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F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål

sysselsättningar under året. Närmare 4 000 personer anmäldes
till Trygghetsstiftelsen under 2019. Det går bra för våra kunder
och det beror till stor del på att vi skräddarsyr stödet utifrån
individens behov och att vi har erfarna rådgivare och professionella coacher.

Verksamhetsåret

Inspirera lokala parter
Stiftelsens uppdrag inom ramen för avtal om lokala omställningsmedel handlar om att inspirera de lokala parterna till en effektiv
användning av medlen. Under året har stiftelsen genomfört 14
aktiviteter. 49 myndigheter har deltagit på en eller flera av dessa
och tre av fyra deltagare upplever att aktiviteterna varit till nytta
för dem i deras fortsatta arbete.

Stiftelsens ändamål är att stödja arbetstagare inom det statliga
avtalsområdet som har sagts upp på grund av arbetsbrist eller
vars tidsbegränsade anställning löpt ut så att de snabbt hittar nytt
arbete eller annan sysselsättning.

Vilket år! I januari kom varslet från Arbetsförmedlingen för 4 500
personer. Vi på Trygghetsstiftelsen mobiliserade och byggde i
snabbt tempo upp en projektorganisation som skulle kunna stötta
rejält mycket större mängd uppsagda än vad vi gjort på många år.
I maj anmälde Arbetsförmedlingen drygt 1 500 medarbetare till Trygghetsstiftelsen. Totalt under året anmäldes 1 607
medarbetare av Arbetsförmedlingen. Då hade vi växlat upp vår
personalstyrka med 20 extra rådgivare, en extra administratör
och kontrakterat fler coacher. I början av hösten lanserade vi 62
seminarieserier runt om i landet för uppsagda medarbetare från
Arbetsförmedlingen. Vi utökade våra tjänster med fler digitala
verktyg såsom cv-granskning och personlighetsanalyser och vi anordnade lokala rekryteringsträffar där arbetsgivare och uppsagda
fick träffas.
Förutom de uppsagda från Arbetsförmedlingen har vi stöttat
2 400 kunder, varav 1 800 kommer från universitet och högskolor.
Alla kunder erbjuds att delta på seminarier och det ordinarie
utbudet bestod i år av 167 seminarier i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Seminarierna syftar till att stärka kunderna i
deras jobbsökande och ges på både svenska och engelska.
Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice får ofta förfrågningar
om vi har personer med registratorserfarenhet i kandidatbanken.
Så för andra året i rad anordnade Trygghetsstiftelsen en registratorsutbildning. Drygt 40 personer genomgick utbildningen och
blev certifierade registratorer, redo för nya uppdrag.
Omlokalisering
Regeringen har de senaste åren beslutat att ett tjugotal myndigheter ska omlokaliseras. Nio av dessa myndigheter har slutfört
omlokaliseringen av hela eller delar av sin verksamhet under 2019.
Det är bland andra Arbetsmiljöverket, Inspektionen för socialförsäkringar, Försvarsmakten och Myndigheten för tillgängliga medel.
Cirka 100 personer har valt att inte flytta med till den nya orten
och har anmälts till oss under året. 36 personer har tagit del av
det tidiga stödet som vi kan ge i samband med omlokalisering och
36 personer har fått en till tre coachande samtal.
De flesta får nytt jobb snabbt
Vi har lyckats väl med vårt uppdrag och såväl kunderna från
Arbetsförmedlingen som alla andra kunder har snabbt hittat nya

Resultat och ställning

Stiftelsens resultat blev för året positivt och uppgick till 187 mkr
(162 mkr). Soliditeten (eget kapital i förhållande till totalt kapital)
var 92 procent (91 procent). Kassaflödet blev negativt och
uppgick till -4 mkr (10 mkr), dock är kassaflödet från den löpande
verksamheten positivt med 152 mkr (201 mkr). Utbetalda stödåtgärder uppgick till 132 mkr (128 mkr).

