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Patientförsäkringsföreningen
Patientförsäkringsföreningen
(PFF) är ett samarbetsorgan för
Sveriges patientförsäkringsföretag. PFF hjälper de som drabbats av patientskada orsakad av
en oförsäkrad vårdgivare.
Föreningens administration
PFF:s administration består av
en verkställande direktör, en
sekreterare och fyra handläggare med kompetens inom
inkasso, försäkring och skadereglering. Alla arbetar deltid
med PFF:s verksamhet.
År 2015 i korthet
Skadeanmälningar
PFF tog emot 87 (123 under
år 2014) skadeanmälningar.
Minskningen jämfört med
2014 bedöms bero på att PFF
nu försöker hjälpa patienter till
rätt försäkringsbolag utan att
först ta in skadeanmälan.
Majoriteten av anmälningarna gäller försäkrade vårdgivare.
PFF utreder försäkringsförhållandet och sänder tillbaka
anmälan med information
om aktuellt försäkringsbolag.
Under året sändes 68 (92) anmälningar tillbaka. Resterande
19 (31) hanterades av PFF. Av
dessa gällde 12 (24) skada inom
tandvård och 7 (7) skada orsakad av annan typ av vårdgivare.
De flesta vårdgivare som var
oförsäkrade trodde att de var
försäkrade eller hade glömt att
teckna patientförsäkring.
Skadereglering
Under året betalade PFF ut
105,7 (210) tkr kronor i ersättningar. PFF slutreglerade
11 (18) skador och hade 39

(35) pågående skadeärenden
vid årets slut. Av dessa gällde
26 (24) skada inom tandvård.
Skillnaden mot 2014 års siffror
beror på färre nya ärenden och
längre handläggningstider på
grund av tillfällig resursbrist.
Avgifts- och regressärenden
PFF debiterar oförsäkrade
vårdgivare en patientförsäkringsavgift. Den debiteras för
den oförsäkrade perioden, oavsett hur många ersättningsbara
skador som då uppkommit.
Samtliga anmälningar till
PFF, 19 (31) stycken, blev även
nya avgiftsärenden. Vid årets
slut hade PFF 12 (6) pågående
avgiftsärenden.

Patientskadeersättningen
som PFF betalat ut krävs
tillbaka från den oförsäkrade
vårdgivaren genom ett regressförfarande. Fakturering sker
tidigast när skadan är slutreglerad. Vid årets utgång var antalet
pågående ärenden 17 (5).
Ny webbplats för PFF
Ett projekt genomfördes med
byte av plattform och översyn
av innehållet på webbplatsen
(www.pff.se). Den nya webbplatsen lanserades i oktober.
Medlemmar
Antalet medlemmar var oförändrat under året, 17 stycken.

Medlemmar 2015

Styrelse 2015

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

Ordförande:

Försäkrings AB Göta Lejon

Bengt Westerberg

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial
If Skadeförsäkring AB
International Insurance Company of Hannover
SE, Sverige filial (företrätt av Svedea)

Vice ordförande:
Marie-Louise
Zetterström, Löf

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ordinarie ledamöter:

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(Löf)

Mikael Björin, Löf

Länsförsäkringsbolagen

Maria Edström,
If Skadeförsäkring AB

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring
A/S Danmark

Peter Sandberg,
Länsförsäkringar AB

Nordeuropa Försäkring AB

Suppleanter:

Protector Försäkring Sverige, filial av Protector
Forsikring ASA Norge

Gunilla Friberg
Trygg-Hansa
Försäkring filial, Codan

S:t Erik Försäkrings AB
Stockholmsregionens Försäkring AB
Svenska Kommun Försäkrings AB

Anne Sundell Bois,
Löf

Trygg-Hansa Försäkring filial, Codan

Vd:

