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Styrelsen för NCC-koncernens Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021.
Årsredovisningen är upprättad i tusentals kronor, Tkr.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Ändamål
Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan och
övriga utfästelser om pension, vilka NCC AB och övriga företag i NCC-koncernen lämnat eller kommer
att lämna gentemot anställda och till efterlevande efter anställda.
Stiftelsen har sitt säte i Solna.
Verksamhet
Pensionsstiftelsen är en så kallad 9A-stiftelse - pensionsstiftelse som avses i 9 a § Lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m. - som tryggar utfästelse om pension till minst 100 arbetstagare
eller arbetstagares efterlevande. Tillsynen över pensionsstiftelsen delas därför mellan Finansinspektionen
och Länsstyrelsen i Stockholms Län. Länsstyrelsen har stiftelserättslig tillsyn. Finansinspektionen har
finansiell tillsyn och utfärdar riktlinjer och råd för pensionsstiftelsers verksamhet.
Stiftelsen har inga anställda.
Fullgörande
Inga inbetalningar har skett till Stiftelsen under året då samtliga fack i stiftelsen har varit fullt
konsoliderade. Ingen gottgörelse har lämnats under året. Bolagens pensionsskuld som tryggas av
stiftelsen uppgick till 4 721 Mkr (4 592). Förmögenheten uppgick på balansdagen till 7 310 Mkr
(6 339). Förmögenheten täcker därmed NCC-koncernens pensionsåtaganden enligt Tryggandelagen.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
PRI ideell förening har under hösten 2021 fattat beslut om nya tryggandegrunder som gäller från den 1
januari 2022. De nya tryggandegrunderna innebär bland annat en sänkning av diskonteringsräntan från
3,84 procent till 2,85% (netto) vilket innebär att bolagens pensionsskuld uppgår till 5 649 357 tkr per den
1 januari 2022, en ökning om 14,5 % jämfört med pensionsskulden vid årsskiftet. Konsolideringen
minskar därmed från 155 % den 31 december 2021 till 135 % den 1 januari 2022.
Styrelsen har analyserat effekterna av de förändrade tryggandegrunderna och konstaterat att stiftelsen har
en tillfredställande konsolidering även efter att de nya tryggandegrunderna tillämpas. En positiv effekt av
de förändrade tryggandegrunderna är att takten på skuldökningen successivt minskar och att den sänkta
diskonteringsräntan bidrar till att stiftelsens avkastningskrav, vilket består av skuldökningen plus
inflation, kommer att minska framgent.

NCC-koncernens Pensionsstiftelse
Org.nr 802412-9887

2 (10)

Resultat och ställning
Stiftelsens redovisade resultat efter skatt uppgick till 444 Mkr (417), och det totala resultatet uppgick till
15,3 procent (8,8) av det genomsnittliga verkliga värdet av stiftelsens placeringstillgångar och
bankmedel. Resultatet disponeras genom att årets resultat överförs till eget kapital.
Stiftelsen är kreditförsäkrad av PRI Pensionsgaranti. Stiftelsen har per 2021-12-31 ett återlån från
pensionsstiftelsen till NCC AB om 800 MSEK (800). Återlånet har i sin helhet amorterats per den 10
januari 2022.

Flerårsöversikt (tkr)
Förmögenhet
Årets resultat
Pensionsskuld
Konsolidering 1)

2021
7 310 095
444 412
4 721 350
155

2020
6 339 156
417 125
4 592 491
138

2019
5 809 026
260 511
4 420 745
131

2018
5 132 196
171 500
4 192 542
122

2017
5 201 531
288 222
3 988 394
130

1) Förmögenhet/Pensionsskuld
Förändringar i eget kapital (tkr)
2021
Kapital och
balanserade medel
Belopp vid årets ingång
Lämnad gottgörelse
Inbetalning
Årets resultat
Summa eget kapital

