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Styrelsen för Brandskyddsföreningen Sverige avger fö5ande årsredovisning och konceinredovisning för
räkenskapsåret  2018.

Förvaltningsberättelse

Al}mänt  om  verksamheten

Brandskyddsföreningen  Sverige  är en allmännyttig  ideell  förening  med  visionen  om  ett brandsäkrare

Sverige.  Föreningen  liade  vid  ritgången  av året 1 818 (2 015)  medleinmar,  ihuvudsak  företag  och

organisationer.  Föreningen  har  sitt  säte i Stockholm.  Brandskyddsföreningen  Sveriges  uppdrag  är att vara

ett ledande  krinskapscentrum  som  ökar  framtidens  brandsäkerhet  ocli  minskar  samhällets  skadekostnader.

Brandskyddsföreningen  är en riksfflckande  organisation  med  lokal  närvaro  och  lokalt  engagemang.

Brandskyddsföreningen  Sveriges  verksamhet  bedrivs  av föreningen  och  av de tre helägda  dotterbolagen;

Brandskyddsföreningen  Service  AB,  Försäkringsbranschens  Restvärderäddning  i Sverige  AB  och

Swerisk  AB.  Swerisk  AB  är ett vilande  bolag  sedan  2015.  Brandskyddsföreningen  Service  AB  har  ett

helägt  dotterbolag,  Brandskyddsföreningen  Utbildning  i Sverige  AB,  vilande  verksamhet  sedan  2017,  och

ett intressebolag,  Svensk  Brand-  och Säkerl'ietscertifiering  AB.

Det  finns  22 lokala  brandskyddsföreningar  som  bedriver  sin  verksaml'iet  i enlighet  med  en

överenskommelse  med  Brandskydds:föreningen  Sverige.  Var  och  en av dessa är egna  föreningar  med

egen  styrelse  och  ledning.  En  medlem  i Brandskyddsföreningen  Sverige  blir  tillika  medlem  i den  lokala

. brandskyddsföreningen  där  medlemsorganisationen  liar  sitt  säte.

Brandskyddsföreningen  Sverige  är huvudman  för  Styrelsen  för  Svensk  Brandforskning,  Brandforsk,  en

allmännyttig  ideell  förening  som  har  som  mål  att initiera,  samordna  och  finansiera  forskning  och

utveckling  inom  brandområdet.

Brandskyddsföreningen  Sveriges  strategiska  verksamhetsinriktning,  för  att upptylla  visionen  om  ett

brandsäkrare  Sverige,  är att utveckla  och  sprida  kunskap,  ta ställning  och  driva  opinion  samt  bedriva

lönsam  aff?irsverksamhet  inom  koncernen.  Brandskyddsföreningen  Sverige  med  dess dotterbolag  har  en

central  och  viktig  roll  för  att öka  brandsäkerheten  i samhället  genom  att  utveckla

skadepreventionskoncept  baserade  på tydliga  normerande  riktlinjer  som  sedan  ska ligga  till  grund  för

samhällets  krav  på bra  brandsäkerhet.  Utifrån  dessa  normerande  riktlinjer  som  grund  erbjuder

Brandskyddsföreningen  Sverige,  tillsammans  med  många  olika  intressenter,  oberoende

kontrollmöjligheter  genom  certifieringsförfarande  ocli  besiktningar,  utbildningserbjudanden  och  andra

kunskapsförmedlande  aktiviteter.

Brandskyddföreningen  Sverige  har  under  2018  ytterligare  förstärkt  positionen  som  väletablerad  och

respekterad  remissinstans  genom  att  besvara  sammanlagt  61 remisser  inom  brandsäkerhetsområdet,  varav

22  var  från  Regeringskansliet,  Näringsdepartementet,  Justitiedepartementet,  Boverket,  Myndigheten  för

samhällsskydd och beredskap (MSB), Arbetsmi5överket, Jordbruksverket, Elsäkerhetsverket,
Naturvårdverket  och  Sweden  Green  Building  Council.  Resterande  39 avsåg  remisser  från  SIS, Swedish

Standards  Institute.

En  av de viktigaste  och  mest  avgörande  framgångsfaktorerna  är att  Brandskyddsföreningen  Sverige

arbetar  nätverksbaserat,  kundnära  och  gränsöverskridande  för  att  effektivt  åstadkomma  resultat.  Det  ur

också  avgörande  att Brandskyddsföreningen  Sverige  och  dess dotterbolag  driver  opinionsarbete  och

kommunikationsinsatser  som  stärker  organisationernas  samhällsposition  och  identitet.

Brandskyddsföreningen  Sveriges  roll  som  en hundraårig  samhällsviktig  och id6bärande  organisation

ställer  stora  krav  på att verksamheterna  inom  koncernen  hela  tiden  bibehåller  och  utvecklar  tids-  och ]
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kostnadseffektiv  produktion  med  kvalitetssäla'ade  och  effektiva  processer.  Det  är genom  lönsamma

affärer  som  Brandskyddsföreningen  Sverige  säkerställer  en långsiktigt  framgångsrik,  hållbar  och

värdeskapande  verksamliet  i syfte  att skapa  ett  brandsäkrare  Sverige.  Då  dotterbolagens  värdeskapande

aktiviteter  generar  ekonomiskt  överskott  så skapas  förutsättningar  för  kampanjer,  information  och  annat

innovativt  skadepreventivt  arbete  tillsammans  med  möjligheterna  att stödja  brandforskning.

Brandskyddsföreningens  samlade  verksamhet  ska stärka  varurnärket  och  bidra  till  visionen  om ett

brandsäkrare  Sverige.

Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

Under  den  torra  sommaren  2018  blev  frågan  om eldning  i skog  och  mark  en viktig  faktor  för  att  begränsa

brandskadorna  i Sverige.  Brandskyddsföreningen  Sverige  arbetade  med,  att  påverka  dagligvaruhandeln

att  ta bort  engångsgrillar  från  sortimentet  under  denna  period.  Kampanj  blev  framgångsrik  och  fick  stort

genomslag  vilket  kan  ses som en bekräftelse  på att den  strategiska  inriktningen  att påverka

systemutformare  till  att bli  ambassadörer  för  Brandskyddsföreningens  kunskap  och  budskap  är

framgångsrik.

Brandskyddsföreningen  Sverige  har  under  2018  stiftat  Insamlingsstiftelsen  Brandforsk  och  i maj

genomfördes  ett upprop  till  föimån  för  insamlingsstiftelsen.  Insamlingsstiftelsen  Brandforsks  ändamål  är

att  samla  in  medel  för  att initiera  och  bekosta  forskning  samt  kunskapsutveckling  inom  området

brandsäkerhet.  Insamlingsstiftelsen  ska ihuvudsak,  själv  eller  i samverkan  med  andra  bidra  till,  initiera

och/eller  bekosta  forskning  och  kunskapsutveckling  för  at minska  påverkan  av de negativa

samhällseffekterna  av bränder.  Vidare  ska  insamlingsstiftelsen  sprida  och  tillgängliggöra  resultat  av

denna  forskning  och  kunskapsutvecUing.  Den  ideella  föreningen  Brandforsk  kommer  att fortsätta  att

bedriva  sin  verksamhet  parallellt  med  insamlingsstiftelsen  fram  till  föreningen  Brandforsks  årsstämma  i

maj  2019.  Därefter  planeras  verksamheten  att  överföras  till  insamlingsstiftelsen.

Dotterbolaget  Brandskyddsföreningens  Service  AB  har  under  året  lämnat  2 700  tkr  i bidrag  till

insam1ingsstiftelsen  Brandforsk.  20171ämnades  motsvarande  bidrag  till  den  ideella  föreningen

Brandforsk.