Finansiering

Trygghetsstiftelsens verksamhet finansieras genom avgifter från
statliga myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med
anknytning till det statliga området. Avgifterna fastställs genom
centrala kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O*,
Saco-S och Seko. Totala avgiften för stiftelsen uppgick under
perioden 2019 till 0,3 procent av lönesumman, 352 mkr (339 mkr).

Måluppfyllelse

Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att kunderna som
kommer från en tillsvidareanställning ska ha ett arbete eller annan
lösning innan uppsägningstiden är slut. För kunder med tidsbegränsad anställning är målet ett arbete eller annan lösning inom
nio månader från att deras anställning löpte ut.
Under 2019 hade 79,8 procent (82,8 procent) av de tillsvida
reanställda löst sin situation innan uppsägningstidens slut. För
de tidsbegränsat anställda hade 82,4 procent (86,7 procent) löst
sin situation inom nio månader. I utvärderingar som stiftelsen
får från kunderna ser vi att 86 procent är nöjda med oss och
75 procent tycker att de har nytta av vårt stöd. Trygghetsstiftel
sens mål i arbetet med lokala omställningsmedel är att 40 pro
cent av myndigheterna deltar i någon av stiftelsens aktiviteter
kring de lokala omställningsmedlen. Under året deltog 20 procent
(18 procent) av myndigheterna i någon av de aktiviteter kring
lokala omställningsmedel som stiftelsen arrangerade.

* OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund
inom statlig sektor. Förbunden är Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet,
Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, TULL-KUST och Vårdförbundet.
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Kapitalförvaltning och kapitalets utveckling

Stiftelsens kapital förvaltas av Kammarkollegiet vad gäller räntor
och nordiska företagsobligationer, SEB förvaltar aktier i Sverige
och aktier i utlandet samt Natixis förvaltar globala företags
obligationer. Syftet med kapitalet är att utgöra en buffert som
vid varierande utgiftsnivå minskar behovet av frekventa avgiftshöjningar.
På balansdagen är 39 procent (41 procent) av kapitalet placerat i räntor och 9 procent (10 procent) är placerat i nordiska
företagsobligationer hos Kammarkollegiet, 9 procent (10 procent)
är placerat i globala företagsobligationer hos Natixis International
Funds, 22 procent (20 procent) är placerat i aktier i Sverige och
21 procent (19 procent) är placerat i aktier utomlands hos SEB.
RESULTATUTVECKLING

Resultat

Avkastningen för räntebärande papper uppgick till 0,60 procent (0,28 procent) mot index -0,20 procent, nordiska företags
obligationer uppgick till 2,14 procent (0,77 procent) mot index
1,45 procent, globala företagsobligationer 9,91 procent (-4,60
procent) mot index 9,60 procent. Svenska aktier uppgick till
34,53 procent (-4,75 procent) mot index 34,71 procent och
avkastningen för aktier utland uppgick till 33,94 procent (-1,50
procent) mot index 34,01 procent. Finansnettot uppgick till 59,8
mkr mot 11,8 mkr föregående år.
Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt med
152 mkr (201 mkr) vilket har bidragit till att buffertkapitalet ökat.
Diagrammet nedan visar resultatutvecklingen och hur det
påverkat balansomslutningen och buffertkapitalet.

Balansomslutning

B uffertkapital marknadsvärde

(mkr)
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
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Flerårsöversikt
tkr
Intäkter
Utbetalt AGE/AKF
Utbetalt ITT/IKF

2019

2018

2017

2016

2015

352 526

339 880

329 030

310 914

305 467

34 930

31 449

41 038

50 661

71 247

18 277

18 831

20 885

24 848

29 770

186 601

161 562

173 577

193 750

115 983

Balansomslutning

1 579 651

1 394 481

1 209 709

1 037 304

852 123

Buffertkapital marknadsvärde

1 789 694

1 448 191

1 306 891

1 077 953

841 230

92%

91%

92%

90%

87%

2019

2018

2017

2016

2015

3 953

2 871

2 427

2 305

2 189

58%

53%

47%

47%

49%

3 011

2 857

3 394

3 816

4 089

57%

56%

54%

54%

55%

3 783

3 393

2 843

2 569

2 189

57%

51%

49%

50%

52%

Årets resultat

Soliditet
Antal
Anmälda kunder under året
varav kvinnor
Kunder aktiva i avtalen den 31 dec
varav kvinnor
Kunder som lämnat avtalen under året
varav kvinnor
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Resultaträkning
Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkning.
tkr