Vardia Insurance Group ASA

Mats Olausson, PFF

Zurich Insurance plc (Ireland), filial Sverige
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Patientskadenämnden
Patientskadenämnden (PSN)
är en rådgivande nämnd i
ärenden som rör patientförsäkringen.
Nämnden
PSN består av ordförande och
6 andra ledamöter. Ordförande
är alltid en lagfaren domare.
Det finns en eller flera ersättare för ordförande och övriga ledamöter. Samtliga utses för en
period av tre år. Försäkringsgivarledamoten med ersättare
utses av Patientförsäkringsföreningen (PFF). Övriga utses av
regeringen.
Nämndens kansli
Vid årsskiftet 2015/2016 bestod
kansliet av 9 föredragande
jurister, en administratör och en
kanslichef.
Fem av de föredragande
juristerna samt administratören
arbetar även för Läkemedelsskadenämnden (LMSN). Det
är motsvarigheten till PSN för
den frivilliga läkemedelsförsäkringen.
År 2015 i korthet
Ärendehantering
Under året inkom 1 949 (1 527
under år 2014) nya ärenden till
PSN för prövning. Nämnden
hade 47 (42) sammanträden
under året och avslutade 1 547
(1 400) ärenden. Genomsnittlig
handläggningstid var 5,4 månader.
Vid årsskiftet 2015/2016 var
ärendebalansen 1 052 (644),
inklusive de ärenden som var
bordlagda och återförda till försäkringsbolagen för kompletterande handläggning.
2

Under året inkom 118 (148)
nya ärenden till LMSN. Vid
6 sammanträden avslutade
nämnden 134 (157) ärenden.
Handläggningstiden påverkas
främst av när i tiden ärendena
inkommer till LMSN i förhållande till nämndens sammanträden.
Webbplats för LMSN
I början av året lanserades en
webbplats för LMSN (www.
lakemedelsskadenamnden.
se). Tidigare har information
om nämnden endast funnits på
LFF:s webbplats men nu fick
LMSN en egen domän. Här
ges information om nämnden
och handläggningen av ett
ärende beskrivs. Dessutom ges
information om de instanser
man som patient kan vända sig
till om man är missnöjd med
vården.
Förmöte inför nordisk konferens
Ett förmöte inför den nordiska konferensen för patientskadenämnder 2016 hölls i
Oslo i september 2015. Från
Sverige deltog nämndens ordförande, kanslichefen och en
av kansliets föredragande jurister. På mötet gavs lägesrapporter från de nordiska länderna
vad gäller utvecklingen av
verksamheterna. Huvudkonferensen hålls i Oslo i september 2016.
Ordförandeträffar
Träffar mellan ordförandena
och föredragandena i PSN
hölls två gånger under året. Här
diskuteras principiella ärenden
och för nämnderna övergripande aktuella frågor. Inom

LMSN hölls en motsvarande
träff under hösten.
Nya ledamöter i nämnderna
Den 1 januari inleddes en ny
förordnandeperiod i PSN och
LMSN. Många nya ledamöter
tillträdde och några lämnade.
Introduktionsutbildning för
nya ledamöter hölls i början av
året.
Den ökade ärendevolymen
inom PSN har lett till ett ökat
behov av ledamöter till nämnden. Under året har därför
ytterligare förstärkningar skett
i ledamotskretsen, bl. a. vad
gäller medicinskt sakkunniga
samt särskilt kunniga inom
hälso- och sjukvårdsfrågor.
Personalförändringar vid
nämndens kansli
Två nya föredragande jurister
började sin anställning i februari. En mycket stor ärendetillströmning under året samt
en uppsägning, ledde till att
två nya föredragande jurister
rekryterades under hösten. De
tillträder i januari 2016.
Utbildning
Under våren hölls en utbildning i invaliditetsbedömningar
för nämndernas medicinskt
sakkunniga.
I november anordnades en
utbildningsdag för ledamöterna
i LMSN i Svenska Läkaresällskapets lokaler. Utbildningen
omfattade bl.a. antibiotikabehandling av infektioner och
risker för biverkningar, resemedicin, läkemedelsbehandling av psykiska besvär och
nya behandlingsmetoder för
Hepatit C.