Under  2018  har  ny ledningsstruktur  införts.  Ledning  och  organisation  av koncernen  har  utvecklats  för  att

bli  mer  sammarföållen  och  effektiviserad  med  större  möjligheter  till  samordning  av verksarnheterna  inom

koncernen.

Under  2017  och  2018  har  ett flertal  större  projekt  drivits  inom  koncernen  för  att tillgodose  en mer

professionell  verksamhet  och  för  att  rm5ta  externa  intressenters  förväntningar,  däribland  ett  projekt

avseende genomlysning av IT-mi5ön och ett risk- och säkerhetsprojekt för att möta kraven från den nya
dataskyddsförordningen  (GDPR).

MSB,  myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap,  och  Brandforsk  har  under  2018  avslutat  ett

omfattande  forskningsprojekt  inom  brandsäkerhet  i bostäder.  Utifrån  dessa  forskningsresultat  så har

Brandskyddsföreningen  Sverige  tagit  initiativ  till  en id6-  och  innovationstävling,  Briru'iovation,  för  att

skapa  praktiska  och  användbara  tillämpningar  av forskningsresultaten.  Tävlingen  kommer  genomföras  i

samband  med  Brandskyddsföreningens  IOO års-jubileum  under  2019.

Föreningsstämma hölls den 29 maj 2018 iLi5eho1men, Stockholm. Vid föreningsstämman så fastställdes
ett antal  stadgeförändringar  rörande  medlemskapet  och  styrelsearbetet.  Medlemskapet  i

Brandskyddsföreningen  Sverige  har  förändrats  så att en organisation  har  ett  medlemskap  mot  tidigare  då

varje  verksamhetsställe  inom  en organisation  hade  ett eget  medlemskap.  Deru'ia  förändring  medförde  att

antalet  medlemmar  sjönk  från  2 015 medlemmar  per  31 december  2017  till  1 818 medlemmar  per  31 'V
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december  2018.  Förändringen  möjliggör  för  med1emsorganisationerna  att ta del av medlemsförmåner

inom  hela  organisationerna  OCl] är en bra  förutsättning  för  utvecklingen  av medlemskapet  i

Brandskyddsföreningen.

Resultat  och  ställning

Brandskyddsföreningen  Sverige,  inklusive  de tre dotterbolagen,  hade  för  2018  en omsättning  som

uppgick  till  236 151 (228  537)  tkr.  Omsättning  avser  till  största  delen  ceitifierings-,  förlags-,  utbildnings,

restvärderäddnings-  och  elbesiktningsverksamhet  samt  informations-  ocl'i  kampanjmedel.

Resultatet  från  de finansiella  investeringarna  i koncernen  uppgick  till  2 211 (2 471)  tkr  varav  2 332

(1 581)  tkr  avser  utdelning  från  intresseföretag  och  829 (987)  tkr  avser  ränteintäkter,  utdelning  och

realisationsresultat  från  kortfristiga  placeringar  i värdepapper.

Koncernens  redovisade  resultat  uppgick  till  9 239  (11 236)  tkr.

Medelantalet  anställda  i koncernen  har  under  2018  varit  81 (79)  personer.

Brandskyddsföreningen  Sveriges  p1aceringskommith:

Brandskyddsföreningen  Sveriges  p1aceringskommitt6  har  av föreningens  styrelse  utsetts  att  med

rådgivande  förvaltning  ansvara  för  placeringstillgångarna.  Kommitt6n  arbetar  utifrån  en placeringspolicy

som  årligen  revideras  av styrelsen.  Målet  för  policyn  är att kapitalet  ska placeras  i enlighet  med

Brandskyddsföreningen  Sveriges  värderingar  och  att, med  beaktande  av rimlig  risknivå,  skapa  en

avkastning  som  överstiger  bankernas  inlåningsräntor.  Målet  är också  att tillgångarna  placeras  med  hänsyn

till:

- hållbar  social,  ekonomisk  och  miljömässig  utveckling,

- mänskliga  rättigheter,

- arbetsmi5öförhållanden,
- miljö-  och  hälsopåverkan,  samt

- anti-korruption.

Aktie-  och  fondplaceringar  ska  i största  möjliga  mån  ske i företag  som  på ett godtagbart  sätt  följer  kraven

i internationella  konventioner  angående  rtänskliga  rättigheter  och  hållbar  utveckling  ur  social,  ekonomisk

och  miljömässiga  synvinkel.  Företagen  ska  som ett minimum  sträva  efter  att bedriva  sin  verksamhet  i

enlighet  med  FN:s  principer  Global  Compact.

P1aceringskommitt6n  har  under  året  sarnmanträtt  sju  gånger.

Under  2018  minskade  Brandskyddsföreningen  Sverige  sitt  innehav  i placeringstillgångar  genom  att

realisera  tillgångar  till  ett  värde  av 1500  tkr  och  överföra  dessa  till  kassa/bank  för  att finansiera  den

löpande  verksamheten.

Marknadsvärdet  för  placeringstillgångarna  i koncernen  uppgick  till  28 893 (31 150)  tkr  vid  årets  utgång,

vilket  föranledde  en nedskrivning  av placeringstillgångarna  med  829  (O) tkr.  Nedskrivningen  är hänförlig

placeringstillgångarna  idotterbolaget  Brandskyddsföreningens  Service  AB.  Y'i/
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Flerårsöversikt  (Tkr)

Koncernen

Verksamhetens  intäkter

Resultat  efter  finansiella  poster

Balansomslutning

Soliditet  (%)

Moderföreningen

Verksamhetens  intäkter

Resultat  efier  finansiella  poster

Balansomslutning

Soliditet  (%)

2018

236 151

14 512

149968

49

2018

17 719

-947

21963

o

2017

228 537

17 332

144036

41

2017

17 336

-4 381

23 407

4

För  definitioner  av nyckeltal,  se Redovisnings-  och värderingsprinciper

Hållbarhetsupplysningar

2016

211689

14 538

133 323

36

2016

17 891

-914

23774

22

2015

184245

5 428

112 434

34

2015

18 322

-4 988

23 493

25

2014

136 242

4 015

87 423

40

2014

ll  192

-495

23 706

46

Brandskyddsföreningen  Sverige  arbetar  aktivt  för  att 'verksamheten  ska förhålla  sig till  och arbeta  utifrån

Agenda  2030  med 17 globala  mål för  hållbar  utveckling.  Flera  av de 17 målen  har direkt  eller  indirekt

påverkan  på arbetet  med  att skapa ett brandsäkrare  Sverige,  Brandskyddsföreningen  Sveriges  vision.

Föreningen  har lagt särskilt  fokus  på att utveckla  kunskap  och driva  kunskapsutveckling  kring

brandsäkerhet  inom  områdena  byggmaterial,  energilagring  och eldistribution.

Det  omfattande  forskningsarbetet  inom  området  bostadsbränder  som avslutats  under  2018  har påvisat  att

brandskador  på personer  har en stark  koppling  till  social  utsatthet.  Brandskyddsföreningen  arbetar  för  att

sätta fokus  på och öka  skadepreventionen  för  utsatta  grupper  av människor.

Föreningen  vill  uppfattas  som ei'i hållbar  och attraktiv  arbetsgivare,  både av anställda  och av omvärlden.

Sedan 2016  genomförs  årligen  en medarbetarundersökning  som tnäter  tillit  och engagemang.  Resultatet

ligger  till  stor  del grund  för  utvecklingen  av ledarskap  och medarbetarskap.  För  att säkerställa  att

verksamhetens  mål uppfylls  finns  en process  där verksamhetens  mål  bryts  ner i erföetsmål  och vidare  till

individmål. Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs aktivt bland annat genom att kvartalsvis fö5a
sjukstatistik ocli övertidsarbete både i ledningsgrupp och arbetsmi5ökommitt6. Vidare erbjuds flera
förebyggande  åtgärder  såsom massage  på arbetsplatsen,  veckovis  gemensam  löpar/gångaktivitet  och

hä1soundersökningar.  Koncernens  anställda  omfattas  av kollektivavtal  och  fackförbundet  Saco finns

representerat  i en lokal  Uubb  på arbetsplatsen.

