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Slutredovisning likvidation 
Förvaltnings berättelse 

Undertecknad likvidator för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation 
(föreningen), 825000-1099 får härmed avge slutredovisning för förvaltningen av föreningens 
angelägenheter under hela likvidationsperioden 2018-01-01--2019-02-28. 

Beslut om likvidation och förordnade av likvidator 

Vid fullmäktigessammanträdet 2016-06-14 togs ett enhälligt inriktnings beslut att ge styrelsen 
i uppdrag att arbeta för en 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 Anders Karlsson till likvidator och Gunilla Wemelind till likvidationsrevisor. 

Finansinspektionen godkände den 15 januari 2018 Anders Karlsson som likvidator och 
Gunilla Wemelind som likvidationsrevisor. I och med Finansinspektionens tillstånd kom 
föreningen att träda i likvidation den 1 januari 2018. 

Styrelsens och verkställande direktörens avgåenderedovisning. 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har i enlighet med 51 § lagen (1972:262) om 
understödsföreningar den 29 januari 2018 avgivit sin slutredovisning för perioden 
2017-01-01-- 2017-12-31 vilken behandlades på ordinarie fullmäktigesammanträde den 
22 februari 2018. 

Kallelse på okända borgenärer. 

Likvidator skall utan dröjsmål kalla föreningens okända borgenärer (53 § UFL och 83 § 1951 
EFL). Den 26 januari utfärdade Kronofogden kallelse på okända borgenärer. Kallelsen 
infördes i post- och inrikes tidningar. Kallelsen skickades även till alla kända borgenärer, det 
vill säga samtliga medlemmar. Den 30 juli redovisade Kronofogden att inga borgenärer gett 
sig tillkänna. 

Föreningens ekonomiska ställning under likvidationen. 

Föreningens ekonomiska ställning vid likvidationens början framgår av styrelsens och 
verkställande direktörens årsredovisning/avgåenderedovisning 2017, av likvidators 
årsredovisning för 2018 samt av resultat och balansräkning nedan avseende perioden 2019- 
01-01 -- 2019-02-28. 

Föreningens avveckling 

Föreningens verksamhet har under likvidationsperioden varit begränsad och några 
utbetalningar vid inträffade dödsfall under likvidationsperioden har inte skett. Fokus för 
verksamheten har varit att informera medlemmar om pågående likvidation, att samla in 
kontonummer för kommande utbetalning samt söka reda på inträffade dödsfall som inträffat 
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före beslutat likvidationsdatum. Ett flertal medlemsutskick har skett under 
likvidationsperioden för att informera om pågående likvidation. Hemsidan har uppdaterats 
med information, bland annat med frågor och svar. 

Tillgängligheten har under likvidationsperioden varit god, medlemmar har kunnat kontakta 
kundtjänstpersonal hos Länsförsäkringar Östgöta dagligen via telefon liksom möjlighet har 
funnits att ta kontakt via e-post. Även begravningsbyråer har informerats om pågående 
likvidation. SPAR körningar har skett månadsvis för att hålla medlemsregistret uppdaterat 
samt fånga upp inträffade dödsfall av medlemmar och informera dödsboet om kommande 
utbetalning samt att fånga upp kontonummer. Till samtliga dödsbon har även 
bouppteckningsintyg skickats 

Samtliga medlemmar informerades redan i början av 2016 om pågående likvidationstankar 
och 80 % av samtliga medlemmar återköpte då sin/sina försäkringar. Vid likvidations 
periodens slut har samtliga kända och framtida kostnader betalats - förutom arvoden och 
kostnader för slutlig föreningsstämma. 

Ett flertal möten med Finansinspektionen har hållits för att både informera och diskutera 
likvidationsfrågor. 

Aktuariens slutliga fördelning av tillgångar i Livkronan Trygghet i likvidation 

Underlag för fördelningen har varit balansräkningen 2019-02-28 samt vid denna tidpunkt 
kvarvarande förmåns berättigade. 