Styrelsen och verkställande direktören för

Patientförsäkringsföreningen
Org nr 802402-7404, får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari — 31 december 2015
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsföretag.
Föreningens huvuduppgift är att hantera skador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare och betala
ut patientskadeersättning. Övriga uppgifter är att:
återkräva patientskadeersättning från oförsäkrade vårdgivare,
debitera oförsäkrade vårdgivare en särskild avgift (patientförsäkringsavgift),
finansiera och administrera Patientskadenämnden (PSN),
i övrigt verka för medlemmarnas gemensamma intressen, t.ex. att informera
vårdgivare om försäkringsplikten.
Medlemskap i PFF är obligatoriskt för de företag som säljer patientförsäkring i Sverige.
PFF hjälper även skadedrabbade patienter att ta reda på var vårdgivaren är försäkrad. Om vårdgivaren
saknar försäkring hanteras skadan av PFF. I annat fall hänvisas patienten till vårdgivarens försäkringsbolag.
PFF finansierar och administrerar Patientskadenämnden (PSN). Nämnden är ett rådgivande organ
som lämnar yttranden i skadeärenden på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare,
försäkringsgivare eller domstol. PSN prövar skador från de försäkringsgivare som tillhandahåller
patientförsäkring samt de oförsäkrade skador som hanteras av PFF.
De flesta tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige har tecknat den frivilliga läkemedelsförsäkringen, vilken administreras av Läkemedelsförsäkringsföreningens Service AB (LFF Service AB).
Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF:s helägda dotterbolag Patientförsäkringsföreningens
Service AB (PSAB) att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN), en rådgivande nämnd inom
läkemedelsförsäkringen.
Finansiering
PFF:s verksamhet finansieras i enlighet med patientskadelagen av medlemmarna. Medlemmarna har
ett solidariskt ersättningsansvar genom PFF. Kostnaden fördelas huvudsakligen utifrån medlemmarnas
marknadsandel under föregående år inom området patientförsäkring. PSN:s kostnad finansieras genom
bidrag utifrån medlemmarnas andel av nämndens hanterade ärenden.
Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling
Antalet anmälda ärenden till PFF under året är färre än 2014 men fler än vad som anmäldes under åren
dessförinnan. Av de ärenden som inkom under 2015 är andelen som PFF får hantera p.g.a. att vårdgivaren är oförsäkrad, densamma som tidigare. De allra flesta skador som hanteras av PFF har uppkommit
i samband med besök hos tandläkare. Under en period av året var handläggningstiden av skador som
orsakats av oförsäkrade vårdgivare längre än normalt p.g.a. tillfällig resursbrist. Detta har inneburit att
färre skador avslutas under året och att såväl regressintäkterna som skadekostnaderna sjunkit något.
Intäkterna från indrivning av avgifter är lägre än de förväntade. I början av året var antalet nya anmälda
ärenden få, för att sedan öka i antal under den senare delen av året. Avgiftsintäkterna förskjuts därmed
framåt i tiden.
Huvuddelen av PFF:s uppgifter utöver administrationen av PSN utförs av medarbetare som har sin
anställning i Svensk Försäkring Administration AB, Trafikförsäkringsföreningens dotterbolag.
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Under 2015 ökade antalet anmälda ärenden till PSN med ca. 28 % jämfört med föregående år. En orsak
kan vara att anmälningarna ökat generellt inom patientförsäkringsområdet. Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (Löf) står för omkring 95 % av de ärenden som inkommer till PSN. Ökningen av ärenden
kan också bero på att Löf strävat efter att korta sina handläggningstider för promemorior till nämnden
och arbetat av sina balanser under året. Därmed överskreds prognoserna för beräknat inflöde av ärenden
till PSN och handläggningstiden förlängdes till omkring 5 månader i genomsnitt.
Under 2016 beräknas ärendeinflödet till PSN fortsätta öka, varför kansliets bemanning behöver förstärkas.
Arbetet inom PSN:s kansli utförs av medarbetare som har sin anställning i PFF.
Verksamhetsrisker
Den största risken för såväl PFF som PSN:s kansli inför 2016 är att inte ha en tillräcklig bemanning för att
kunna fullgöra verksamheternas uppdrag. PSN:s kansli anställer därför ytterligare en föredragande jurist i
början av 2016.
Flerårsöversikt (belopp i tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medelantalet anställda