Framtida  utveckling

Brandskyddsföreningen  Sveriges  strategiska  verksamhetsinriktning  för  perioden  2019 till  2021 ska leda

till  att Brandskyddsföreningen  år 2021 är ett ledande  kunskapscentrum  för  brandsäkerhet  och att

föreningen  är en välkänd  samhällsaktör  samt samarbetspartner.  Vidare  ska föreningen  driva  en innovativ

och hållbar  verksamhet  och vara  en attraktiv  arbetsgivare.  Utifrån  denna  strategi  har ledningen  under

2018 fastställt  ramarna  för  en treårig  verksamhetsplan  med inriktningsbeslut  om att utveckla

verksamheten  för  att kunna  uppnå  denna  position.

Som ett led i att utveckla  verksamheten  och för  att stärka  föreningens  resultat  och ställning  har styrelsen  i

december  2018  fattat  beslut  om att organisationen  under  2019 ska genomföra  ett projekt  avseende

vidareutveckling  av medlemskapet.  Målet  är att organisationer,  myndigheter  och företag  som vill  bidra  'V'I
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till  ett  brandsäkrare  Sverige  attraheras  av och  förstår  värdet  av medlemskap  i Brandskyddsföreningen.

Vidare  fattade  styrelsen  beslut  om att från  och  med  2020  ta ut royalty  för  varumärkena

Brandskyddsföreningen  och  Heta  Arbeten(D  av dotterbolagen  Brandskyddsföreningens  Service  AB  och

Försäkringsbranschens  Restvärderäddning  i Sverige  AB  och av intressebolaget  Svensk  Brand-  och

Säkerhetscertifiering  AB.

Förslag  till  vinstdisposition

Styrelsen  föreslår  att till  förfogande  stående  vinstmedel  (kronor):

ansamlad  förlust

ändamålsbestämda  medel

årets  förlust

-841 726

1 793 953

-947  024

5 203

disponeras  så att

i ny räkning  överföres 5 203

Koncernens och moderföreningens resultat och ställning i öwigt  framgår av efterfö5ande resultat- och
balansräkningar  samt  kassaflödesanalyser  med  noter.  y{
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2017-01-01

-2017-12-31

Verksamhetens  intäkter

Nettoomsättning

Owiga  intäkter

2

Verksamhetskostnader

Handelsvaror

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  ocli  nedskrivningar  av materiella  ocl'i

immateriella  an1äggningsti1lgångar

Ovriga  rörelsekostnader

3, 4

5

Verksamhetsresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Resultat  från  andelar  i intresseföretag  och  gemensamt

styrda  företag

Owiga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

6

Resultat  efter  finansiella  poster

Skatt  på årets  resultat

Årets  resultat

7

233585748

2 565 261

236  151  009

-64 379 787
- 62 210  758

- 91 030 875

- 3 416  416

-2 812 193

-223  850  029

12  300  979

2 331 506

829 376

-950  228

2 210  654

14  511 634

-5 272 866

9 238  768

226 734  566

1802  299

228  536  865

- 40 382 018

- 81 163 514

- 87 812 807

-4 317 730

o

-213  676  069

14  860  796

1580  577

987 242

-96  364

2 471 455

17  332  251

-6 096  459

1l  235  792 r'l
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2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggtxingstillgångar

Balanserade  utgifter  för  utvecklingsarbeten  och  liknande

arbeten  8

Materiella  anläggningstillgångar

Inventarier,  verktyg  och  installationer  9

Finansiella  anläggningstillgångar

Andelar  i intresseföretag  och  gemensamt  styrda  företag  ll

Andra  långfristiga  värdepappersiiu'iehav  12

Summa  anläggningstillgångar

0msättningstillgångar

Varulager  m m

Färdiga  varor  och  handelsvaror

Korfristiga  fordringar
Kundfordringar

Ovriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

13

14

Korffiistiga  placeringar
Ovriga  kortfristiga  placeringar

[assa  och bank

Summa  omsättningstillgångar

15

SUMMA  TILLGÅNGAR

2 065 675

327  029

9 228  054

5 600

9 233 654

1l  626  358

1274  886

49 267  805

3 484  542

12 522 580

65 274  927

28831848

42 960  428

138  342  089

149  968  447

8 132  991

488 322

7 950  048

5 600

7 955  648

16  576  961

1 132  758

52 694  600

3295143

8 693 348

64 683 091

29 825 289

31 817 759

127  458  897

144  035  858 '.
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Not

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundna  reserver

Ändamålsbestämda  medel,  Brandskyddst?5reningen

Sveriges  Stipendiefond

Åndamålsbestämda  medel,  Brandskyddsföreningen

Sveriges  lOO-års  jubileum

Aruiat  eget  kapital  inklusive  årets  resultat

Summa  eget  kapital

Avsättningar

Avsättningar  för  uppskjuten  skatt

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Aktuella  skatteskulder

Öwiga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

16

17

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

9 (29)

2018-12-31 2017-12-31

27 834  932

393 953

1400  000

39 229  427

68 858  312

22 065 311

393 953

1400  000

35 760  280

59 619  544

5253651 4182  889

12 194  585

3 302  564

11699  979

48 659  356

75 856  484

21 372 398

5 999  962

9 346  951

43 514 114

80 233  425

149  968  447 144  035  858  V'
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Koncernens  rapport  över  förändringar  i eget kapital

Ingående  eget  kapital  2018-01-01

Förskjutning  mellan  bundna

reserver  och  balanserat  kapital

Årets  resultat

Utgående  eget  kapital  2018-12-31

Bundna

reserver

22 065  311

Andamåls-

bestämda

medel

1793  953

5769621

27 834  932 1793  953

Balanserat

kapital

35 760  280

-5 769  621

9 238  768

39 229  427

Summa

eget  kapital

59 619  544

o

9 238 768

68 858  312  W

/'K'



Brandskyddsföreningen  Sverige

Org.nr  802000-4266

Koncernens

kassaflödesanalys

Not 2018-01-01

-2018-12-31

1l (29)

2017-01-01

-2017-12-31

Den  löpande  verksamheten

Resultat  e'fter  finansiella  poster

Justeringar  för  poster  som  inte  ingår  i kassaflödet  m.m

Betald  skatt

18

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  i rörelsekapital

Förändring  av varulager  och  pågående  arbeten

Förändring  kundfordringar

Förändring  av kortfristiga  fordringar

Förändring  leverantörsskulder

Förändring  av kortfristiga  skulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar  i finansiella  anläggningstil1gångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut 19

14 511 634

4 950 603

-6 899 501

12  562  736

-142  128

3 426  795

-4 018 631

- 9 177  813

7 498 270

10  149  229

o

o

IO 149  229

61 643 048

71 792 276

17 332  251

4 165 654

-1 701 459

19  796  445

- 305 739

-12 951 276

- 2 978 090

4 209  637

-8 595 107

-824  130

22 648

22 648

-801  482

62 444 530

61 643 048 "
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Moderföreningens

resultaträkning

Verksamhetens  intäkter

Bidrag

Medlemsavgifter

Verksamhetens  kostnader

Ändamålskostnader

Öwiga  externa  kostnader

Personalkostnader

Verksamhetsresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Resultat  från  andelar  i koncernföretag

Öwiga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Resultat  efter  finansiella  poster

Årets  resultat

12 (29)

