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VD har ordet

Styrelsen

När Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) star
tades 2005 var ett viktigt syfte att tvinga fram en bättre
försäkringsmarknad för kommunerna. Det lyckades så bra
att det sedan dess har inneburit besparingar för de del
ägande kommunerna på uppskattningsvis 100 miljoner
kronor i premiesänkningar. Även kommuner som inte har
varit försäkrade av KSFAB har tagit del av den nya premie
nivån för kommunförsäkringar och fått en sänkning av
sina försäkringsgivare vid upphandling.
2009 kom dessutom ett par nya aktörer in på arenan

Anders Forsström, VD

vilket ytterligare ökade konkurrensen. Det tvingade i sin
tur ner premierna till nivåer som var välkomna för kom
munerna men som är mer problematiska för KSFAB.
– 2009 har varit ett tufft år. En del bolag köper sig nu
in på marknaden genom så låga premier att vi ofta inte kan
följa med, säger Anders Forsström, VD i KSFAB.
Vinsten blev därför lägre än tidigare år, cirka en miljon

Anders Forsström är mån om att kommunernas skade
förebyggande arbete inte avstannar.
– Det är det enda sättet att minska kostnaderna, säger han.

kronor i stället för drygt två. Det innebär att den samlade

Men han är lite bekymrad över att många är medvetna

vinsten sedan starten är cirka sex miljoner som lagts i en

om brister men ändå inte åtgärdar dem. Det måste finnas

skaderegleringsfond.

brandlarm i skolorna som är i drift under icke-skoltid och

Bolagets VD är bekymrad över prisfallet på premierna

är kopplade till Räddningstjänsten. Skolorna ligger ofta

som kräver nya, strategiska överväganden av de kommuner

avsides och skyddade av buskar. Dessa fungerar som sam

som äger bolaget. Premierna 2005 var två-tre gånger högre

lingspunkt för ungdomar som går eller har gått där och

än idag. Anders Forsström tror att de snart kommer att gå

därför känner till lokalerna. Anlagda bränder i skolor och

upp igen. Tidigare erfarenheter av upp- och nedgångar på

daghem är ett jätteproblem. Finns det inte brandlarm

Styrelseledamöter och personal, från vänster: Per-Olof Derborn, Hans Hyllstedt, Per Widlundh, Pia Lindvall-Bengtsson,
Kjell Rosenlöf, Mats Hedberg, Stig Ålund, Marcus Nilsson och Anders Forsström.

den här marknaden tyder på att de 2013 kan vara höga

under icke skoltid kan det dröja länge innan någon ser att

igen. Han menar att det är nödvändigt med klart högre

det brinner och ringer Räddningstjänsten som därför ofta

premier än idag om försäkringsbranschen ska kunna klara

kommer för sent. Det hände exempelvis i en skola som

Styrelseledamöter:

sig på intäkterna från det segment vi arbetar inom, kom

brann ned 2009 och orsakade skador för 85-90 miljoner

Stig Ålund, ordförande, direktör Kommunförbundet Skåne

munsegmentet.

kronor samt en annan skolbrand med skador för cirka tio

Per Persson, vice ordförande, fd stadsdirektör i Kristianstads kommun

– Höjningen är ofrånkomlig, säger han.

miljoner. Vid båda dessa bränder larmade privatpersoner

Kjell Rosenlöf, ledamot, ekonomichef i Alvesta kommun

Innan Kommunassurans startade möttes många kom

Räddningstjänsten.

Per Widlundh, ledamot, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Syd
Hans Hyllstedt, ledamot, ekonomichef i Karlshamns kommun

muner av ett ointresse från de stora försäkringsbolagen.