2015
21 763
70
6 434
0%
10

2014
19 706
61
4 913
0%
8

2013
18 224
291
14 408
0%
8

2012
17 088
44
5 582
0%
7

2011
13 262
38
4 366
0%
6

Definition av nyckeltal
Soliditet

Justerat eget kapital/Balansomslutning

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av
föreningens resultat och ställning.
Förslag till resultatdisposition
Patientförsäkringsföreningen redovisar varken vinst eller förlust för räkenskapsåret.
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Resultaträkning
Belopp i kr
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Årets skadekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

1

2
3
4

2015-01-01
- 2015-12-31

2014-01-01
- 2014-12-31

21 762 820

19 705 915

21 762 820

19 705 915

-215
-12 067
-9 311
-96

210
672
968
456

-202
-11 268
-8 095
-77

342
369
419
933

Rörelseresultat

71 514

61 852

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

344
-1 646

1 704
-2 556

Resultat efter finansiella poster

70 212

61 000

-70 212

-61 000

0

0

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

246 396
246 396

139 688
139 688

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

7

100 000
100 000

100 000
100 000

346 396

239 688

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

677
617
891
746
318
249

19 545
103 308
–
1 505
428 428
552 786

Kassa och bank

4 459 281

4 120 114

Summa omsättningstillgångar

6 087 530

4 672 900

SUMMA TILLGÅNGAR

6 433 926

4 912 588

2015-12-31

2014-12-31

–
–

–
–

–
1 100 033
1 100 033

469 580
989 341
1 458 921

1 261 130
1 294 168
–
1 299 372
1 479 223
5 333 893

872
607
21
1 040
912
3 453

6 433 926

4 912 588

2015-12-31

2014-12-31

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

8

21
176
262
1
1 165
1 628

Balansräkning
Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Oreglerade skador

9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till medlemmar och kunder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

540
353
551
201
022
667

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr
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Noter med redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1).
Patientförsäkringsföreningen är ett samarbete mellan patientförsäkringsföretagen i Sverige vars
verksamhet är lagreglerad. PFF är inte försäkringsgivare utan företräder medlemsbolagen i ett antal
frågor. Av lagstiftningen framgår att PFF i vissa frågor ska uppfattas som
huvudman även om det är medlemmarna som bär det slutliga ansvaret genom sitt solidariska
ansvar. Av PFF:s stadgar framgår att räkenskaperna ska föras enligt Bokföringslagen med iakttagande
av Finansinspektionens föreskrifter. Innebörden av att följa sagda föreskrifter framgår inte av
stadgarna. Det finns få liknande verksamheter från vilka stöd i redovisningsfrågan kan hämtas.
PFF redovisar såväl intäkter som kostnader såsom de tas emot respektive utbetalas för egen räkning.
Detta kan sägas utgöra ett avsteg från BFNAR 2012:1 ”Kapitel 23 Intäkter”, punkt 23.2 där det
anges att inkomst endast kan vara det som föreningen tar emot för egen räkning. Mot bakgrund av
den speciella ställning som PFF har, den praxis för redovisning som sedan länge etablerats samt att
redovisningen är transparent och lättillgänglig för samtliga medlemsbolag och övriga intressenter
kan ett sådant avsteg göras. Med stöd i ÅRL 2 kap 3§ samt FAR:s rekommendation REDR 1 tillämpas
principen om att redovisningen ska ge en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat.
Noteras att föreningens finansiella ställning inte påverkas av valt sätt att redovisa. Övriga redovisningsprinciper framgår nedan samt av relevanta noter i denna årsredovisning.
Koncernuppgifter
Patientförsäkringsföreningen är moderbolag till det helägda dotterbolaget Patientförsäkringsföreningens Service AB org nr 556683-2688 med säte i Stockholm.
Koncernen definieras enligt ÅRL 1 kap 3 § som en mindre koncern och upprättar därför
enligt ÅRL 7 kap 3 § inte koncernredovisning.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat
anges nedan.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datorer

5 år
3 år

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

8

Patientförsäkringsföreningen

9 (13)