Beståndet 

Medlemmar 

Dödsbon 

Totalt 

Förmånstagare Försäkringar 

4 707 

393 

5 100 

5 221 

456 

5 677 

Återköpsvärden och tillgångar 2019-02-28 (belopp i kr) uppgår till: 

Återköpsvärde, aktiva: 

Återköpsvärde, dödsbon 

Återköpsvärde, okända försäkr.tagare 

Totalt återköpsvärde 

Tillgångar 

Överskott 

Uppräknings faktor 

51 755 075 

3 692 742 

300 000 

55 747 817 

69 176 291 

13 428 474 

1,2409 

Vid fördelningen kommer således återköpsvärden att höjas med 24,09 %. 
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Reserveringen för okända försäkringstagare avser att täcka eventuella framtida kostnader från 
nu okända försäkringstagare. Reserveringen medför en genomsnittlig sänkning av 
återköpsvärdet per försäkring med 52,84 kr. 

Om reserveringen inte behöver tas i anspråk i sin helhet kommer kvarvarande belopp vid 
likvidationsprocessens slut att överlämnas till välgörande ändamål i enlighet med föreningens 
stadgar. 

Vid bokslutet 2016-12-31 var det känt att föreningen skulle gå i frivillig likvidation. Det 
formella beslutet togs av föreningsstämma 2017-12-19. Som en förberedelse inför 
likvidationen gjordes 2017-01-01 en engångsallokering med 9 %. Det kollektiva 
konsolideringskapitalet uppgick därefter till 3,0 mkr. Detta belopp hade 2019-02-28 ökat till 
13,4 mkr. 

Ökningen om 10,4 mkr under de dryga två åren har följande förklaringar: 

Revidering av förväntade likvidationskostnader: - 2,3 mkr 

Reservering för okända försäkrings-förmånstagare - 2,6 mkr 

Reservering för finansiella risker. - 3,9 mkr 

Övrigt - 1,6 mkr 

Totalt - 10,4 mkr 

Förväntade likvidationskostnader antogs i samband med engångsallokeringen till 21 mkr. 
Faktiska förvaltningskostnader inklusive skatt men exklusive finansförvaltningen kostnader 
för tiden 2017-01-01 - 2019-02-28 uppgick till 18,7 mkr enligt fastställda resultaträkningar. 

För okända försäkrings- och förmånstagare (dödsbon) reserverades 2,9 mkr. Endast en mycket 
liten del av denna reservering har utnyttjats. Vid den slutgiltiga fördelningen har 
reserveringen sänkts till 0,3 mkr. 

De finansiella riskerna antogs uppgå till 4,0 mkr. Posten skulle täcka bankernas avgifter, 
realisationsförluster vid avyttring av värdepapper etc. Det faktiska nettoresultatet blev -0, 1 
mkr. Ett överskott om 3,9 mkr uppstod därmed. 

Under posten övrigt ingår dels effekten av beståndsvård, dels avvikelse mellan tillgångar till 
grund för engångsallokeringen och de tillgångar som slutgiltigt redovisade i årsbokslutet 
2016-12-31. 

Under 2017 återköptes i stort sett 80 % av alla försäkringar. Antalet återköp uppgick till 
28 861 och totalt utbetalades 305 mkr. Denna grupp får därmed inte del av ovan redovisat 
överskott om 13 428 474 kr. Om återköpen inte hade skett hade återköpsvärdena för denna 
grupp vid den slutliga fördelningen varit 3,72 procent högre. I genomsnitt 388 kr per 
försäkring. För gruppen som inte valde återköp blir effekten givetvis det omvända. Om inget 
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återköp hade skett skulle ovan redovisat överskott, 13 428 474 kr, ha fördelats mellan 34 538 
försäkringar istället för 5 677. I genomsnitt motsvarar detta en höjning av återköpsvärdet med 
nästan 2 000 kr per försäkring. Det genomsnittliga återköpsvärdet för dem som ingår i den 
slutliga fördelningen är 12 185 kr. 

Utbetalning av slutligt värde 

Efter att fullmäktigemötet 2019-04-11 godkänt likvidatoms slutredovisning kan en medlem 
eller förmånsberättigad inom tre (3) månader väcka talan mot föreningen och den slutliga 
fördelningen(§ 57 UFL). Därefter kan utbetalningsprocessen påbörjas. 
Utbetalningsprocessen är planerad att påbörjas i slutet av augusti (19 aug) och kommer pågå 
under ca 10-12 arbetsdagar. Genom att aktivt ha bearbetat medlemsbeståndet samt dödsbon 
att lämna kontonummer för utbetalning kommer träffsäkerheten vara hög att utbetalat belopp 
når rätt mottagare. Föreningen har lyckats väl med detta arbete och 93 % av samtliga 
mottagare har skriftligen anmält ett kontonummer för utbetalning. 