5 543 878
0
0
444 412
5 988 290

2020
Kapital och
balanserade medel
5 104 753
0
22 000
417 125
5 543 878

Marknadskommentar helår 2021
2021 blev ett mycket bra börsår med en uppgång på Stockholmsbörsen om 39,3%, det näst starkaste året
under 2000-talet. Även globala aktiemarknader hade en stark utveckling och slutade på +30% i svenska
kronor, delvis med hjälp av en starkare amerikansk dollar.
Året inledes med optimism i takt med att vaccinen mot Covid-19 rullades ut och marknaden såg fram
emot slopade restriktioner och fortsatt förbättrad arbetsmarknad och tillväxt. I kombination med
nollräntor och fortsatt stora stimulanser steg börsen stadigt under första halvåret.
Den starka efterfrågan i kombination med lokala restriktioner pga av pandemin ledde till
leveransproblem inom flera områden. Tydligaste märktes detta inom halvledarindustrin, vilket bl a
påverkade bilindustrin kraftigt. Brist på komponenter ledde till brist på nya bilar och kraftigt ökade priser
på begagnatmarknaden. Starkare efterfrågan än utbud började märkas inom flera områden, med
prisökningar som följd, och därmed stigande inflation, något som kom att bli marknadens huvudfokus
under året.
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Den amerikanska centralbanken avfärdade initialt inflationshotet som övergående och till stor del
beroende på baseffekter, men fick mot slutet av året konstatera att inflationstakten fortsatt stiga till ca
7%. Långa räntor steg under året till följd av detta, men i en beskedligare takt än vad marknaden hade
befarat och den amerikanska 10-åringen stannade per årsskiftet på 1,5% en ökning med ca 0,6%.
Vid sidan av inflationen har covid-19 fortsatt prägla marknaden. Nya varianter har avlöst varandra och
året avslutades med den högsta smittspridningen vi sett under hela pandemin. Den ekonomiska effekten
av nya restriktioner har dock varit avtagande och glädjande nog har även dödligheten sjunkit, delvis
beroende på vaccination och delvis beroende på att den senaste varianten av viruset verkar vara mildare
till sin karaktär.
Under 2021 steg många råvarupriser kraftigt. Priserna på framförallt metaller och andra
industrirelaterade råvaror samt livsmedel hade under året en betydligt högre prisökningstakt än under
konjunkturuppgången åren innan pandemin. Det finns fler anledningar till detta men de som sticker ut
mest är en allt ljusare ekonomisk situation i samband med de mycket kraftfulla stimulanser som vi sett i
många av de stora ekonomierna samt minskad smittspridning. Utöver detta har världen upplevt kraftiga
utbudsstörningar och en förstärkt dollar som bidragit till prisuppgångarna i råvaror.

Portföljen
Utvecklingen för portföljen under 2021 var 15,5 %. Den höga avkastningen förklaras framförallt av
ovanligt hög avkastning på ett flertal aktiemarknader, framförallt den svenska och amerikanska. Även
Stiftelsens fastighetsinvesteringar har utvecklats mycket väl.
Värdet på portföljen var per den 31 december 7 309 mkr. Allokeringen var vid samma tidpunkt: 18%
svensk aktiemarknad, 33% utländsk aktiemarknad, 34% räntemarknad, 14% alternativa investeringar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Riskhanteringsfunktionen stödjer löpande styrelsen med att identifiera och värdera risker utifrån
sannolikhet och konsekvens. Identifierade risker samt förebyggande åtgärder finns dokumenterade i en
risklista vilken löpande bevakas och rapporteras till styrelsen.
Verksamheten i stiftelsen är begränsad och de mest väsentliga riskerna är de placeringsrisker stiftelsen är
exponerad för dvs ränterisk, aktiekursrisk och valutarisk, samt likviditets-, kredit-, och motpartsrisk. I
syfte att reducera placeringsriskerna eftersträvar stiftelsen diversifiering genom att tillgångarna sprids
över ett flertal tillgångsslag. För respektive tillgångsslag fastställs ett intervall som den aktuella
tillgångsfördelningen ska ligga inom, i enlighet med placeringsriktlinjerna. Även inom respektive
tillgångsslag eftersträvas diversifiering genom att investeringarna sprids på olika placeringsstrategier,
förvaltare, regioner och innehav.
Placeringsriskerna är en del av verksamheten och de är en förutsättning för att kunna uppnå en långsiktig
avkastning. Stiftelsens tillgångar och dess sammansättning följs upp kontinuerligt under året.
Placeringsriskerna följs upp regelbundet med hjälp av konsekvensredogörelser och riskanalyser som
utförs av extern part.
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