– Att kommunerna inte satsade mer på larm eller det

Det har successivt förändrats och idag kan kommunerna

förebyggande arbetet kan ha att göra med den ekonomiskt

Pia Lindvall-Bengtsson, ekonomichef i Osby kommun

ofta välja bland fyra-fem bolag som lämnat offerter vid

pressade situationen. Men om inte skadekostnaderna mins

Anders Bjärnehäll, ledamot, försäkringssakkunnig, Bjärnehäll Risk and Insurance

upphandlingar.

kar kommer premierna för kommunerna att öka oavsett om
Mats Hedberg, suppleant, finansdirektör, Cardo AB

KSFAB försäkrar 33 kommuner samt kommunala

det finns en konkurrens på försäkringsmarknaden eller inte.

bolag. Av årets upphandlingar vann man två, Vellinge och

Anders Forsström menar att försäkringshandläggarna

Sölvesborg, men förlorade i flera fall just genom den nya,

och skadeförebyggarna vet vad som behövs. När man byg

hårda prispressen. För dem som väljer andra försäkrings

ger nytt måste det installeras brandlarm kopplat till Rädd

bolag gör KSFAB ändå nytta. Genom att vi bidrar till kon

ningstjänsten samt att man ser över brandlarmssituationen

Personal:

kurrensen på försäkringsmarknaden och att det finns flera

för befintliga byggnader och uppgraderar den.

Anders Forsström, VD

andra försäkringsbolag får kommunerna idag offerter som
är väldigt förmånliga.

– Men det räcker inte med att ha mål. Det krävs kon
kreta åtgärder också, säger han.

Marcus Nilsson, suppleant, ekonomichef i Ystads kommun
Johan Eriksson, suppleant, kommunchef i Hässleholms kommun

Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef
Christina Larsson, administratör

De fem Blekingekommunerna Karlshamn, Karlskrona,
Olofström, Ronneby och Sölvesborg kom under 2009
med som delägare och dessa är därmed 46 till antalet.
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Intervjuer

VI SKA VIDTA
DE ÅTGÄRDER
SOM BEHÖVS

KOMMUNASSURANS
EN VIKTIG AKTÖR
PÅ MARKNADEN

Det har under 2009 kommit in en ny aktör på den kom

Bengt Hagberg, kommunjurist i Skurup, är mycket nöjd

munala försäkringsmarknaden i Sydsverige och Kommun

med Kommunassurans Syds första fem år.

assurans har känt av den skärpta konkurrensen.

Stig Ålund

– Det var inte oväntat och är egentligen en rätt sund

– Bolaget har bidragit till en fungerande försäkrings

Bengt Hagberg

marknad för våra kommuner, säger han.

utveckling som ger kommunerna ett ännu större smörgås

Skurup var med i det försäkringssamarbete elva Skåne

bord att välja från, säger ordföranden i Kommunassurans

kommuner hade under många år men märkte på

Syd Försäkrings AB, Stig Ålund, till vardags förbunds

Det är viktigt att kommunledningarna står bakom det

1990-talet hur det blev allt färre aktörer som lämnade an

Bengt har varit kommunjurist i många kommuner i

direktör i Kommunförbundet Skåne. Han påminner om

förebyggande arbetet. Att få stopp på anlagda bränder i

bud och att premierna chockhöjdes. Skurup gick därför

omkring 30 år och har som sådan en del kritiska synpunk

att marknaden i stort sett hade försvunnit då Kommun

skolor bör vara en del av det sociala ansvar för ungdomar

självklart med i det nya bolaget Kommunassurans och var

ter på lagen om offentlig upphandling LOU. Han menar

assurans startade.  

som kommunerna har, menar Stig Ålund.

dessutom en av de ägarkommuner som valde att försäkra

att försäkringar hör till det som lämpar sig dåligt för upp

Han menar att det inte ens långsiktigt är någon kata

– Det skulle kunna göras mer förebyggande från kom

sig hos bolaget. Det gällde även kommunens fastighets

handling enligt lagens regler. Villkoren kan skilja mycket

strof om man inte tar hem anbuden. Å andra sidan får det inte

munledningarna, men det här konkurrerar ju med så

bolag, där Bengt var och är VD. Den årliga kostnaden på

mellan olika anbud, men de är svåra att värdera och det blir

leda till att Kommunassurans eller andra bolag slås ut från

många andra frågor de har att hantera, säger han.

omkring en miljon kronor för kommunen kunde därmed

lätt priset ensamt som avgör, vilket inte är bra, tycker han.

i ett slag sänkas med 30-40 procent.