Org nr 802402-7404

Skatt
Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med
relevant skattesats.
Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga överskott.
Oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador avser såväl kända som okända skador som Patientförsäkringsföreningen kan bli skyldig att reglera. Föreningen kan via avräkning föra skadan vidare på
medlemmarna, men har en skyldighet att reglera skadan gentemot den skadelidande och redovisar
därför en skuld i balansräkningen.
Avsättningen består av en ekonomisk uppskattning av PFF´s ansvarighet för inträffade oreglerade
försäkringsfall samt kostnader för regleringen av dessa.
Skador kan anmälas upp till 10 år efter den tidpunkt då skadan inträffade. Utifrån analys om faktisk
utveckling och bedömning av fortsatt utveckling görs en aktuariell beräkning av den totala avsättningen
för oreglerade och okända skador. Kända skador bedöms individuellt.
Utvecklingsmönstret beräknas med s.k. chain-ladder. Den innebär att per utvecklingsår uppskatta
hur stor andel av relevant storhet som ännu inte inträffat. De skattade utvecklingsfaktorerna anpassas
till kända kvalitativa förhållanden som kan ha påverkat det historiska utvecklingsmönstret.
Uppskattningen, baserat på antalet skador, granskas särskilt med avseende på förändrad definition
eller registrering av känd skada. Uppskattning, baserad på känd kostnad, granskas särskilt med
avseende på avvecklingsresultatet för kända skador.
Den samlade avsättningen, för kända och okända skador, utvärderas särskilt med avseende på
avvecklingsresultat för alla skador.
Periodisering av pensionskostnader enligt 62-årsregeln
Inom FAO-området tillämpas en kollektivavtalad tjänstepensionsplan, FTP-planen.
För tjänstemän födda 1955 eller tidigare och som omfattades av FTP-planen 20 juni 2006
respektive 29 juni (SACO-medlemmar) gäller en övergångsregel som ger tjänstemannen
rätt att från tidigast 62 års ålder lyfta en ålderspension. Arbetsgivaren ska i dessa fall
finansiera ålderspensionen mellan 62 och 65 års ålder.
Vid periodisering av kostnader för denna 62-årsregel uppkommer temporära skatteskillnader
när det gäller pension och särskild löneskatt.
Redovisning av intäkter
Intäkterna i Patientförsäkringsföreningen består dels av medlemsavgifter, dels av nämndsintäkter.
Nämndsintäkterna faktureras utifrån antal behandlade ärenden.
Pensionspremier
I stora delar av försäkringsbranschen tillämpas den kollektivavtalade tjänstepensionsplanen,
FTP-planen. Denna är uppdelad i två avdelningar; FTP 1 för tjänstemän som är födda
1972 eller senare och FTP 2 för tjänstemän som är födda 1971 eller tidigare.
FTP 1 är avgiftsbestämd medan FTP 2 innehåller såväl en förmånsbestämd som en
premiebestämd förmån. Då pensionspremier betalas löpande för både FTP 1 och FTP 2
tillämpas förenklingsregeln avseende redovisningen av FTP 2.
Koncerninterna transaktioner
Andel koncerninterna inköp
Andel koncernintern försäljning

0%
0%
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Not 1

Nettoomsättning
2015

2014

2 678 748
19 041 576
42 491
5
21 762 820

2 083 492
17 453 114
169 296
13
19 705 915

2015

2014

-3 150
-254 000

-1 575
-234 000

41 940
-215 210

33 233
-202 342

2015

2014

Summa minimileasavg inom 1 år
Summa minimileasavg 1-5 år
Summa minimileasavg >5 år

623 904
623 904
–

745 776
1 613 424
–

Räkenskapsårets leasingkostnader

654 381

660 453

Medlemsavgifter
Nämndsintäkter Patientskadenämnden
Patientförsäkringsavgift
Övrigt

Not 2

Årets skadekostnader

Årets skador
Utbetalda försäkringsersättningar
Avsättning för oreglerade skador
Avvecklingsresultat på tidigare års skador

Not 3

Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Föreningen hyr verksamhetslokaler från Svensk Försäkring Administration AB som i sin tur hyr från Vasakronan A
B
Objektet är Vasakronan AB:s egendom. Hyresavtalet löper fram till 2017-12-31. Uppsägning ska ske
senast 9 månader före hyrestidens utgång, annars förlängs avtalet med tre år.
Not 4