Om en medlem eller annan förmånsberättigad inte inom fem (5) år efter att likvidator har lagt 
fram sin slutredovisning på fullmäktigemöte 2019-04-11 har anmält sig för att lyfta vad 
han/hon fått vid fördelningen av föreningens tillgångar har han/hon förlorat sin rätt (57 § 
UFL). Föreningens kvarstående tillgångar ska då enligt stadgarna fördelas lika mellan 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner med organisationsnummer 802439-9704 och 
BRIS(Bamens Rätt i Samhället) med organisationsnummer 802013-3420. 

Årsredovisning 2018 

Årsredovisning för likvidationsperioden 2018-01-01--2018-12 31. Fullmäktiges ledamöter 
beslutar om den vid möte 2019-04-11. Årets resultat för 2018 var 501 567 kr och 
balansomslutningen var 73 356 000 kr. Konsolideringsgraden var 121,33 %. 
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Resultaträkning 

TEK..,ISK R.ED0\·1S::\~G A Y 
Ln·röRSXKRI:'.\"GSRÖR.ELSE )fot 

januari - 
Iebruari 
2019 

januari - 
december 

2018 

Premieinkomst 0 0 

Kapitalavkastning, intäkter 0 0 

Orealiserade vinster på placereigstillgångar 0 0 

Utbetalda försäkrings ersättningar 2 2096 - 91 111 

Förändring a,· livförsäkrings avsättning -35 012 832 625881S 

Driftskostnader 3 -4 085 543 -4641 280 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 0 0 

Kapitalavkastning, kostnader --0 -3 118 

Fö1·s:ikrings1·örelsens tekniska resultat -39096 285 823 309 

IChI Hki\TJSK RIDO\lSNING A\. LI\TÖRS.'.\KRJNGSRÖRILS[ 

F örsäkringsrörelsens tekniska resultat 

Skatt 

Arets resultat 

-39 096 2S5 

-110 035 

-39206 320 

Arets resultat har avsatts till: 

Vinstfond 
Övrig fond 

-39 206 320 
0 

823 309 

-321 -U 

501567 

suses 
-31_ 941 

Rapport över totalresultat 

2019 2018 

Årets resultat -39 206 320 501 567 

Övrigt total resultat 

Årets övrigt totalresultat 0 0 

Årets total resultat -39 206 320 501 567 
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Balans räkning 

Not 2019-02-28 2018-12-31 
TILLGÅNGAR 

Placerings tillgångar 
Övriga lån 4 7000 7000 

7 000 7 000 

Fordringar 
Övriga fordringar 5 0 14023 

0 14 023 

Andra tillgångar 
Kassa och bank 4 69 269 103 73 771 480 

69 269 103 73 771 480 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Upplupna ränteintäkter 4 191 140 

191 140 

SUMMA TILLGÅNGAR 69 276 294 73 792 643 

Not 2019-02-28 2018-12-31 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

F.get kapital 
Andra fonder 
Övriga fonder 6 13 428 473 52 621 387 

13 428 473 52 621 387 

Försäkringstekniska avsättningar 
Livförsäkringsavsättning 7 55 747 817 20 734 985 

55747817 20 734 985 

Skulder 8 
Skatteskuld 0 41692 
Övriga skulder 0 263 323 

0 305 016 

Upplupna kostnader och förutbet intäkter 
Övr upplupna kostnader och förutbet intäkter 100 004 131 255 

100 004 131 255 

S:A EGEf KAP, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 69 276 294 73 792 643 
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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 53 353 512 0 1 349 690 0 54 703 202 
Justering för retroaktiv tillämpning/ändring 0 
Justerat eget kapital föregående räkenskapsår 53 353 512 0 I 349 690 0 54 703 202 

Årets resultat 501 567 501 567 
Årets övrigt totalresultat 0 
Årets totalresultat 53 353 512 0 I 349 690 501 567 55 204 769 