Not

Intäkter
Avgifter från arbetsgivare
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Beslutade och utbetalda stödåtgärder
Driftkostnader
Personalkostnader
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Summa kostnader

2
3
4,5
6
7

Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
ÅRETS RESULTAT
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2019

2018

351 666
860
352 526

338 777
1 103
339 880

-131 971
-55 744
-36 671
0
-1 301
-225 687

-127 971
-32 959
-28 166
0
-1 028
-190 124

126 839

149 756

59 762
186 601

11 806
161 562

186 601

161 562
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Balansräkning
tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa immateriella anläggningstillgångar

6

0
0

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

7

2 220
2 220

2 810
2 810

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

9

1 526 079
1 526 079

1 338 902
1 338 902

1 528 299

1 341 712

285
1 179
130
5 176
44 582
51 352

286
563
164
3 057
48 699
52 769

1 579 651

1 394 481

426 593
844 450
186 601
1 457 644

426 593
682 887
161 562
1 271 042

461
76 400
18 613
95 474

535
80 663
15 900
97 098

11 287
8 111
7 135
26 533

6 718
15 214
4 409
26 341

1 579 651

1 394 481

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

10
11

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Stiftelsekapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Beslutade stödåtgärder
Trygghetsåtagande till personal
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4
2
5

12
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Kassaflödesanalys
2019

2018

Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före räntor

351 945
-227 937
124 008

340 910
-165 450
175 460

Erhållen ränta inklusive fondrabatt
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 276
17 682
-221
151 745

10 633
14 559
750
201 402

-711
-155 151
-155 862

-1 028
-190 361
-191 389

Årets kassaflöde

-4 117

10 013

Likvida medel vid årets början enligt balansräkning

48 699

38 686

Likvida medel vid årets slut enligt balansräkning

44 582

48 699

tkr

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Trygghetsstiftelsens årsredovisning är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Principerna är
oförändrade jämfört med föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN

Intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit
eller kommer att erhålla för stiftelsens räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verk
liga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkt vid försäljning av tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför
tjänster. De pensionsförpliktelser som klassificeras som avgifts
bestämda redovisas som en kostnad det år pensionen tjänas
in. Den pensionsutfyllnad som Trygghetsstiftelsen åtagit sig
gentemot en tidigare verkställande direktör täcks av avsättningar
i balansräkningen.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där stiftelsen är leasetagare redovisas som
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella
eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.

BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde
om inget annat anges nedan.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utvecklingskostnader

3–4 år

Materiella anläggningstillgångar
Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en
fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet
(ge kassaflöde). För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång även omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella
ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då de
används för stiftelsens ideella ändamål.
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte
längre uppfyller kraven att definieras som materiella anläggningstillgångar. Enligt K3 ska omklassificering inte göras.
Inventarier och datautrustning med ett anskaffningsvärde lika
med eller under 10 000 kr har utifrån väsentlighetsbedömning
redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier
Datautrustning