Det blir mycket administration och en rätt krånglig process.

marknaden när en ny aktör tar sig in på den med hjälp av an
bud som ligger långt under de nivåer som ger lönsamhet.
– Vi ska hålla ut så länge vi kan och vi ska noga följa
utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs, säger han.
Kommunassurans är ju en garant för att kommunerna ska
fortsätta att få bra offerter.
Bolaget är idag väl konsoliderat och delägarna ska under
året diskutera den långsiktiga strategin. Stig Ålund hoppas
också att de ska bli än fler även om det just nu inte står

Den stora skolbranden i Lund 2009 kan möjligen fung
era som väckarklocka för delägarna i bolaget. Ambitiösa

Just nu råkar kommunen vara inne i en ny upphand

kommuner som Staffanstorp kan också inspirera en del till

ling och Bengt Hagberg vet ännu inte hur den kommer

krafttag, hoppas Stig Ålund.

att sluta. Kommunassurans har förstås lämnat ett av anbu

En fråga för ägarna att ta ställning till är om bolaget ska

den, men den försäkringsmäklare kommunen nu anlitat

tillåtas verka över hela landet, inte bara i Sydsverige, menar

har aviserat att konkurrensen skärpts.

han. Samtidigt tycker han inte att det vore någon tragedi

Ett annat bekymmer för bolaget är att kostnaderna för
återförsäkringar stiger efter händelser som skolbranden i
Lund.
– Vi har hittills haft bra och prisvärda återförsäkringar,
säger han.

– Det är en paradox att ju lägre anbud kommunerna
får desto sämre är det för bolaget, säger Bengt Hagberg.

– Det vore bättre om man kunde diskutera försäkrings
lösningar utan en formell upphandling, säger han.

om bolaget lämnar marknaden eftersom man ju har fått
denna att fungera bättre, vilket var målet.

Skurup har klarat de här åren utan storskador men är

– Men i så fall ska det bara vara som vilande, inte av

någon kommun i kö för inträde. Genom att marknaden,

En styrka för bolaget tycker han är det breda ägandet

också ovanligt ambitiöst i det förebyggande arbetet. Det

vecklas, för då finns risken att det skapas ett monopol igen,

bl.a. tack vare starten av Kommunassurans, har förbättrats,

med små och stora kommuner med olika strukturer och

är man delvis på eget initiativ men har också fått hjälp av

säger Bengt Hagberg.

så finns det inte lika mycket som tidigare för kommunerna

förutsättningar. Marknaden, dvs de sydsvenska kommu

Kommunassurans, exempelvis genom de diskussioner som

att tjäna på att gå med i bolaget.

nerna, äger bolaget och i styrelsen sitter personer med

förs mellan kommunerna vid bolagets ägarträffar.

Stig Ålund är desto mer bekymrad över de stora bränder
som särskilt drabbar skolor.
– Det ger anledning till ännu mer förebyggande arbete
och det är viktigt för oss, säger han.

gedigna kunskaper om kommunal verksamhet.
– Det borgar för att Kommunassurans alltid har kom
munernas bästa för ögonen, säger Stig Ålund.

– Det förebyggande är nödvändigt för att få ner pre
mierna. Dagens byggmarknad gör att vi inte snabbt kan
bygga en ny skola om det behövs och anlagda bränder blir
ju allt vanligare, säger han.

Det handlar bland annat om att bearbeta attityder och
att bygga upp rapporteringssystem för incidenter för att på
så sätt urskilja mönster. De kan också ta del av råd från
experter vid seminarier och utbildningar och bolaget är
även engagerat i forskningsprojekt.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans

Finansrörelsen styrs av bolagets finanspolicy. Kapitalet

Syd Försäkrings AB får härmed avlämna årsredovisning

har varit placerat i bank samt kommun- och företagscerti

för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

fikat K1 i enlighet med bolagets placeringspolicy.

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden

Premieintäkt  Premieintäkt är den premieinkomst som
endast avser kalenderåret 2009.
Premie för avgiven återförsäkring  Den premie bolaget har
betalat till en återförsäkrare för att denna skall svara för

under året varav ett tvådagars strategimöte.