Not 2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

2

16511865

1 206  699

17  718  564

16 668 992

667 418

17  336  410

- 8 883 468

- 8 098 838

-10 231 337

-27 213 643

-9 495  079

6

8 000  000

669 176

-121 121

8 548  055

-947  024

- 8 535 506

- 7 592 700

-12 280 535

- 28408740

-11 072  330

6 000  000

718 806

-27  504

6 691  302

-4 381 028

-947  024 -4 381 028 V"
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Moderföreningens

balansräkning

TILLGÅNGÅR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggmngstillgångar

Inventarier

Finansiella  anläggningstillgåtxgar

Andelari  koncernföretag

Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar
Kundfordringar

Ovriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Ko4aistiga  placeringar

Kassa  och bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Not

9

14

15

13(29)

2018-12-31 2017-12-31

20 000 20 000

895 000

5 600

900  600

920  600

895 000

5 600

900  600

920 600

8 529 446

20 449

29 294

8 579 189

9 275 532

3 187  902

21 042  623

21 963  223

8 353 990

545 605

4 131

8 903 726

9 576 725

4 006  422

22 486  873

23 407  473 "
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Moderföreningens

balansräkning

Not

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Andamålsbestämda  medel,  Brandskyddsföreningen

Sveriges  Stipendiefond

Andamålsbestämda  medel,  Brandskyddsföreningen

Sveriges  lOO-årsjubileum

Balanserat  kapital

Summa  eget  kapital

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skulder  till  koncernföretag

Owiga  skulder

Upplupna  kostnader  OCl] förutbetalda  infökter

Summa  kortfristiga  skulder

17

SUMMA  EGET  KÅPITAL  OCH  SKULDER

14(29)

2018-12-31 2017-12-31

393 953

1400  000

-1 788 750

5 203

393 953

1400  000

-841 726

952 227

2 153 472

6 461 030

1501  585

11841933

21 958  020

3 602 834

5074925

1 527 647

12 249 840

22 455  246

21 963 223 23407473  )'l/



Brandskyddsföreningen  Sverige

Org.nr  802000-4266 15 (29)

Moderföreningens  rapport  över  förändringar  i eget

kapital

Ingående  eget  kapital  2017-01-01

Årets  resultat

Utgående  eget  kapital  2018-12-31

Åndamålsbestämda  medel

Stipendie-  100-års

fond  jubileum

393 953  1400  000

393 953  1400  000

Balanserat

kapital

- 841  726

- 947  024

-1 788  750

Totalt

eget  kapital

952  227

-947  024
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Moderföreningens

kassaflödesanalys

Not 2018-01-01

-2018-12-31

16(29)

2017-01-01

-2017-12-31

Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före

förändring  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändring  av rörelsekapitalet

Förändring  av kundfordringar

Förändring  av kortfristiga  fordringar

Förändring  av leverantörsskulder

Förändring  av kortfristiga  skulder

Föräridring  av skulder/fordringar  koncernföretag

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets början

Likvida  medel  vid  årets  slut 19

-947  024

-947  024

-175 456

499 993

-1 449  362

- 433 969

1386  105

-1 119  713

o

-1 119  713

13 583 147

12 463 434

-4 381 028

-4 381  028

-6 441 070

134  045

3 191 427

820 687

2 696

-6 673 243

o

-6 673 243

20 256 390

13 583 147 i]
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Noter

Not  l  Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  och  koncerru'edovisningen  är upprättad  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och

BFNAR  2012:1  Årsredovisning  och  koncernredovisning  (K3)  och  FRIIs  styrande  riktlinjer  för

årsredovisning  enligt  K3.

Redovisningsprinciperiia  är oförändrade  jämfört  med  föregående  år.

Intäktsredovisning

I moderföreningen  uppkommer  intäkter  från  medlemsavgifter  och  bidrag  från  försäkringsbolag  och

myndigheter.  I koncernen  uppkommer  intäkter  även  från  försäljning  av produkter  såsom  förlagsprodukter

och  skydds-  och  mätutrustning.  Vidare  uppkommer  infflkter  i koncernen  genom  utförande  av tjänster

såsom  utbildning,  rådgivning,  restvärderäddning,  sanering  av vägbanor  och spårområden.

Intäkter  har  tagits  upp  till  verkligt  värde  av vad  som  eföållits  eller  kommer  att erhållas  och  redovisas  i

den  omfattning  det  Hr sannolikt  att de ekonomiska  fördelarna  kommer  att tillgodogöras  bolaget  och

intäkterna  kan  beräknas  på ett tillförlitligt  sätt.

Intäkt  vid  försäljning  av varor  redovisas  normalt  vid  försäljningstillfället.  Intäkter  vid  tjänster,  såsom

utbildning,  redovisas  normalt  vid  utförandetillföllet.  Prenumerationer  redovisas  som intäkt  linjärt  över

prenumerationstiden  liksom  medlemsavgifter  och  bidrag  redovisas  linjäit  över  året.

I koncernredovisningen elimineras koncernintern försä5ning.

Anläggningstillgångar

Avskrimingar

Avskrivning  sker  linjärt  över  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod  då detta  återspeglar  förbrukningen  aV

tillgångens  framtida  ekonomiska  fördelar.  Avskrivningeri  redovisas  i resuItaträla'iingen.

Balanserade  utvecklingsutgifter

Inventarier

Nyttjandeperiod

5 år

5 år

Immateriella  anläggningstillgångar

Utgifter  som  leder  till  förbättrade  processer  redovisas  som  tillgång  i balansräkningen  om  processen  är

tekniskt  och  kommersiellt  användbar,  tillräckliga  resurser  firu'is  för  att  fullfölja  utvecklingen  och  för  att

därefter  använda  den immateriella  tillgången.

Balanserade  utvecklingsutgifter  avser  utgifier  för  utveckling  av IT-stöd  för  konceptet  Heta  Arbetena'  och

för  ärendehanteringssystem  Ophelia.  Aktivering  har  skett  då konceptet  bedöms  vara  av väsentligt

ekonomiskt  värde  för  bolagen  under  kommande  år.

Det  redovisade  värdet  inkluderar  utgifter  för  direkta  externa  utgifter  och  konsultarvoden  som  kan

hänföras  till  tillgången  på ett  rimligt  och  konsekvent  sätt. Owiga  utgifter  för  utveckling  redovisas  i

resultaträkningen  som  kostnad  när  de uppkommer.  Underhålls-  och  utvecklingsutgifter  kostnadsf?5rs

löpande.

Utvecklingsutgifterredovisadeibalansräkningenärupptagnatillanskaffningsvärdemedavdragför  )'/
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ackumulerade  avskrivningar  och  eventuella  nedskrivningar.

Avskrivning  av immateriella  anläggningstillgångar  sker  från  det  att  anläggningstillgången  är färdigställd.

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar  redovisas  i balansräkningen  om det är sannolikt  att  framtida  ekonomiska

fiördelar  kommer  bolaget  till  del  och  anskaffningsvärdet  för  tillgången  kan  beräknas  på ett tillförlitligt

sätt.

I anskaffningsvärdet  ingår  inköpspriset  samt  kostnader  direkt  liänförliga  till  tillgången  för  att  bringa  den

på plats  och  i skick  för  att  utnyftjas  i enlighet  med  syftet  med  anskaffningen.

Materiella  anläggningstillgångar  redovisas  till  anskaf'fniiigsvärde  med  avdrag  för  ackumulerade

avskrivningar  och  evei'ituella  nedskrivningar.

Finansiella  tillgångar

Vid  anskaffningstil1föllet  värderas  finansiella  tillgångar  till  anskaffiiingsvärde.  Innehav  i intresseföretag,

gemensamt  styrda  företag  och  öwiga  företag  redovisas  till  anskaffningsvärde  eventuellt  minskat  med

nedskrivningar.  Utdelningar  från  intresseföretag  och  gemensamt  styrda  företag  redovisas  som intäkt.