Årets avsättning/återbäring -2 583 382 0 -2 583 382 
Vinstdisposition 814 508 -312941 -501 567 0 
Utgående eget kapital föregående 

51 584 638 0 1 036 749 0 52 621 387 räkenskapsår 

Ingående eget kapital räkenskapsåret 51584638 0 1 036 749 0 52 621 387 

Årets resultat -39 206 320 -39 206 320 
Årets övrigt totalresultat 0 
Årets totalresultat 51 584 638 0 1 036 749 -39 206 319 13 415 068 

Årets avsättning/återbäring 13 406 13 406 
Vinstdisposition -38 169 571 -1036749 39 206 320 0 
Utgående eget kapital räkenskapsåret 13 428 473 0 0 0 13 428 473 
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NOT 1 Årets nettoresultat per kategori av finansiella instrument 

Finansiella instrument är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen, 

2019 

Finansiella tillgångar 

Fmansieua tntgängar 
identifierade som 

poster värderade till 
verkligt värde över 

resultatet 
Låne 

fordringar Summa 

Aktier och andelar 

Obligationer och andra räntebärande papper 
Övriga fordringar 

0 

0 

7 000 

0 
0 

7 000 
S :a finansiella tillgångar 0 7 000 7 000 

2018 
Finansiella tillgångar 

identifierade som 
poster värderade till 
verkligt värde över Låne- 

Finansiella tillgångar resultatet fordringar Summa 

Aktier och andelar 
Obligationeroch andra räntebärande papper 

Övriga fordringar 

0 

0 

S :a finansiella tillgångar 

Kapitalavkastning, intäkter 

Erhållna utdelningar 
Valutavinst, netto 
Ränteintäkter 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 
Övriga ränteintäkter 

Realisationsvinst, netto 
Aktier och andelar 
Obligationeroch andra räntebärande värdepapper 

Summa intäkter i kapitalförwltningen 

Kapitalavkastning, kostnader 

Kapitalförvaltnings kostnader 
Valutaförlust, netto 
Realisations förlust, netto 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

Räntekostnader 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 
Övriga räntekostnader 

7000 
0 7 000 

2019 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

2019 
0 

0 

0 

7 000 
7 000 

2018 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

2018 
0 

0 0 

0 

-6 
0 

-3 I 18 

Summa kostnader i kapitalförwltningen -6 -3118 

Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar 2019 2018 
Orealiserad vinst 
Aktier och andelar 
Räntebärande värdepapper 0 0 

Summa orealiserad vinst 0 0 

Orealiserad förlust 
Aktier och andelar 
Räntebärande värdepapper 

0 0 

Summa orealiserad förlust 0 0 
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NOT 2 Försäkringsersättningar 
2019 2018 

Utbetalda försäkringsbelopp 
Återköp av försäkringar 

-2 096 
0 

247062 
544 049 

Summa försäkringsersättningar -2 096 791 111 

NOT 3 Driftskostnader 
2019 2018 

Driftskostnader i försäkrings rörelsen 
Administration 4 085 543 4 641 280 
Summa driftskostnader i försäkrings rörelsen 4 085 543 4 641 280 

Finansförvaltning 0 0 

Summa totala driftskostnader 4 085 543 4 641 280 

Specifikation av totala driftskostnader 
Ad min is trations kostnader 
Övriga driftskostnader 

4 085 543 
0 

4 641 280 
0 

Summa totala driftskostnader 4 085 543 4 641 280 

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 

Fullmäktige och övriga 
Summa 

2019 
Ovriga 
förmåner 
och Sociala 

Arvoden ersättningar kostnader Summa 
84625 500 13 763 98 888 

114 625 6 493 21382 142 499 

Styrelsens ordförande, Tommy Agefur 
Styrelsens vice ordförande, Stefan· Molander 
Styrelseledamot, Karin Hummelgren-Riiffel 
Styrelseledamot, Christina Linden 
Verkställande Direktör, Anders Jakobsson 
Fulhnäktige och övriga 
Summa 

2018 
Övriga 
förmåner 
och Sociala 

Arvoden ersättningar kostnader Summa 
6000 982 6 982 
6000 114 I 885 7 999 
6 000 I 330 I 885 9 215 
6 000 I 770 I 885 9 655 
6 000 2 779 982 9 761 