Verksamheten 2010

Bolagets bildande

försäkringarna. Upphandlingarna sker utifrån Lagen om

Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

offentlig upphandling (LOU) där bolaget känt av den ökande

Oreglerade skador  För de skador som anmälts men inte

konkurrensen och tappat upphandlingen i flera affärer. Detta

slutligt reglerats under året avsätts ett belopp för oregle

Premierna är för tillfället mycket pressade på kommun

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 46 (41)
kommuner i Skåne, Småland, Halland och Västra Götaland

Per-Olof Derborn, Vice VD

som tillsammans satt in 62 255 kkr (54 966 kkr) i aktie

seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning

• att garantera att delägarna och deras bolag alltid
• att utgöra en konkurrent till den befintliga
försäkringsmarknaden samt
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre
byggande arbete kommer att fortsätta genom riskanalyser,

kapital. Syftet med bolaget är
erhåller ett försäkringsskydd,

är ett mönster som kan tänkas fortsätta under 2010.

Ägarfrågor

inom försäkringsområdet kommer att erbjudas delägarna

Flera kommuner har visat intresse för delägarskap. Under

genom kursverksamhet inom området.

Ägarsamrådet med representanter från de 46 delägarna

total risk (aggregat).

rade skador. Dessutom avsätts ett belopp för inträffade men
ej rapporterade skador, IBNR, som beräknas av bolagets
aktuarie.
Skadeprocent  Skadeersättningar i procent av premieintäkten.
Driftskostnadsprocent  Driftskostnaden i procent av premie
intäkten.

året har fem kommuner – Karlskrona, Ronneby, Karls
hamn, Sölvesborg och Olofström blivit delägare.

skadekostnaden utöver avtalad självrisk och maximerad

Definitioner och begrepp
För egen räkning (f e r)  Avser den del av premien som

Totalkostnadsprocent  Summan av skadeersättningar och
totala driftskostnaden i procent av premieintäkten.

Verksamhetens omfattning

hölls den 20 november på Konferenscentret i Alvesta.

tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller

Bolaget har koncession att till sina ägare och deras kom

Bolaget informerade då om hittillsvarande utveckling och

också den del av utbetalda försäkringsersättningar som

Konsolideringsgrad  Konsolideringskapital i procent av

bolaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skade

premieinkomst f e r.

utbetalningen.

Solvensmarginal  Försäkringsrörelselagen föreskriver att

munala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper

framtidsplaner.

och klasser av skadeförsäkringar:
• Försäkring mot brand och annan skada på egendom
(grupp e)

Årets resultat och skadeutfall
Årets resultat visar ett plus på 2 945 kkr (2 367 kkr) före

• Fartyg (klass 6)

dispositioner varav 1 906 kkr avser ändrad princip för

• Allmän ansvarighet (klass 13)

värdering av värdepapper till verkligt värde. Till säkerhets

• Annan förmögenhetsskada (klass 16)

reserven avsätts 1 000 kkr (2 200 kkr). Premieintäkterna

Bolagets inträde på marknaden har genom lagen om

Under året inträffade två skolbränder hos bolagets kunder,

Premieinkomst  Är den totala premien som inbetalts under

kapitalbasen minst skall uppgå till en nivå som beräknas

2009. Den kan också till delar avse 2010. I Premieinkomst

med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning

för egen räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för

(solvensmarginal 7 kap 25 §). För Kommunassurans Syd

återförsäkring.

gäller 3,2 miljoner euro.

för egen räkning uppgick till 36 842 kkr (32 381 kkr).
offentlig upphandling (LOU) inneburit lägre försäkrings

en i Lunds kommun och en i Trelleborgs kommun. Skade

premier för ägarna. Premiesänkningen för en enskild kom

kostnaderna för egen räkning uppgick till 33 839 kkr

mun har varierat mellan 10 och 30 %. Konkurrensen har

(29 126 kkr).

under 2009 hårdnat alltmer med kraftigt sänkta premier

Driftskostnaderna uppgick till 6 725 kkr (5 823 kkr).

vid upphandlingarna. Utifrån premiesänkningarna vid

Kapitalavkastningen blev totalt 6 667 kkr (4 936 kkr)

tidigare upphandlingar har 2009 års upphandlingar inne

varav 1 906 kkr hänförs till ändrad princip för värdering av

burit ytterligare premiesänkningar med 30-40 % där vi inte

värdepapper till verkligt värde.