Anställda och personalkostnader
2015

2014

10
66%
34%

8
82%
18%

Löner och ersättningar, styrelse och vd
Löner och ersättningar, övriga anställda

171 000
5 229 556
5 400 556

162 800
4 561 459
4 724 259

Pensionskostnader, styrelse och vd
Pensionskostnader, övriga anställda

–
1 446 474
1 446 474

–
1 237 597
1 237 597

Sociala kostnader (exklusive pensionskostnader)

2 050 721

1 787 356

Medelantalet anställda
Varav kvinnor
Varav män
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.
Vd är inte anställd i Patientförsäkringsföreningen eller PFF Service AB. Styrelse och vd arvoderas av
Patientförsäkringsföreningen. Utbetalt arvode är ej pensionsgrundande.
Könsfördelning i företagsledningen.

Styrelse och vd
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2015
Andel kvinnor
33%

2014
Andel kvinnor
50%
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Not 5

Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt
Aktuell skatt

2015

2014

73 309
-143 521
-70 212

46 484
-107 484
-61 000

Avstämning av effektiv skatt
Procent
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Kostnader som får dras av men som ej är bokförda
Redovisad effektiv skatt
Not 6

22,0%
187,1%
-0,1%
-4,6%
204,4%

Belopp
Procent
70 212
-15 447
-131 358
76
3 208
-143 521

22,0%
156,5%
-0,1%
-2,2%
176,2%

-13 420
-95 435
55
1 316
-107 484

Inventarier
2015

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
Not 7

Belopp
61 000

2014

643
203
-18
828

437
164
113
488

623
51
-31
643

486
927
976
437

-503
18
-96
-582

749
113
456
092

-457
31
-77
-503

792
976
933
749

246 396

139 688

Aktier i koncernföretag
2015

2014

Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

100 000
100 000

100 000
100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i dotterföretag
Eget
Dotterföretag / Org nr / Säte
kapital

Årets
resultat

Andel
i % 1)

Antal
andelar

64 540

100

1 000

Patientförsäkringsföreningens Service AB
556683-2688, Stockholm

227 696

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier.
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Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015

Hyra
Förutbetalda personalrelaterade försäkringar
Förutbetalda lokal- och IT-gemensamma kostnader
Förutbetalda kostnader Shared Service Center
Förutbetald kostnad för inhyrd personal
Övriga poster

Not 9

632
191
605
594
250
046
318

188 891
90 309
79 884
–
–
69 344
428 428

Oreglerade skador

Ingående avsättning för oreglerade skador
Känd
Känd
IBNR
IBNR

174
98
94
333
166
298
1 165

2014

reserv årets skador
reserv tidigare års skador
årets skador
tidigare års skador

Årets förändring
Utgående avsättning för oreglerade skador

2015

2014

989 341

801 160

80
520
174
326
1 100

000
033
000
000
033

60
429
174
326
989

000
341
000
000
341

110 692

188 181

1 100 033

989 341

Avsättningen för oreglerade skador avser såväl kända som okända skador som Patientförsäkringsföreningen kan bli skyldiga att reglera. Föreningen kan via avräkning föra skadan vidare på
medlemmarna, men har en skyldighet att reglera skadan gentemot den skadelidande och redovisar
därför en skuld i balansräkningen.
Not 10

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade skulder
Övriga poster

12

2015

2014

1 200 042
279 181
1 479 223

329 583
582 439
912 022
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Stockholm den 8 mars 2016
2016

Bengt Westerberg
Ordförande

Mats Olausson
Verkställande direktör

Mikael Björin

Maria Edström

Peter Sandberg

Marie-Louise Zetterström

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 mars 2016 2016
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Patientförsäkringsföreningen, org.nr 802402-7404

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Patientförsäkringsföreningen för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Patientförsäkringsföreningen för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktören uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
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Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 8 mars 2016
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören för

Patientförsäkringsföreningens
Service AB
Org nr 556683-2688, får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari — 31 december 2015
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Org nr 556683-2688