278 460 29469 59221 367 150 
308 460 35 462 66 839 410761 
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NOT 4 Redovisade värden för finansie Ila tillgångar och skulder 

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

Finansiella tillgångar Summa 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra räntebärande papper 
Upplupna intäkter 
Utlåning till kreditinstitut 
Övriga fordringar 
S :a finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar 

2019 
Finansiella 
tillgångar 

identifierade 
som poster 
värderade till 
verkligt värde Låne- 
över resultatet fordringar 

191 
69269 103 

7000 
0 69276294 

2018 
Finansiella 
tillgångar 

identifierade 
som poster 
värderade till 
verkligt värde Låne- 
över resultatet fordringar 

140 
73 771 480 

7000 
0 73 778 620 

0 
0 

191 
69 269 103 

7 000 
69 276 294 

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

0 
0 

140 
73 771 480 

7 000 
S:a finansiella tillgångar 73 778 620 

NOT 5 Övriga fordringar 
2019 2018 

Fordran skattekonto 0 14023 
Skattefordran 0 0 
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 

Summa 0 14 023 
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NOT 6 Övriga fonder 

2019 2018 

Vinstfonden 
Ingående värde 51584638 53 353 512 
Övertagande Försäkrings föreningen Trygghet 
Avsättning av årets resultat -38 169 57f 814508 
Återbäring 13406 -2 583 382 

Utgående värde 13428473 51584638 

Donations medels fonden 
Ingående värde 0 0 
Årets avsättning 0 0 

Utgående värde 0 0 

Övrig fond 
Ingående värde 1036749 1349690 
Årets avsättning -1036749 -312 941 

Utgående värde 1/21 av försäkringsfonden 0 1036749 

Summa övriga fonder 13 428 473 52 621 387 

NOT 7 Försäkringstekniska avsättningar 
2019 2018 

Livförsäk ringsavs ättning 
Ingående värde 20 734 985 26 993 803 
Inbetalningar 0 0 
Utbetalningar 2096 -791 111 
Kapitalvärde av framtida omkostnader -4458 720 
Kapitalvärde av framtida avgifter 0 0 
Effekt av förändrade aktuariella antaganden 35 010 736 -1008987 
Utgående balans 55 747 817 20 734 985 

NOT 8 Övriga skulder 
2019 2018 

Leverantörsskulder 0 263 325 
Skatteskuld 0 0 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 

Summa 0 263 325 

NOT9 Kostnadsersättning till revisorer 
2019 2018 

Revisorer från KPMG -12 500 102 500 
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NOTl0 Händelser efter balansdagen 

Inga händelser av betydelse har inträffat efter balansdagen. 

NOTll Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Det finns inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 
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Linköping 2019-03-22 

Anders Karlsson 

Likvidator 

Min revisionsberättelse avseende likvidators slutredovisning har avgivits den 25 mars 2019 

p -Z,_ ~ / ~-n-= ll//,e~ 
Gunilla W emelind 

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

Rapport om slutredovisning 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av slutredovisningen för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation för perioden 2019-01-01-2019-02-28 
och för likvidationen som helhet som innefattar skiftet per 2019-02-28. 
Enligt min uppfattning har slutredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberällelsen är 
förenlig med slutredovisningens övriga delar. 

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. 

Likvidatorns ansvar 
Det är likvidatorn som har ansvaret för att slutredovisningen upprättas. Likvidatorn ansvarar även för den interna kontroll som bedöms vara 
nödvändig för att upprätta en slutredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida slutredovisningen 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 slutredovisningen. 
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 slutredovisningen, 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 slutredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
slutredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett säll som ger en rättvisande bild. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av slutredovisningen har jag även utfört en revision av likvidatorn förvaltning för Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet 
i likvidation för perioden 2019-01-01-2019-02-28. 
Jag tillstyrker att fullmäktige beslutar i enlighet med stadgarna och beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen. 

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 Livkronan Trygghet 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. 

Likvidatorns ansvar 
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. 
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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. 

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. 

Stockholm den 25 mars 2019 

~'111 
Gunilla Wernelind 

Auktoriserad revisor 

KPMGAB 
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