kunnat möta en sådan premiesänkning och andra försäk
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ringsgivare i stället har tagit flertalet av dessa affärer. Samt

Risker i verksamheten

liga delägare handlar upp sitt försäkringsskydd enligt LOU.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäk

Två lönsamhetskriterier bör beaktas då bolagets resultat

ring för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada

bedöms – premieminskningen hos ägarna samt bolagets

var bolagets självrisk 5 000 kkr per skadehändelse och maxi

finansiella resultat.

merat till totalt 25 000 kkr per år. För ansvarsskada var

Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för

självrisken 2 000 kkr per skadehändelse och maximerat till

33 (31) kommuner samt 11 (12) bolag och kommunal

5 000 kkr per år. Sammanlagt begränsades risken således

förbund. Försäkringar tecknas endast för delägande kom

till maximalt 30 000 kkr per år. Återförsäkring tecknades

muner eller deras hel- eller delägda bolag.

hos svenska och internationella återförsäkringsbolag.
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Vinstdisposition

Femårsöversikt

Förslag till disposition av bolagets resultat (kkr)

2009

2008

Till bolagsstämmans disposition står följande belopp (kkr)
Från tidigare år balanserat
Årets resultat

16
1 425

-90
106

1 441

16

Anders Bjärnehäll

Anders Forsström
Verkställande direktör

2007

2006

2005

37 763 727

32 455 912

29 141 852

18 518 609

5 475 500

36 842 110

32 380 706

28 831 106

17 953 811

3 650 334

Kapitalavkastning överförd
   från finansrörelsen

2 003 843

2 198 000

1 184 090

168 959

55 000

-33 839 192

-29 126 495

-24 429 979

-12 920 590

-4 457 983

-6 724 957

-5 823 171

-5 197 947

-5 034 701

-2 418 400

0

0

0

18 500

0

Tekniskt resultat försäkringsrörelsen

-1 718 196

-370 960

387 270

185 979

-3 171 049

Finansrörelsens resultat

4 663 336

2 738 215

1 950 581

1 264 301

352 123

Övriga intäkter/kostnader

0

0

0

-1 025

0

Avsättning säkerhetsreserv

-1 000 000

-2 200 000

-1 058 000

0

0

-519 945

-60 953

0

0

0

1 425 195

106 302

1 279 851

1 449 255

-2 818 926

eller lägsta värdets princip)

125 797 080

103 882 368

84 469 059

64 573 824

46 791 368

Försäkringstekniska avsättningar f e r

-59 249 332

-51 965 814

-42 122 593

16 154 897

-8 912 267

Skatt
Pia Lindvall-Bengtsson
Kjell Rosenlöf
Per Widlundh
				

2008

Premieintäkt f e r

Övriga intäkter/kostnader

Hans Hyllstedt

2009

Premieinkomst f e r

Driftskostnader f e r

Malmö den 19 mars 2010.
Per Persson
Vice ordförande

Femårsöversikt (kronor)

Försäkringsersättningar (skadeers.) f e r

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
I ny räkning balanseras 1 441 kkr.

Stig Ålund
Ordförande

F
Årets resultat

Ekonomisk ställning
Min revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2010.
Bert Sandström
Auktoriserad revisor

Placeringstillgångar* (verkligt värde

Konsolideringskapital

68 609 475

58 241 170

55 398 867

50 121 017

43 545 546

Kapitalbas

62 424 945

58 241 170

55 398 867

50 121 017

43 545 546

Erforderlig solvensmarginal

33 248 000

31 584 000

29 408 000

28 650 000

28 650 000

182%

179%

190%

271%

795%

Skadeprocent

91,8%

90,0%

84,7%

72,0%

122,1%

Driftskostnadsprocent

18,3%

18,0%

18,0%

28,0%

66,3%

Totalkostnadsprocent

110,1%

107,9%

102,8%

100,0%

188,4%

Kapitalförvaltningens
   direktavkastning räntor

4,04%

5,04%

3,55%

2,25%

2,25%

Kapitalförvaltningens totalavkastning
   räntor o orealiserad vinst

5,66%

5,04%

3,55%

2,25%

2,25%

Konsolideringsgrad
Nyckeltal

* 2009 är värderingen enligt verkligt värde. 2005-2008 enligt lägsta värdets princip.
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Resultaträkning
Teknisk redovisning av
skadeförsäkringsrörelsen (kronor)

