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TFF:s huvuduppgifter är att:

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges 
trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa inom trafik-
försäkringsområdet, nationellt och internationellt.

TFF bildades 1929 som en följd av att en utvidgad trafikförsäkrings-
lagstiftning infördes. I dag styrs verksamheten av reglerna i trafik-
skadelagen och trafikförsäkringsförordningen. 

Alla försäkringsbolag som har tillstånd att sälja trafikförsäkring i  
Sverige, måste vara med i TFF.

reglera trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och  
utländska fordon, 

ta ut en lagstadgad avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon, 

delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet.
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ledning och styrelse TrAFIkFörSäkrIngSFörenIngen 2014

ledn ing

Vd    Mats olausson
Skadechef   thomas stenqvist
Chef Försäkringsavdelningen  Anders tyrenberg
Chefsjurist   Bengt ek
kanslichef Trafikskadenämnden Peter rigling
Administrativ chef   Anders dahlgren
Chef Affärsutveckling  Mikael sjöberg

st yrelse

Ordförande
christina lindenius
Vd, Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens Arbetsgivare- 
organisation (FAO). övergripande ansvarig för Svensk Försäkring  
i Samverkan (SFIS). Styrelsens ordförande sedan 2007. 

Vice ordförande
Andreas hörberg
Chef Sälj & Service, Privat, Sverige, If Skadeförsäkring. I styrel-
sen sedan 2011. 

Ledamöter
torbjörn Annerfors
Chef Pris & Produkt, Moderna Försäkringar. I styrelsen sedan 
2013. 

Björn dalemo
Underwriting director, Trygg-Hansa. I styrelsen sedan 2014. 

sören Westin
Vice vd, chef för Affärsstöd, Länsförsäkringar AB. I styrelsen  
sedan 2009.

AnnKristine Wuopio-Mogestedt
Central skadechef, Folksam. I styrelsen sedan 2008. 

Mats olausson
Vd, Trafikförsäkringsföreningen. I styrelsen sedan 2010. 

Suppleanter
Örjan Backlund
Skadechef Motor Sverige, Moderna Försäkringar. I styrelsen  
sedan 2012.

helene Bergqvist
nordisk motorskadechef, Privat, If Skadeförsäkring. I styrelsen 
sedan 2013. 

Ulrica hedman
Chef avdelning Special, Länsförsäkringar Sak AB. I styrelsen  
sedan 2009. 

Jan samuelson 
Chef Privatmarknad Bil och Boende, Folksam. I styrelsen  
sedan 2008.

Fredrik von harten
nordisk chef Skadejuridik, Trygg-Hansa. I styrelsen sedan 2013.

Christina Lindenius
Svensk Försäkring

Styrelseordförande

Sören Westin
Länsförsäkringar

Styrelseledamot

Torbjörn Annerfors
Moderna Försäkringar

Styrelseledamot

Andreas Hörberg
If Skadeförsäkring
Vice styrelseordförande

Björn Dalemo
Trygg-Hansa
Styrelseledamot

AnnKristine Wuopio-Mogestedt
Folksam

Styrelseledamot

Mats Olausson
Trafikförsäkringsföreningen

Styrelseledamot



2

årsredovisning 
och koncernredovisning

innehåll

Förvaltningsberättelse

resultaträkning – koncernen

Balansräkning – koncernen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – koncernen

kassaflödesanalys – koncernen

resultaträkning – moderföreningen

Balansräkning – moderföreningen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – moderföreningen

kassaflödesanalys – moderföreningen

noter med redovisnings- och värderingsprinciper

Underskrifter

revisionsberättelse
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Stockholm den                       2015

Christina Lindenius Mats Olausson
Ordförande Verkställande direktör

Torbjörn Annerfors Björn Dalemo

Andreas Hörberg Sören Westin

AnnKristine Wuopio-Mogestedt

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     2015
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

12 mars 2015

12 mars 2015
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Trafikförsäkringsföreningen, org.nr 802005-9286 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Trafikförsäkringsföreningen för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 revi-
sionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felak-
tigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur föreningen upprättar årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 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 ändamåls-
enligheten 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 och 
koncernredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderföreningens och koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Trafikförsäkrings-
föreningen för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen 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.

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 12 mars 2015
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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