Kortfristiga  placeringar

Värdepapper  som  är anskaffade  med  avsikt  att  innehas  kortsiktigt  redovisas  inledningsvis  till

anskaffi'iingsvärde  och  i efterföljande  värderingar  i enlighet  med  lägsta  värdets  princip  till  det lägsta  av

anskaffningsvärde  och  marknadsvärde.

Varulager

Varulagret  har  värderats  till  det lägsta  av dess anskaffningsvärde  och  dess nettoförsäljningsvärde  på

balansdagen. Med nettoförsä5ningsvärde avses varornas beräknade försä5ningspris minskat med
försä5ningskostnader. Anskaffningsvärdet  beräknas enligt först-in-först-ut-principen.  Den valda
värderingsmetoden  ir'u'iebär  att inkurans  i varulagret  har  beaktats.

Kundfordringar  och  kortfristiga  fordringar

Kundfordringar  och  kortfristiga  fordringar  redovisas  som  omsättningstil1gångar  till  det belopp  som

förväntas  bli  inbetalt  efter  avdrag  för  individuellt  bedömda  osäkra  fordringar.

Obeskattade  reserver

Till  följd  av kopplingen  mellan  redovisning  och  beskattning  redovisas  obeskattade  reserver  i företaget.

Dessa  består  till  22%  av uppskjuten  skatt.

Nyckeltalsdefinitioner

Verksamhetens  intäkter

Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidointäkter  samt  intäktskorrigeringar

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kostnader  men  före  bokslutsdispositioner  och  skatter.

Balansomslutning

Företagets  samlade  tillgångar.

Soliditet  (%)

Justerat  eget  kapital  (eget  kapital  och  obeskattade  reserver  med  avdrag  för  uppskjuten  skatt)  i procent  av

balansomslutning.  W
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Koncernredovisning

Koncernredovisningen  upprättas  i moderföreningen  Brandskyddsföreningen  Sverige,  org.nr.

802000-4266.

Kotxcerwppggter

Koncernredovisningen  omfattar  företagen  nedan.

Moderföreningen

Brandskyddsföreningen  Sverige

Dotterbolag

Brandskyddsföreningens  Service  AB

Swerisk  AB

Försäkringsbranschens  Restvärderäddning  i Sverige  AB

Brandskydds:föreningen  Utbildning  Sverige  AB

802000-4266

55611  4-96l7

556447-9359

556711-5323

556090-3568

Koncern.ens  andel

100%

IOO%

100%

100%

Intressebolag

Brandskyddsföreningens  Service  AB  har  50%  ägarintresse  i Svensk  Brand-  och  Säkerhetscertifiering  AB

som  bedriver  certifieringsverksamhet  enligt  plan.

Totala  iåöp

Av  n'ioderföreningens  totala  inköp  avser  16%  (1 l%)  inköp  från  koncernen.  Av  moderföreningens  totala

intäkter avser O% (1%) försä5ning inom  koncernen.

Koncernredovisningprinciper

Koncernens  resultat-  och  balansräkning  omfattar  alla  företag  ivilken  moderföreningen  direkt  eller

indirekt  har  mer  än Mlften  av aktiernas  röstvärde  samt  företag  i vilken  koncernen  på annat  sätt  har  ett

bestämmande  inflytande  och  mer  betydande  andel  av resultatet  av dess verksamhet.

Koncernredovisningen  är upprättad  ienlighet  med  BFNAR  2012:1  Årsredovisning  och

koncernredovisning  (K3)  och  FRIIs  styrande  riktlinjer  för  årsredovisning  enligt  K3.  Samtliga  förvärv  av

företag  är redovisade  eriligt  förvärvsmetoden.

I koncernens  balansräkning  redovisas  de enskilda  bolagens  obeskattade  reserver  uppdelat  på eget  kapital

och  uppskjuten  skatteskuld.  I resultaträkningen  redovisas  som  uppskjuten  skatt  den  skatt  som ur hänförlig

till  årets  förändring  av obeskattade  reserver.

Internvinster  och  mellanhavanden  inom  koncernen  elimineras  i koncernredovisningen.  'l
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Not  2 Verksamhetens  intäkter

Koncernen

Serviceavgifter  och  medlemsavgifter

Ovillkorade  bidrag

Villkorade  bidrag

Försä5ning, arvoden, annons, prenumerationer  m.m
Öwiga  intäkter

Moderföreningen

Medlemsavgifter

Ovillkorade  bidrag

Villkorade  bidrag

2018

11179758

9 911 865

6 600  000

205 894 125

2 565 261

236 151  009

2018

1206  699

9 911 865

6 600 000

17  718  564

2017

10 777  708

10 168  992

6 500  000

199  287  866

1802  299

228  536  865

2017

667  418

10 168  992

6 500  000

17  336  410

Not  3 Leasingavtal

Koncernen

Årets leasingkostnader  avseende  leasingavtal  uppgår  till  6 244  935 (5 799 857)  kronor.

Framtida  leasingavgifter,  för  icke  uppsägningsbara  leasingavtal,  förfaller  till  betalning  enligt  :följande:

2018  2017

Inom  ett år

Senare  än ett år men  inom  fem  år

6 330  290  5 547  771

11389174  22314485

17  719  464  27 862  256

Avtalet  om lokalhyra  sträcker  sig till  2021-12-31  och  är därefter  möjligt  att  förlänga  med  tre år itaget.

Not  4 Arvode  till  revisorer

Koncernen

Med  revisionsuppdrag  avses  revisors  arbete  för  den lagstadgade  revisionen  och  med  revisionsverksarnhet

avses  olika  typer  av kvalitetssäkringstjänster.  Owiga  tjänster  är sådant  som  inte  ingår  i revisionsuppdrag,

revisionsverksamhet  eller  skatterådgivning.

Grant  Thornton  Sweden  AB

Revisionsuppdrag

Revisionsverksamhet  utöver  revisionsuppdraget

Ovriga  tjänster

2018  2017

300 100

o

47 624

347  724

395 875

13 756

43 325

452 956 '/
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Moderföreningen

Med  revisionsuppdrag  avses revisors  arbete  för  den lagstadgade  revisionen  och  med  revisionsverksamhet

avses olika  typer  av kvalitetssäkringstjänster.  Övriga  tjänster  är sådant  som  inte  ingår  i revisionsuppdrag,

revisionsverksamhet  eller  skatterådgivning.

2018  2017

Grant  Thornton  Sweden  AB

Revisionsuppdrag  125000  102500

Tillkommanderevisionskostnader2016  0 13756

Övrigatjänster  18113  38625

143  113  154  881

Not  5 Anställda  och  personalkostnader

Koncernen

Medelantalet  anställda

Kvinnor

Män

Löner  och  andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader

inklusive  pensionskostnader

varav

Styrelsen,  generalsekreteraren  och  verkställande  direktören

Löner  och  andra  ersättningar

Sociala  kostnader

Pensionskostnader

C)vriga  anställda

Löner  och  ersättningar

Sociala  kostnader

Pensionskostnader

Totala  löner,  ersättningar,  sociala  kostnader  och

pensionskostnader

2018  2017

51 51

30  28

81  79

3 450  384

1225184

I 058 206

5733'i'14

50 598 629

18 879 768

10 807 480

80 285  877

86 019  651

3 223 858

1093  620

885 654

5 203  132

48 310 110

18026656

10 079  222

76 415  988

81 619  120

Moderföreningen

Medelantalet  anställda

Kviruior

Män

2018

4

4

8

2017

4

6

io i
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Löner  och andra  ersättningar  samt  sociala  kostnader

inklusive  pensionskostnader

varav

Styrelse  och  generalsekreterare

Löner  och  andra  ersättningar

Sociala  Kostnader

Pensionskostnader

Övriga  anställda

Löner  och  andra  ersättningar

Sociala  kostnader

Pensionskostnader

Totala  löner,  ersättningar,  sociala  kostnader  och

pensionskostnader

Könsfördelning  bland  ledande  befattningshavare

Styrelseledamöter

Generalsekreterare  OCl] öwiga  ledande

befattningshavare

1349  333

423 960

476  700

2 249  993

4153  109

1 925 712

1 573 993

7 652 814

9 902  807

1366  627

429  394

412  639

2 208  660

5 078 098

2197704

1 844 592

9 120  394

Il  329  054

2018

Åntal  på  varav

balansdagen  män

15  60 %

2017

Antalpå

balansdagen

15

varav

man

60 %

1l  36 % 1 lOO %

Under  2018  har  ny ledningsstruktur  införts  och  verksamheten  leds  numera  av en gemensam

ledningsgrupp  med  representanter  från  samtliga  verksamhetsområden  och  stödfunktioner  inom

koncernen.