8 973
12 285
30 536
51 794

6 270
11 541
25 811
43 622

-5 595
-664
-6 259

-11 802
-658
-12 460

45 535

31 162

Finansiella poster
Realisationsresultat
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella poster

401 347
2 375
403 722

399 503
-8 862
390 641

Resultat efter finansiella poster

449 257

421 803

Resultat före skatt

449 257

421 803

-4 845

-4 678

444 412

417 125

Resultaträkning
Tkr

Not
1

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
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Not

2021-12-31

2020-12-31

5 862 980
5 862 980
5 862 980

5 173 175
5 173 175
5 173 175

1 000
1 351
2 351

584
865
1 449

126 127
126 127
128 478

385 496
385 496
386 945

5 991 458

5 560 120

5 988 290
5 988 290

5 543 878
5 543 878

432
0
2 736
3 168

604
6 908
8 730
16 242

5 991 458

5 560 120

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3, 4, 5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Stiftelsekapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Aktuella Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6, 7
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd, Årsredovisningen (K3) BFNAR 2012:1.
Kassaflödesanalys
Stiftelsen är en mindre stiftelse och upprättar inte kassaflödesanalys med hänsyn till lättnadsreglerna i
ÅRL 6 kap 1 §.
Värderingsprinciper
Aktier och andelar klassificerade som finansiella anläggningstillgångar
Aktier i börsnoterade bolag klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och värderas till
anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet på aktier och andelar i utländsk valuta har ej räknats om till
balansdagskurs då innehaven inte utgör monetära poster.
Aktier och andelar värderas kollektivt enligt portföljmetoden. Åtskillnad har gjorts mellan utländska och
svenska aktieportföljer. Marknadsvärdet på noterade aktier bestäms enligt förvaltarnas rapporterade
fondandelskurser, baserade på säljkurs, per årets sista bankdag. Marknadsvärdet avseende andelar i bolag
fastställs till stiftelsens andel av portföljinnehavens nettotillgångar enligt senast tillgänglig värdering från
förvaltare/administratör. Värdena justeras med transaktioner mellan stiftelsen och förvaltaren
genomförda efter rapportdatum fram till årets utgång. Om marknadsvärdet är bestående lägre än
upplupet anskaffningsvärde, görs nedskrivning till marknadsvärdet. Eventuell nedskrivning redovisas i
resultaträkningen som nedskrivning av anläggningstillgångar.
Räntebärande värdepapper klassificerade som finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga räntebärande värdepapper klassificerades som finansiella anläggningstillgångar och
värderades till upplupet anskaffningsvärde, d v s inklusive periodiserad över-/underkurs samt i
förekommande fall inklusive periodiserad inflationskomponent. Över-/underkurs i förhållande till
nominellt värde periodiseras över löptiden och redovisas som ränteintäkt.
Anskaffningsvärdet på räntebärande värdepapper i utländsk valuta har räknats om till balansdagskurs då
innehaven utgör monetära poster.
Räntebärande värdepapper har värderats kollektivt enligt portföljmetoden, med åtskillnad på nominella
och realränteobligationer. Marknadsvärdet bestäms till köpkursen på årets sista bankdag. Om
marknadsvärdet är bestående lägre än upplupet anskaffningsvärde, görs nedskrivning till
marknadsvärdet. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen som nedskrivning av
anläggningstillgångar. Intjänad ännu ej erhållen kupongränta redovisas i balansräkningen som upplupen
intäkt.
Alternativa investeringar klassificerade som finansiella anläggningstillgångar
Alternativa investeringar klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och värderas till
anskaffningsvärde. Alternativa investeringar utgörs huvudsakligen av innehav i fonder.
Anskaffningsvärdet på alternativa investeringar i utländsk valuta har ej räknats om till balansdagskurs då
innehaven ej utgör monetära poster. Marknadsvärdena bestäms till fondförvaltarnas rapporterade NAV
kurser per årets sista bankdag.
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Alternativa investeringar i onoterade bolag värderas individuellt. Övriga alternativa investeringar
värderas kollektivt enligt portföljmetoden. Om marknadsvärdet är bestående lägre än upplupet
anskaffningsvärde, görs nedskrivning till marknadsvärdet. Eventuell nedskrivning redovisas i
resultaträkningen som nedskrivning av anläggningstillgångar.
Rabatter av fondavgifter som erhålls redovisas som övriga rörelseintäkter. I de fall rabatten
återinvesteras, påverkas anskaffningsvärdet såsom om ett köp hade gjorts. Förvaltningsavgiften avseende
fonder ingår i resultat vid försäljning av värdepapper och orealiserade värdeförändringar. När
performance fee utgår till kapitalförvaltaren redovisas detta som förvaltningskostnader.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Skatt
Avkastningsskatt beräknas på ingående värde på stiftelsens förmögenhet. Kupongskatt betald under året
och som kan avräknas mot avkastningsskatten för föregående räkenskapsår redovisas som övrig
kortfristig fordran.
Eget kapital
Utrymme för gottgörelse är stiftelsens förmögenhet minskad med värdet av de utfästelser
(pensionsskuld) som tryggas av pensionsstiftelsen.
Med stiftelsens förmögenhet avses värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder till bokfört värde.
Bolagen som ingår i pensionsstiftelsen tryggar följande pensionsutfästelser:

NCC AB
NCC Sverige AB
NCC Property Development AB
NCC Industry AB
NCC Industry Nordic AB

2021-12-31

2020-12-31

196 890
3 884 712
100 379
484 017
55 352
4 721 350

192 617
3 790 871
96 703
460 559
51 741
4 592 491

Not 2 Löner och ersättningar
Stiftelsen har inte haft några anställda under året och inget arvode eller andra ersättningar har betalats ut
till styrelsen.
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Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Netto inköp/försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 173 175
689 805
5 862 980

4 860 180
312 995
5 173 175

Utgående redovisat värde

5 862 980

5 173 175

Not 4 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav, bokförda värden

Svenska aktier och andelar
Utländska aktier och andelar
Räntebärande värdepapper
Alternativa investeringar
Återlån

2021-12-31

2020-12-31

746 584
1 786 388
1 574 875
955 133
800 000
5 862 980

701 104
1 388 293
1 505 824
777 954
800 000
5 173 175

Not 5 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav, marknadsvärden

Svenska aktier och andelar
Utländska aktier och andelar
Räntebärande värdepapper
Alternativa investeringar
Återlån

2021-12-31

2020-12-31

1 316 812
2 431 966
1 583 563
1 052 444
800 000
7 184 785

1 123 024
1 660 605
1 550 130
834 694
800 000
5 968 453

2021-12-31

2020-12-31

254 326
5 001 052
135 656
536 415
60 841
5 988 290

235 452
4 629 906
125 589
496 606
56 325
5 543 878

Not 6 Eget kapital per bolag

NCC AB
NCC Sverige AB
NCC Property Development
NCC Industry AB
NCC Industry Nordic AB
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Not 7 Eget kapital inklusive skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde

NCC AB
NCC Sverige AB
NCC Property Development AB
NCC Industry AB
NCC Industry Nordic AB

2021-12-31

2020-12-31

313 735
6 128 875
167 970
629 885
69 630
7 310 095

272 064
5 314 828
145 660
546 223
60 381
6 339 156

2021-12-31

2020-12-31

75 000
75 000

1 471
1 471

Not 8 Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser

Stiftelsen har ett åtagande att investera upp till 75 Mkr (50) i en fastighetsfond. Beloppen ovan avser den
del av åtagandena som ännu ej tagits i anspråk.
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Solna den dag som framgår av min underskrift

Charlotte Z Lindstedt
Ordförande

Kerstin Eriksson

Björn Gustafsson

Bengt Göransson

Susanne Lithander

Marie Reifeldt

Janne Söderqvist

Marie Hinton
Ersätter ordinarie ledamoten Lars Tengvall pga
förfall.

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Christine Hägglund
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i NCC-koncernens Pensionsstiftelse, org.nr 802412-9887

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NCC-koncernens Pensionsstiftelse för år 2021.
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
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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 avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
NCC-koncernens Pensionsstiftelse för år 2021.
Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt tryggandelagen och stadgarna.

Revisorns 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 i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
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 vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den dag som framgår av min underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ann-Christine Hägglund
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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