Premieintäkt för egen räkning (f e r)
Premieinkomst
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Resultatanalys

Not

2009

2008

1

2

Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter

Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Driftskostnader för skadereglering
Återförsäkrares andel

55 482 725
-17 718 998
-921 617

47 837 921
-15 532 421
75 206

36 842 110

32 380 706

2 003 843

2 198 000

2 003 843

2 198 000

0

0

0

0

-24 779 918
-2 697 373
0

-15 269 980
-2 218 313
0

3

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

4
4

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

5

Årets resultat		

12

RA 1
RA 2

			
Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto
Återförsäkrares andel

RA 3

			
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för oreglerade skador
			

-22 476 202
10 838 000
0

			

-33 839 191

-29 126 495

Noter till resultatanalysen

-6 724 958

-5 823 171

-6 724 958

-5 823 171

-1 718 196

-370 960

-1 718 196
4 760 966
1 906 213
0
-2 003 843
0

-370 960
4 936 215
0
0
-2 198 000
0

2 945 140

2 367 255

1) Avser försäkringsgren enligt finansinspektionens definitioner.

Not RA 1 Premieintäkt f e r
Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring			
Not RA 2 Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Skadereglering

Företag och
fastighet 1)

36 842 110
2 003 843
-33 839 191
0
-6 724 958
-1 718 196

-2 310 919
-2 310 919

-6 498 411
-117 084 921
-123 583 332

64 334 000
64 334 000

55 482 725
-17 718 998
-921 617
36 842 110

-24 779 918
0
-2 697 373
-27 477 291

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Regresskrav

-56 877 900
50 516 000
0
-6 361 900

Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv
Resultat före skatt
Skatter

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning (f e r)
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f e r
Övriga intäkter/kostnader
Driftskostnader f e r

Not

-56 877 900
50 516 000
0

Icke teknisk redovisning av
skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter
Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Kapitalavkastning, kostnader
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
Övriga intäkter och kostnader

Resultatanalys (kronor)

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

Förändring i Avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Regressersättning

Driftskostnader (f e r)

R

-1 000 000

-2 200 000

1 945 140
-519 945

167 255
-60 953

1 425 195

106 302

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring			
Not RA 3 Avvecklingsresultat
Avvecklingsförlusten består främst av en undervärderad skada.
Återförsäkrares andel avser ovanstående LOU skada

-33 839 191

-2 310 919
0
-2 310 919
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Balansräkning
Tillgångar

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Not

09-12-31

08-12-31

6

25 900

223 820

25 900

223 820

125 797 080

103 882 368

125 797 080

103 882 368

7

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar

Andra tillgångar
Materiella tillgångar
Kassa och bank
Övriga tillgångar

8

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda anskaffningskostnader
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar		

64 334 000
64 334 000

13 818 000
13 818 000

24 229 434
0
3 076 244

35 735 204
0
4 804 934

27 305 678

40 540 138

145 832
4 796 386
0

157 430
1 072 507
0

4 942 218

1 229 937

2 416 749
0
0

2 073 806
0
0

2 416 749

2 073 806

224 821 625

161 768 069

Eget kapital, Avsättningar och Skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 62 255 aktier á 1 000 kr
Överkursfond
Reservfond
Årets resultat

Not

62 255 000
152 776
688
1 404 879

54 966 000
0
688
0

63 813 343

54 966 688

-1 388 397
1 425 195

-89 820
106 302

63 850 141

54 983 170

4 258 000

3 258 000

4 258 000

3 258 000

6 498 411
117 084 921

5 576 794
60 207 021

123 583 332

65 783 815

580 770

60 825

10

Summa fritt eget kapital		

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador

08-12-31

10

Summa bundet eget kapital		
Fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