Avtal  om  avgångsvederlag

Avtalet  mellan  Brandskyddsföreningen  Sverige  och  generalsekreteraren  löper  med  en uppsägningstid  om

tre  månader  vid  uppsägning  från  generalsekreterarens  sida  och  med  sex månaders  uppsägningstid  vid

uppsägning  från  föreningens  sida.

Not  6 Resultat  från  finansiella  poster

Koncernen

Resultat  andelar  i intressebolag

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

2018

2 331 506

829 376

-950  228

2 210  654

Moderföreningen

Utdelningar  från  Brandskyddsföreningens  Service  AB

Ovriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

2018

8 000  000

669 176

-121 121

8 548  055

2017

1580  577

987 242

-96  364

2 471 455

2017

6 000  000

718 806

-27  504

6 691  302 '4
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Not  7 Skatt  på  årets  resultat

Koncernen

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

2018

4 202 104

1070  762

5 272 866

2017

4 572 519

1 523 940

6 096  459

Not  8 Balanserade  utgifter  för  utvecklingsarbeten  och  liknande  arbeten

Koncernen

2018-12-31

Ingåendeanskaffningsvärden  27243829

Försä5ningar/utrangeringar  -15002733
Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden  12  241 096

Ingående  avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Ingående  nedskrivningar

Försä5ningar/utrangeringar
Utgående  ackumulerade  nedskrivningar

Utgående  redovisat  värde

-15 244  247

8 323 949

- 3 255 123

- IO 175  421

-3 866 591

3 866 591

o

2 065  675

2017-12-31

27 243 829

o

27 243  829

- l1 139  479

o

-4 104  768

-15  244  247

- 3 866 591

o

- 3 866  591

8 132  991

Not  9 Inventarier,  verktyg  och  installationer

Koncernen

Ingående  anskaffningsvärden

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Ingående  nedskrivningar

Utgående  ackumulerade  nedskrivningar

Utgående  redovisat  värde

2018-12-31

3 770 535

3 '170  535

-2 982 039

-161 293

-3 143  332

-300  174

-300  174

327  029

2017-12-31

3 770  535

3 770  535

-2 769  077

-212  962

-2 982  039

-300  174

-300174

488  322 vl



Brandskyddsföreningen  Sverige

Org.nr  802000-4266

24 (29)

Moderföreningen

Ingående  anskaffningsvärden

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Utgående  redovisat  värde

2018-12-31

20 000

20 000

20 000

2017-12-31

20 000

20 000

20 000

Not  10  Andelar  i koncernföretag

Moderföreningen

8weris1c  AB

Org.nr.  556447-9359

Säte i Stockholm

Kapitalandel/röstandel:  100%

Brandskyddsf?ireningens

Service  AB

Org.nr.  556114-9617

Säte i Stockholm

Kapitalandel  / röstandel:  100%

Antal

andelar

1000

Eget

kapital

103 305

1 000  28 000  252

Årets

resultat

-4 694

8 356 973

Försäkringsbranschens

Restvärderäddning  i Sverige  AB

Org.nr.  556711-5323

Säte  i Stockholm

Kapitalandel  / röstandel:  IOO%

1000 13 822118 4 761 997

8umma

2018-12-31

Bokfört

värde

164  000

631000

100  000

895 000

Not  1l  Andelar  i intresseföretag  och  gemensamt  styrda  företag

Koncernen

2018-12-31

Ingåendeanskaffningsvärden  7950048

Resultat  från  intressefÖretag  2 331 506

Eliminering  av utdelning  -l  053 500

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden  9 228  054

2017-12-31

7 797  971

1580  577

-l  428 500

7 950  048

Utgående  redovisat  värde 9 228  054 7 gso 048 4
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Not  12  Andra  långfristiga  värdepappersinnehav

Koncernen

Ingående  anskaffningsvärden  AB  Svensk  Byggtjänst

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Utgående  redovisat  värde

2018-12-31

5 600

5 600

5 600

2017-12-31

5 600

5 600

5 600

Moderföreningen

Ingående  anskaffningsvärden  AB  Svensk  Byggtjänst

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Utgående  redovisat  värde

2018-12-31

5 600

5 600

5 600

2017-12-31

5 600

5 600

5 600

Not  13  Varulager

Koncernen

Böcker  och  andra  skrifter

2018-12-31

1274886

1274886

2017-12-31

I 132  758

I 132  758

Not  14  Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Koncernen

Förutbetalda  kostnader

Upplupna  intäkter

Moderföreningen

Förutbetalda  kostnader

2018-12-31

4074922

8 447  660

12  522 582

2018-12-31

29 296

29 296

2017-12-31

3 434  714

5 258 634

8 693  348

2017-12-31

4 131

4 131  ){
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Not  15  Kortfristiga  placeringar

Koncernen

Rådgivande  förvaltning

Alternativa  strategier

Aktier  och  derivat

Strukturerade  produkter

Räntefonder

Aktiefonder

Depålikvid

BokfUrt

värde

2 990  093

8 476  930

2 682  760

13 139  190

1055  424

487  451

28 831 848

Marknads-

värde

3074983

8 378  008

2 555 120

13 323 188

l 074  408

487451

28 893  158

Marknadsvärdet  för  placeringsti11gångarna  ikoncemen  uppgick  till  28 893 (31 150)  tkr  vid  årets  utgång,
vilket  föranledde  en nedskrivning  av p1aceringstillgångarna  med  829 (O) tkr.  Nedskrivningen  Hr hänförlig
placeringstillgångarna  i dotterbolaget  Brandskyddsföreningens  Service  AB.  Per  31 januari  2019  har
nedskrivningen  återlagts  då marknadsvärdet  vid  det tillföllet  översteg  anskaffningsvärdet.

