta! är förenligt med lagen om understödsförening. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionell! omdöme och har en professionell! skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till att fastställa resultatet grundar sig främst pà revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsätgärder som 
utförs baseras pá min professionella bedömning med utgängspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen pá 
sádana ätgärder, omräden och förhällanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag gär igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna ätgärder och andra 
förhällanden 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 
understödsföreningar. 

~;;~ 
Gunilla Wernelind 
Auktoriserad revisor 
KPMGAB 
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Fullmäktige 

Ordinarie Suppleanter 

Valkrets A Michael Jarl, Ákersberga 

Inga-Lill Gustavsson, Västerâs 

Bo Glas, Sundsvall 

Stig Persson, Bollnäs 

Mats Koijan, Hallstahammar 

Valkrets B Marlene Öhlund, Norrköping 

Jeanette Öhlund, Norrköping 

Lars Öhgren, Norrköping 

Valkrets C Lars Kjellström, Gränna 

Ulla-Britt Zander, Munkedal 

Ingvar Briland, Habo 

Sam Karlsson, Alingsâs 

Peter Mârtensson, Malmö 

Hans Brink, Västerâs 

Anders Lindblad, Täby 

Carl Henrie Bramelid, Stockholm 

Roger Hansson, Nyköping 

Christer Wahlström, Linköping 

Hans Erik Johansson, Linköping 

Birger Signäs, Limhamn 

Ingemar Bark, Karlskrona 

Lennart Haglund, Nittorp 

Agneta Werke-Elestam, Malmö 

Bodil Zeller, Malmö 
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Styrelse 

Tommy Agefur, Norrköping 
Stefan Molander, Norrköping 
Anders Jakobsson, Norrköping 
Karin Hummelgren-Rüffel, Saltsjö-Boo 
Christina Lindén, Vallentuna 

Valnämnd 

Bernt O Ericson, Norrköping 
Maud Gänsler, Norrköping 
Ann-Sofie Fall-Svensson, Norrköping 
Stefan Brynolfsson, Linköping 

Verkställande direktör 

Anders Jakobsson 

Aktuarie 

Karl-Áke Carlström, Försäkringsrutin AB 

Medarbetare 

Livkronan Trygghet har inga anställda 

Revisor 

Gunilla Wemelind, KPMG 
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Ordlista 

Premieinkomst 
Motsvarar under âret influtna premiebelopp. 

Kapitalavkastning netto 
Nettot av räntor, utdelningar samt realiserat och orealiserat resultat pâ finansiella placeringstillgângar. 

Försäkringsersättningar 
Utbetalningar pâ grund av dödsfall och uppnädd utbetalningsâlder samt âterköp. 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
Ärets resultat fore avkastningsskatt. 

Árets resultat 
Resultat efter avkastningsskatt. 

Placeringstillgängar 
Finansiella placeringstillgângar värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resul 
taträkningen. 

Försäkringstekniska avsättningar 
Livförsäkringsavsättning är kapitalvärdet av utfästa förmâner och förväntade framtida driftskostnader 
minskat med kapitalvärdet av framtida premier für <lessa förmâner. 

Konsolideringskapital 
Nettovärdet av tillgângar värderade till marknadsvärdet med avdrag für kapitalvärdet für försäkringar 
nas âtaganden samt framtida omkostnader. 
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Anteckningar 
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