4 år
3–4 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar.
Långfristiga värdepapper
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt
redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande
värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten långfristiga värdepapper ingår aktier och räntebärande papper som innehas för att
placera likviditetsöverskott. Stiftelsen behandlar posten långfristiga värdepappersinnehav som en värdepappersportfölj. För de
instrument som ingår i portföljen tillämpas värderingsprincipen
på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta
värdets princip avräknas orealiserade förluster mot orealiserade
vinster för alla värdepapper inom portföljen sammantaget. Alla
transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.
Avsättningar
En avsättning redovisas när stiftelsen har förpliktelser som är
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som
på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att behöva erläggas.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar stiftelsen,
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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Not 2. Beslutade stödåtgärder
Utöver de utbetalda stödbelopp som redovisas i resultaträkningen har stiftelsen i enlighet med det statliga trygghetsavtalet och avtal
om omställning gjort utfästelser om stöd i olika former, utfästelser som helt eller delvis ännu inte resulterat i utbetalningar. Stiftelsen
har reserverat 76,4 mkr (80,7 mkr) som en följd av de utfästelser som gjorts vid bokslutstidpunkten.
2019-12-31 2018-12-31
80 663
64 000
0
16 663
-4 263
76 400
80 663

tkr
Ingående balans
Avsättning
Upplösning
Utgående balans

Not 3. Operationella leasingavtal
Den operationella leasingen utgörs i all väsentlighet av hyrda lokaler och hyrda kontorsmaskiner samt hyrda bilar. Avtalen om hyra av
lokaler löper normalt på tre till fem år. Avtalen förlängs med tre år om inte de sägs upp nio månader innan avtalen löper ut. Kontorsmaskiner leasas på två till fem år. Bilar leasas på tre år. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp.
Framtida minimileaseavgifter
2019
8 433
12 183
8 465

2018
9 590
27 488
14 922

2019
24
9
33

2018
22
7
29

tkr
Styrelse och VD
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

2019
1 773
19 117
20 890

2018
1 745
16 435
18 180

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

7 413
3 150
31 453

6 436
2 499
27 115

tkr
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

Not 4. Antal anställda, löner och andra ersättningar
Antal anställda
Medelantal
Kvinnor
Män
Summa
Löner och andra ersättningar

Styrelseledamöter, ordinarie
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Kvinnor
2
1

2019
Män
4
0

Totalt
6
1

Kvinnor
4
1

2018
Män
2
0

Totalt
6
1

Pensionsförpliktelser
Gentemot tidigare verkställande direktören Benne Lantz har utfästelse gjorts om pensionsutfyllnad från det att Benne Lantz uppnår
70 års ålder. Utfästelsen som täcks av avsättningar i balansräkningen har aktuarieberäknats. Utbetalningar månadsvis har verkställts
med början i november 2006.
För personal som varit anställda vid Trygghetsstiftelsen i minst tio år finns från och med månaden efter de fyllt 62 år och längst till och
med månaden då de fyller 65 år möjlighet att helt avsluta sin anställning och få ett belopp motsvarande sex månadslöner insatt på en pensionsförsäkring hos en försäkringsgivare som den enskilde själv väljer. Alternativt kan arbetsgivaren köpa en avgångspension hos Alecta.
En avsättning är skuldförd i balansräkningen för personal som har varit anställda i tio år och är mellan 62–65 år.
tkr
Ingående balans
Avsättningar
Ianspråktaget
Återfört
Utgående balans
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2019-12-31 2018-12-31
535
1 258
211
0
-31
-28
-254
-695
461
535
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Avtal om avgångsvederlag
Verkställande direktör har ett avtal om avgångsvederlag uppgående till 24 månadslöner. Avtalet avser endast uppsägning från stiftelsens sida. Vid verkställande direktörens egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

Not 5. Trygghetsåtagande till personalen
Enligt ett lokalt kollektivavtal tillförsäkras stiftelsens anställda vid eventuella uppkommande uppsägningar på grund av arbetsbrist samma rättigheter som statsanställda har enligt avtal om omställning. Storleken av de framtida utbetalningar som kan komma att erfordras
som en följd av avtalet bedöms till 18,6 mkr (15,9 mkr).
tkr
Ingående balans
Avsättningar
Återfört
Utgående balans

2019-12-31 2018-12-31
15 900
16 840
2 713
0
0
-940
18 613
15 900

Not 6. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
tkr
Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