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Patientförsäkringsföreningens Service AB (PSAB) är ett helägt dotterbolag till Patientförsäkringsföreningen
(PFF, organisationsnummer 802402-7404). Genom avtal med Läkemedelsförsäkringsföreningens Service AB
(LFF Service AB) har PSAB åtagit sig att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN). Arbetet utförs av
Patientskadenämndens (PSN) kansli. Enligt avtalet administreras föredragningarna och nämndsadministrationen
inom LMSN av 1,5 heltidstjänster vid PSAB. LMSN är en rådgivande nämnd inom läkemedelsförsäkringen, som
tecknas av tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige.
Finansiering
Verksamheten finansieras via avtal med LFF Service AB.
Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling
Inflödet av ärenden till LMSN har stabiliserats något efter den ökade ärendemängd som uppkommit i
efterförloppet till vaccinationen mot svininfluensa under perioden oktober 2009 till mars 2010. Åtagandet är
enligt avtal begränsat till att max 150 ärenden ska behandlas per år.
Under året har 6 sammanträden hållits i LMSN.
Verksamhetsrisker
PSAB är en liten organisation som löper risk att tappa viktig nyckelkompetens. Denna risk hanteras främst
genom att flera medarbetare inom PFF har delade anställningar mellan PFF och PSAB. Det medför att flera
medarbetare har möjlighet att hantera de tjänster som levereras till LMSN.
Flerårsöversikt (belopp i tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medelantalet anställda

2015
4 336
95
1 878
12%
2

2014
4 045
15
1 048
16%
2

2013
3 287
45
3 406
5%
2

2012
2 892
44
1 218
11%
2

Definition av nyckeltal
Soliditet

Justerat eget kapital/Balansomslutning

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av
bolagets resultat och ställning.
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att balanserat resultat, kronor 127 696 kr, förs över i ny räkning.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande noter.
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2011
3 788
9
896
12%
2
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Resultaträkning
Belopp i kr
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Not
1

2
3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

4

2015-01-01
- 2015-12-31

2014-01-01
- 2014-12-31

4 335 537

4 044 761

4 335 537

4 044 761

-2 667 126
-1 560 299
-12 976

-2 473 615
-1 543 340
-12 977

95 136

14 829

207
-154

591
–

95 189

15 420

-30 649

-11 103

64 540

4 317
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

11 088

24 064

11 088

24 064

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Uppskjuten skattefordran
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

44
28
170
212
456

–
154
799
396
668
017

53
43
32
103
76
309

455
045
754
162
643
059

Kassa och bank

1 411 129

714 823

Summa omsättningstillgångar

1 867 146

1 023 882

SUMMA TILLGÅNGAR

1 878 234

1 047 946

2015-12-31

2014-12-31

Aktiekapital (1 000 aktier)

100 000
100 000

100 000
100 000

Balanserat resultat
Årets resultat

63
64
127
227

58
4
63
163

Balansräkning
Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

7

Summa eget kapital

156
540
696
696

839
317
156
156

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser

–
–

195 659
195 659

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

389
484
21
435
318
1 650

537
926
677
490
908
538

51
19
359
258
689

–
892
545
597
097
131

1 878 234

1 047 946

2015-12-31

2014-12-31

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr
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Noter med redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1).
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat
anges nedan.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datorer

5 år
3 år

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Skatt
Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med
relevant skattesats.
Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga överskott.
Periodisering av pensionskostnader enligt 62-årsregeln
Inom FAO-området tillämpas en kollektivavtalad tjänstepensionsplan, FTP-planen.
För tjänstemän födda 1955 eller tidigare och som omfattades av FTP-planen 20 juni 2006
respektive 29 juni (SACO-medlemmar) gäller en övergångsregel som ger tjänstemannen
rätt att från tidigast 62 års ålder lyfta en ålderspension. Arbetsgivaren ska i dessa fall
finansiera ålderspensionen mellan 62 och 65 års ålder.
Vid periodiseringen av kostnaderna för denna pension uppkommer även temporära skillnader
när det gäller bolagsskatt och särskild löneskatt.
Redovisning av intäkter
Intäkter upptages till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkterna från nämndsverksamheten baseras på avtal.
Pensionspremier
I stora delar av försäkringsbranschen tillämpas den kollektivavtalade tjänstepensionsplanen,
FTP-planen. Denna är uppdelad i två avdelningar; FTP 1 för tjänstemän som är födda
1972 eller senare och FTP 2 för tjänstemän som är födda 1971 eller tidigare.
FTP 1 är avgiftsbestämd medan FTP 2 innehåller såväl en förmånsbestämd som en
premiebestämd förmån. Då pensionspremier betalas löpande för både FTP 1 och FTP 2
tillämpas förenklingsregeln avseende redovisningen av FTP 2.
Koncerninterna transaktioner
Andel koncerninterna inköp
Andel koncernintern försäljning