Moderföreningen

Rådgivande  fötavaltning

Alternativa  strategier

Aktier

Strukturerade  produkter

Räntefonder

Aktiefonder

BoldUrt

värde

969 023

3 151 931

1320  600

3 625 229

208749

9 275  532

Marknads-

värde

1053  913

3 053 009

1 192  960

3 809  227

227  733

9 336  842

Not  16  Avsättningar

Koncernen

Uppskjuten  skatteskuld

Belopp  vid  årets  ingång

Årets  avsättningar

2018-12-31 2017-12-31

4182  889

1070  762

5 253 651

2 658  949

1523  940

4 182  889 q
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Not  17  Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Koucernen

Upplupna  löner,  semesterlöner  och  pensioner

Upplupna  kostnader

Förutbetalda  årsavgifter

Ovillkorade  bidrag

Förubetalda  avgifter  fÖr kontro11besiktningar

Förutbetalda  auktorisationsintäkter

Förubetalda  serviceavgifter

Förutbetalda  abonnemangsavgifter

Ovriga  förutbetalda  intäkter

Moderföreningen

Ovillkorade  bidrag

Owiga  interimsskulder

2018-12-31

5 278 772

1l  701 845

8 377 524

IO 160  889

7 351 882

2 067 626

19 855

3 700  963

o

48 659  356

2018-12-31

10 160  889

1 681 044

1l  841 933

2017-12-31

5 642 131

5 664  920

7 994 584

10 340 851

7 353 565

1410231

1118683

2 068 162

1920  987

43 514  114

2017-12-31

10 340  851

1908  989

12  249  840

Not  18  Ej  kassaflödespåverkande  poster

Koncernen

Förändring  resultat  i intresseföretag

Avskrivningar

Utrangering  immateriell  anläggningstillgång

2018-12-31

-1 278 006

3 416  416

2 812 193

4 950  603

2017-12-31

-152  076

4 317  730

o

4 165  654

Not  19  Likvida  medel  vid  årets  slut

Koncernen

Likvida  medel

Kassamedel

Kortfristiga  placeringar,  jämställda  med  likvida  medel

Moderföreningen

Likvida  medel

Kassamedel

Kortfristiga  placeringar,  jämställda  med  likvida  medel

2018-12-31

42 960  428

28 831 848

71 792  276

2018-12-31

3 187  902

9 275 532

12  463 434

2017-12-31

31 817  759

29 825 289

61 643 048

2017-12-31

4 006  422

9 576  725

13  583 147  '1
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Not  20  Ställda  säkerheter  och  eventualförpliktelser

Moderföreningen  och  koncernen  har  inga  ställda  säkerheter  eller  eventualförp1iktelser.

Not  21 Väsentliga  händelser  efter  räkenskapsårets  slut

Verksamheten  för  moderföreningen  ocli  koncernen  liar  fortlöpt  som  tidigare.  Per  31 januari  20191'iar

nedskrivningen  av kortfristiga  placeringar  återlagts  då marknadsvärdet  vid  det tillfället  översteg

anskaffningsvärdet.  Y'J
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  årsstärnman  iBrandskyddsföteningen  Svefflge

Org.nr.  802000-4266

Rapport  om  årsredovisningen  och  koncernredovisningen

Uttalanden

Vi  har utfört  en revision  av isredovisningen  och koncemredovisningen

för  Brandsk7ddsföreningen  Sverige för  år 2018.

Enligt  vi  uppfattning  har isredovisnfögen  och koncernredovisningen

upprättats  i enlighet  med  äi'sredovisningslagen  och ger en i alla viisentliga

avseenden  rättvisande  bild  av förenfögens  och koncei'nens  finansiella

stälföfög  per den 31 december  2018 och av dessas finansiella  resultat  oc}i

kassaflöde  för  äret enligt  isredovisningslagen.  Förvaltningsberittte1sen  i

förer+lig  med isredovisnfögens  och koncemredovisningens  övriga  delar.

Vi  tillstytker  d*för  att 'arsstiimman  fastställer  resu]tatrgen  och

balansräknfögen  för  moderbolaget  och för  koncemen.

Grund  för  uttalanden

Vi  har utfört  revisionen  enligt  Intemational  Standards  on Audifing  (ISA)

och god revisionssediSverige.  V*t  ansvar enligt  dessa standarder  beskrivs

niirmare  i avsnittet  "Revisoms  ansvar".  Vi  "r  oberoende  i förhållande  till

föi'eningen  och koncernen  enligt  god revisotssed  i Sverige och hai  i övrigt

fu%ott  yit  yrkesetiska  ansvar  enligk dessa krav.

Vi  anser att de revisionsbevis  vi har in)iämtat  ä)' tillriickliga  och

iindamÅlsenliga  som  gnu'id  för  vua  uttalanden.

Annan  information  än  årsredovisningen

Det  är stytelsen  ofö  generaJsekretetaren  som har ansvaret  för  den andra

föfotmationen.  Den  andta  infomnationen  beståt  av Verksarnhetsberiitte1se

för  2018 (men  fönefattar  föte isredovisningen  och vk  revisionsbetättelse
avseende denna).

V(ait  uttalande  ayseende isredoiiisningen  omfattar  föte denna föforrnation

och vi gör inget  uttalande  med  bestyrkande  avseende denna  andta
information.

I sarnband  med  vk  revision  av ärstedovisiungen  ':u det vut  ansvat  att liisa

den föfomiation som identifieras ovan och överv%a om infomiationen i
väsentlig  utstrucknfög  iir ofötenlig  med  isredovisningen.  Vid  denna

genomgfög  beaktar  vi även den k'unskap  vi i övrigt  inliiimtat  undet

revisionen  samt bedömer  om föfomiationen  i övrigt  verkar  innehålla
viisenthga  felalctigheter.

Om  vi, baserat  på det arbete som hat utforts  avseende denna infomiahon,

drat  slutsatsen  att den andta  infomiationen  innehffiler  en viisentlig

felaktighet,  "r  vi sk71diga att rapportera  detta. Vi  har inget  att rapportera  i
det  avseendet.

Styrelsens  och  generalsekreterarens  ansvar

Det  iir styrelsen  och generalsekreteraren  som  har ansvaret  för  att

årstedovisningen  ofö  koncemredovisningen  upptättas  och att de ger en
riithiisande  bild  enligt  ksredovisnfögslagen.  Styrelsen  och

generalsekteteraren  ansvarar  även för  den intetna  koniroll  som de

bedömer  iir nödviindig  för  att upptiitta  en isredovisnfög  OCl]

koncemredovisnfög  som inte innehåller  några väsentliga  felaktigheter,  vaie

sig dessa beror  på oegentligheter  eller  misstag.

Vid  uppriittandet  ns- årstedoiaisnfögen  och koncemredovisningen  ansvarar

stytelsen  och genetalsekreteraren  för  bedömningen  av föreningens  OCl]

koncemens  fötmäga  att fottsiitta  verksamlteten.  De upplyser,  niit  s'a iit

tillpligt,  om förhållanden  som kan påvei'ka  förmflgan  att fortsätta

verksarnheten  och att anviLnda antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet

om fortsatt  drift  tilliimpas  dock  inte om  styrelsen  och generalsekteteraten

avser att nkvidera  föreningen,  upphöra  med  verksamheten  eller inte  har

n%ot  realistiskt  altemativ  till  att göta  rågot  av detta.

Revisorns  ansvar

Vära mm  iir att uppnå  en rimlig  grad av suerhet  om  huiuvida

&sredovisnfögen  och koncernredovisnfögen  som  helhet  inte innehllet

nägra viisentliga  felaktigheter,  vare sig dessa betor  pä oegentligheter  ener

misstag, och att liimna  en revisionsberiittelse  som innehåller  via

uttalande+i. Rimlig säkerhet är en hög @ad av säkerhet,  men  iir ingen
(ymrm6 för  att en tevision  som utförs  enligt  ISvl  och  god  revisionssed  i

Sverige alltid  kommer  att upptiicka  en vifsentlig  felaktighet  om en sädan

finns. Felaktigheter  kan uppstå  på gnind  av oegentlighetet  eller rnisstag

och anses vara väsentliga  om de enskilt  ellet til]siunmans  rimligen  kan

föi-viintas  påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med  gnind  i
usredovisnfögen  och koncernredovisnfögen.