2019-12-31 2018-12-31
2 572
2 572
2 572
2 572
-2 572
0
-2 572

-2 572
0
-2 572

0

0

Not 7. Inventarier
tkr
Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

2019-12-31 2018-12-31
4 668
3 640
711
1 028
5 379
4 668
-1 858
-1 301
-3 159

-830
-1 028
-1 858

2 220

2 810

Not 8. Finansiella intäkter och kostnader
tkr
Utdelningar aktier
Ränteintäkter inklusive fondrabatt
Värdereglering
Räntekostnader med mera
Summa

2019-12-31 2018-12-31
17 682
14 559
10 276
11 774
32 026
-14 136
-222
-391
59 762
11 806

Not 9. Långfristiga värdepappersinnehav
tkr
Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Återföring nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

2019-12-31 2018-12-31
1 370 928
155 151
1 526 079

1 180 567
190 361
1 370 928

-32 026
32 026
0
0

-17 890
-14 136
-32 027

1 526 079

1 338 902
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Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31
1 748
1 063
2 088
1 836
1 340
158
5 176
3 057

tkr
Upplupna intäktsräntor och utdelningar
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 11. Ställda säkerheter
2019-12-31 2018-12-31
227
227
227
227

tkr
Bankgaranti för lokal i Malmö
Utgående balans

Not 12. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12-31
2 358
2 036
1 820
1 443
1 507
693
1 450
237
7 135
4 409

tkr
Arbetsgivaravgifter
Semesterlöneskuld
Löneskatt
Övrigt
Summa

Undertecknande
			

STOCKHOLM DEN 26 MARS 2020

		
		

Gunnar Holmgren
Ordförande

Britta Lejon

Niclas Lamberg

		

Maria Mindhammar

Valle Karlsson

Mats Eriksson

		
		

Åsa Lindh
Verkställande direktör

			VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN 26 MARS 2020

		

Anne Vadasz Nilsson

Robert Andersson

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Johan Rönnkvist
Auktoriserad revisor
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STYRELSE

Styrelse
Trygghetsstiftelsens styrelse hade fyra sammanträden under
verksamhetsåret. Styrelsen består av sex ledamöter med personliga ersättare.

UTSEDDA AV STATEN

ERSÄTTARE

Gunnar Holmgren – Ordförande Arbetsgivarverket

Åsa Krook – Arbetsgivarverket

Eva Liedström Adler (ordf) (2019 08 22) – Arbetsgivarverket

Ken Johnsson (2019 06 30) – Arbetsgivarverket

Maria Mindhammar – Arbetsförmedlingen

Tommy Viklund – Luleå tekniska universitet
Marie Högström (2019 11 14) – Stockholms universitet
Anna Cedemar (2019 06 30) – Riksarkivet

Niclas Lamberg – Trafikverket

Johan Sandström – Försvarets radioanstalt

UTSEDDA AV DE FACKLIGA ORGANISATIONERNA

ERSÄTTARE

Britta Lejon – Vice ordförande, OFR/S, P, O

Evalill Tagesson – OFR/S, P, O

Valle Karlsson – Seko

Kenth Konradsdal – Seko
Helen Thornberg (2020 01 01) – Seko

Mats Eriksson – SRAT

Jerker Ambjörn – Sveriges ingenjörer

Revisorer under perioden har varit
ORDINARIE

ERSÄTTARE

Anne Vadasz Nilsson – Energimarknadsinspektionen

Mari Svensson – Finansdepartementet

Robert Andersson – SULF

Roger Hellefors – Seko

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Huvudansvarig auktoriserad revisor
Johan Rönnkvist
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse, org.nr 802015-0721

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består av
den sk årsberättelsen (men innefattar inte årsredovisningen och
vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av stiftelsens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan 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 stiftelsen, upphöra
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med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina 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 på misstag. 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 felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för 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 stiftelsens 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 styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
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.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen
eller om det finns skäl för entledigande, eller
på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

STOCKHOLM DEN 26 MARS 2020

		

Anne Vadasz Nilsson

Robert Andersson

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rönnkvist
Auktoriserad revisor
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