09-12-31

11
12

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter

580 770
Skulder			
Skulder avseende direkt försäkring
0
Skulder avseende återförsäkring
2 580 000
Övriga skulder
13
1 264 725

0
0
1 551 763

3 844 725

1 551 763

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
14
28 704 657

36 130 496

Summa eget kapital, Avsättningar och Skulder 		

60 825

28 704 657

36 130 496

224 821 625

161 768 069

Inga
Inga

Inga
Inga

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Finansieringsanalys (kkr)			

Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (Bokslutsdisp, övr korr EK)

N
Noter

2009

Not 1
1 425
235
-405
1 255

Investeringsverksamhet
Förvärv materiella anläggningstillgångar

-25

Medel för investeringsverksamhet

-25

Finansieringsverksamhet
Nyemission

7 442

Netto från finansieringsverksamhet

7 442

Kapitalbindning
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) av placeringstillgångar
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder

Not 2

-37 624
-20 009
52 685

Netto från kapitalbindning

-4 948

Periodens/Årets kassaflöde			

3 724

Likvida medel vid årets början enl balansräkningen
Likvida medel vid årets slut enl balansräkningen

1 072
4 796

Periodens/Årets kassaflöde enligt balansräkningen 			

3 724

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början			
Ökning/minskning av räntebärande långa fordringar
Ökning/minskning av likvida medel
Ökning/minskning av placeringstillgångar
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut			

104 955
0
3 723
21 915
130 593

Not 3

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Under
2009 har redovisningsprincipen för värdering av värde
papper ändrats. Värdepapperna redovisas till deras verkliga
värde. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
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Försäkringstekniska avsättningar
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående

47 837

Ingående avsättning för oreglerade skador med reduktion för åf andel
Utgående avsättning för oreglerade skador

60 207
117 085

27 028
60 207

Genomsnittlig avsättning för året
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året

177 292
88 646
-39 076

87 235
43 618

49 570
2 004

43 618
2 198

3 803
230
447
314
1 696
235

3 473
213
425
122
1 308
282

6 725

5 823

4 761
1 906

4 936

6 667

4 936

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den
genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera
till en kalkylränta på 4,04 % (5,04 %).

Driftskostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Styrelsekostnader
Revisionsarvoden
Övriga kostnader
Avskrivningar

Ersättning för revision
Ersättning till auktoriserad revisor har utgått med 292 kkr (106 kkr) och
avser verklig kostnad för 2008 med 142 kkr samt beräknad kostnad för
2009 med 150 kkr.

åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättnings
reserven ingår också beräkning av skador som har inträffat
men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported).
Beräkningen har gjorts av bolagets aktuarie.

Ränterisker
Placeringar finns i kommun- och företagscertifikat samt som
depositplaceringar i bank. Värdepapperna löper med såväl kort
som längre löptid. Per 31 december 2009 var 126 Mkr pla
cerat, till verkligt värde, varav med förfall 2010 eller senare.

55 483

Premieinkomst
Premieinkomsten avser premier för januari 2009 till augusti 2010.
Avsättning för ej intjänande premie avser förändring i periodisering
av premieinkomsten för jan - april 2009.
Summa premieinkomst

Personal och löner
Bolaget har haft 3 (3) anställda, 2 (2) män och 1 (1) kvinna. Till verkstäl
lande direktören har utgått lön om totalt 996 kkr (909 kkr) samt därutöver
förmån för fri bil. Till vice VD har lön utgått med 544 kkr (481 kkr).
Styrelsearvoden uppgår till 344 kkr (322 kkr). Sociala avgifter och
löneskatter uppgår till 913 kkr (851 kkr) och pensionsförsäkringspremier
för VD och vVD till 965 kkr (840 kkr). Därutöver finns inga pensions
förpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (6 män
och 1 kvinna) samt 3 ersättare (3 män).

Allmänna upplysningar

Försäkringsrisker
Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring
för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var
bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse och totalt
(aggregat) 25 Mkr per år. För ansvarsskada var självbehållet
2 Mkr per skadehändelse och 5 Mkr totalt (aggregat).