0%
0%
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Not 1

Nettoomsättning

Serviceavgifter kansli
Nämndsintäkter Läkemedelsskadenämnden
Övrigt

Not 2

2015

2014

2 130 800
2 204 725
12
4 335 537

2 068 800
1 975 955
6
4 044 761

Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
2015

2014

Summa minimileasavg inom 1 år
Summa minimileasavg 1-5 år
Summa minimileasavg >5 år

90 240
90 240
–

90 240
180 480
–

Räkenskapsårets leasingkostnader

90 249

120 295

Bolaget hyr verksamhetslokaler från Svensk Försäkring Administration AB som i sin tur hyr från Vasakronan AB.
Objektet är Vasakronan AB:s egendom. Hyresavtalet löper fram till 2017-12-31. Uppsägning ska ske
senast 9 månader före hyrestidens utgång, annars förlängs avtalet med tre år.
Not 3

Anställda och personalkostnader
2015

2014

2
71%
29%

2
67%
33%

Löner och ersättningar, vd
Löner och ersättningar, övriga anställda

12 000
931 205
943 205

11 200
869 502
880 702

Pensionskostnader, övriga anställda

255 690

308 447

Sociala kostnader (exklusive pensionskostnader)

353 727

347 623

Medelantalet anställda
Varav kvinnor
Varav män
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Ingen lön eller annan ersättning har utgått till styrelsen.
Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.
Vd är inte anställd i PFF Service AB, utan erhåller ett årligt arvode. Utbetalt arvode är ej pensionsgrundande.
Könsfördelning i företagsledningen.

Styrelse och vd
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2015
Andel kvinnor
33%

2014
Andel kvinnor
50%
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Not 4

Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt
Aktuell skatt

2015

2014

1 109
-31 758
-30 649

18 692
-29 795
-11 103

Avstämning av effektiv skatt
Procent
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Kostnader som får dras av men som ej är bokförda
Redovisad effektiv skatt
Not 5

22,0%
12,6%
0,0%
-1,2%
33,4%

Belopp
Procent
95 189
-20 942 22,0%
-12 036 180,8%
46
-0,7%
1 174
-8,9%
-31 758 193,2%

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

123 385
–
–
123 385

128
14
-19
123

934
441
990
385

-99 321
–
-12 976
-112 297

-106
19
-12
-99

334
990
977
321

11 088

2015

24 064

23
9
71
108
212

2014

075
882
200
511
668

22 841
9 731
–
44 071
76 643

Aktiekapital

Fritt eget
kapital

100 000

63 156
64 540
127 696

Eget kapital

Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut
Not 8

2014

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Hyra
Förutbetalda lokal- och IT-gemensamma kostnader
Förutbetalda kostnader Shared Service Center
Övriga poster

Not 7

-3 392
-27 877
104
1 370
-29 795

Inventarier
2015

Not 6

Belopp
15 420

100 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade skulder
Övriga poster

2015

2014

305 706
13 202
318 908

87 745
170 352
258 097

21

10 (10)

Patientförsäkringsföreningens Service AB
Org nr 556683-2688

Stockholm den 8 mars 2016
2016

Bengt Westerberg
Ordförande

Mats Olausson
Verkställande direktör

Mikael Björin

Maria Edström

Peter Sandberg

Marie-Louise Zetterström

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 mars 2016 2016
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

22

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Patientförsäkringsföreningens Service AB, org.nr. 556683-2688

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Patientförsäkringsföreningens Service AB för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Patientförsäkringsföreningens
Service AB för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Patientförsäkringsföreningens Service ABs finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 8 mars 2016
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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