Som del av en revision  enligt  ISA  anvmder  vi professionellt  omdöme  och

har en professionellt  skeptisk  föstännu'ig  under  hela revisionen.  Dessutom:

x identifieyat  och bedömer  vi riskema  föt  väsentliga  Felåtigheter  i

isredovisningen  och koncetntedovisningen,  vare sig dessa beror  pä

oegentligheter  eller rnisstag, utfoirnar  och utför  g,anslgsåtgiirder  bland

annat utifri  dessa risker  och inliämtar  revisionsbevis  som  'i  tillräckliga

och idamfflsenhga  för  att utgöta  en gnind  för  våra uttalanden.  Risken  föt

att inte upptäcka en viisenthg  felaktighet  till  fölid  ay oegentlighetei  ät
liögre  iin för  en viisentlig  felaktigliet  som  beror  på misstag,  eftetsom

oegentligheter  kan innefatta  agerande i maskopi,  förfalskning,  avsilcdiga

utelämnanden,  felaktig  föfomiahon  eller åsidositttande  av intern  konti'oll.

o skaffar  vi oss en förståelse  av den del av föreningens  intema  kontroll

som  har  betydelse  för  vår  tevision  för  att utforma  gtiu'iskningsåtgiirder  som

är förnpliga  med hisyn  till omstiindighetema,  men  inte för  att uttala  oss
om effekfiviteten  i den fötema  kontrollen.

a utviirderar  vi liimpligheten  i de redovisningsprinciper  som anviinds  och

rimligheten  i styrelsens ocli  generalsekretetatens  uppskattningat  i
redovisnfögen  och tillhörande  upplysningar.

a drar  vi en slutsats om  ffinpliglieten  i att styi'elsen  och

generalsekretetaren  använder  antagandet  om fottsatt  drift  vid uppi'ättandet

av isredovisnfögen  och  koncemredovisningen.  Vi  drar  ocksä en slutsats,

med gcund i de inhitade  revisionsbevisen, om huruvida det finns  n%on
väsentlig  osfflcerhetsfaktot  som  avser sådana hiindelser  eller forhUanden

som kan leda till  betydande  tvivel  om föteningens  och koncemens

fotm%a  att fortsäfia  verksamheten.  Om  vi drar  slutsatsen  att det finns en
viisentlig  osuerhetsfaktor,  måste vi i revisionsberiittelsen  fästa

uppmiksamheten  på upplysnfögama  i ustedovisningen  och

konceriuedovisningen  om  den viisentliga  osäkerhetsfaktom  e11e4 om
sädana upplysnfögar  ':m otillriickliga,  modifiera  uttalandet  om

usredovisnfögen  och koncemredosiisningen.  Vka  slutsatser  baseras på de

revisionsbevis  som  inlåntas  fram  tU] datumet  för  revisionsberättelsen.

Dock  kan framtida  händelser  ener förhållanden  göta  att en förening  och en
koncem  inte ligre  kan fortsiittii  verksamheten.

o utviirderar  vi den övetgripande  presentationen,  strukturen  och innehultt

i årsredovisningen  och koncemredovisningen,  dffibland  uppl)isningama,

och om usredovisnfögen och koncemredovisningen  återger  de V'%/

1 (2)
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underliggande  transaktionema  och hidelsema  på ett siitt  som  ger en
riittvisande  bild.

a inhiimtar  vi fillrifckhga  och iindama4sen1iga tevisionsbevis  avseende den

finansiel}a  föformationen  i enhetema  eller affisaktiviteterna  inom

koncernen  för  att göta  ett uttalande  avseende koncernredovisningen.  Vi

ansvarar  för  styrnfög,  övervaknfög  och utförande  av koncemrevisionen.  Vi
iir ensiunt  ansvariga  för  via  utta}anden.

Vi  mÅste infoimer'a  stytelsen  om  bland  annat zevisionens  planetade

omfattnfög  och inriktnfög  samt tidpunkten  för  den. Vi  måste också

föfomiera  om  betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland  de

eventuella  betydande  brister  i den intema  kontrollen  som vi identifierat.

Rapport  om  andta  krav  enligt  lagat  och  andta  författningar

samt  stadgat

Uttalanden

Utöver  vår revision  av isredovisningen  och koncei'nredovisningen  har vi

även utfött  en revision  av styrelsens  och geneta]sekreteriirens  förva]tning

för  Brandskyddsförenfögen  Svetige för  ':u 2018 samt  av fötslaget  till
dispositioner  beträffande  föreningens  vföst  ener Förlust.

Vi  til]styrker  att ksst  behandlat  förlusten  enligt  förslaget  i

förvaltningsberätte}sen  och beviljar  styrelsens  ledamötet  ocli

generalsela'eteraren  ansvatsfrihet  föt  räkenskapsföt.

Grund  för  uttalanden

Vi  har utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige. Vårt  iu'isvar enligt

denna  beskrivs  nmmare  i avsnittet  "Revisoms  ansviu:". Vi  Å  oberoende  i

förMllande  till föreningen  och koncernen  enligt  god revisorssed  i Sverige

och har i öv+'gt  fullgiort  vit  yrkesetiska  ansvat  enligt  dessa ktav.

Vi  anser att  de revisionsbevis  vi har  inhtat  iir tillriickliga  och
iindam'alsenliga  som  gnind  för  vka  utta]anden.

8tyre1sens  och  generalsekreterarens  ansvar

Det  i  styrelsen  som  har ansvaret  för  fötslaget  till dispositioner

bettäffande  föteningens  vföst  eller förlust,  och det F« styrelsen ocli

generalsekretttaten  som ansvarar  för  förva}h'iingen  enligt  stadgarna.

Revisorns  ansvar

Vkt  m'al beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och diirmed  vkt

uttalande  om  ansvarsfrföet,  'i  att inhiirnta  tevisionsbevis  för  att med en

i'imlig  grad av saeföet  kunna  bedöma  om  n%on  styrelseledamot  eller

generalsekteteriu:en  i n%ot  viisentligt  avseende företagit  n%on  åtgiird  eller
g'ort  sig sk71dig till  någon  försummelse  som kan föranleda

etsättningssk7lighet  mot  föteningen.

Vkt  rn'J bettiiffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner  av

föreningens  vinst  eller förlusg  och diirmed  vårt  uttalande  om  detta, 'ru att

med rimlig @ad av säkeföet bedöma  om förslaget  ifr förenligt  med
stadgarna.

Rimlig  suerhet  i  en hög  grad av säkerhet,  men  ingen  garanti  föt  att en

revision  som  utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige alltid  kommer  att
upptiicka  ätgiirder  eller försummelser  som  kan föranleda

ersifttningssk7ldighet  mot  föreningen,  eller att ett förslag  til] dispositioner
av föreningens  vföst  ellet' förlust  inte  'i  fötenligt  med  stadgarna.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige använder  vi

professionellt  omdöme  ocli  har en ptofessionellt  skeptisk  instg  under

hela revisionen.  Gtansknfögen  av förvaltningen  och förslaget  till

dispositioner  av förenfögens  vföst  ener förlust  gnu'idar  sig friimst  på

revtsionen  av täkenskapema.  Vill;a  tillkomrnande  gtanskningsåtgärder  som

utförs basetas På vk  professionella  bedömning  med utgigspunkt  i tisk
och väsentlighet.  Det  innebi  att vi fokusetar  gransknfögen  på sådana

åtgiirder,  omräden  och föföllanden  som i  väsentliga  föi' verksamheten

och där avsteg  ocli  övemiidelsei'  skulle  ha sätskild  betydelse  för

föi:eningens  situation.  Vi fi  igenom  ocli  ptövar  fattade  beslut,
beslutsunderlag,  vidtagna  ätgiirder  och  andra  förl'i'aLlanden som är relevanta

för  vkt  uttalande  om ansvarsfrföet.  Som under}ag  för  vårt  uttalande  om

styre4sens förslag  till  dispositioner  bettiiffande  föreningens  vinst  eller

f'örlust liar vi @anskat  om  förslaget  'ru fötenligt  med stadgama.

Stockholm  den 10 april  2019

Grant  Tliotnton  Siiveden  AB

Lena  J olinson
Auktoriserad  revisor
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