2008

Summa beräkningsunderlag
Avkastning

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt
med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.
Redovisning enligt lagbegränsad IFRS för onoterade före
tag har tillämpats.

2009

Upplysningar till enskilda poster (kkr)

Not 4

Kapitalavkastning, intäkter
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagscertifikat
Orealiserad vinst verkligt värde
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Upplysningar till enskilda poster (kkr)
Not 5

Not 6

Not 7

Skatter
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt på orealiserade vinster

2009

2008

18 611
501 334

60 953

519 945

60 953

224
0
198
26

489
0
265
224

Not 11

Immateriella tillgångar
Utgifter för koncessionsavgifter, risksurvey, skadesystem
samt riskinventering hos delägarna.
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Placeringstillgångar
Under 2009 har redovisningsprincipen för värderingen av värdepapper
ändrats. Värdepapperna redovisas till deras verkliga värde.
Kommuncertifikat och statsgaranterat värdepapper
Företagscertifikat
Depositplacering

57 886
23 996
22 000

125 797

103 882

24 229

35 735

157
25
36
146

16
157
16
157

Eget kapital
Varje aktie har en röst. Nyemission med  7 289 kkr har
riktats till Bekingekommunerna Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.
						
		
Aktiekapital
Reservfond Överkursfond Fond orealiserad
09-01-01
54 966 000
688
Nyemission
7 289 000
0
152 776
Fond orealiserad vinst
1 404 879
Årets vinst
09-12-31
62 255 000
688
152 776
1 404 879

Fritt eget
kapital
16 482

Not 8

Not 9

Fordringar avseende direkt försäkring
Fakturerade ej betalda premier för 2009
Materiella tillgångar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 12

Not 13

Not 14
37 432
87 365
1 000

2009

2008

6 498

5 577

Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR)

111 106
5 978

57 207
3 000

Utgående balans för oreglerade skador

117 084

60 207

488
777

871
728

1 265

1 599

26 036
2 669

35 694
436

28 705

36 130

Upplysningar till enskilda poster (kkr)
Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Fakturerade och förtidsbetalda premier för 2009.

Övriga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Fakturerade premier för 2009
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 10

Upplysningar om aktiekapital			
			 Antal aktier
Antal/värde 2009-01-01
54 966
Antal/värde 2009-12-31
62 255

18

-1 404 879
1 425 195
36 798

Kvotvärde
per aktie
1 000
1 000
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

G

Granskningsrapport
Till Bolagsstämman i Kommunassurans Syd AB
Org.nr. 516406-0294

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2009-01-01 – 2009-12-31.

Utgående från bedömning av väsentlighet och risk har vi granskat bolagets verksamhet för år 2009. Granskningen har
utförts enligt god sed för detta slag av granskning.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig

Lekmannarevisorerna har biträtts av bolagets auktoriserade revisor Bert Sandström. Vi har även samrått med lekmanna

om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

revisorernas ersättare Nils Olof Sennmalm och Gun Lindell.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen

Bolaget har enligt vår mening bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning och med

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

tillräcklig intern kontroll.

En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Vi finner ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat

Malmö den 22 mars 2010

årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon

Per Lilja

Bo Lönnerblad

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om

Av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer

årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina
uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en rättvisande bild
av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Malmö den 22 mars 2010
Bert Sandström
Auktoriserad revisor FAR
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The CEO’s comments

When Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) was
founded in 2005, one key aim was to bring about a better in

Mr Forsström is keen to ensure that the municipalities’
loss-prevention work does not stop.

surance market for municipalities. We have been so successful

“This is the only way of reducing costs,” he explains.

in this that the co-owner municipalities have subsequently

However, he is a little concerned to note that many are

made savings of approximately SEK 100 million in premium

aware of deficiencies but are still not rectifying them. Schools

D

Directors’ report

The Board of Directors and the CEO of Kommunassurans

An owners’ joint council was held on 20 November at

Syd Försäkrings AB hereby present the annual report for the

Alvesta Conference Centre, with representatives from the 46

financial year 01/01/2009 to 31/12/2009.

co-owners. Here, the company provided information about

The Board of Directors has held ten minuted meetings over

developments to date and plans for the future.

the course of the year, including a two-day strategy meeting.

reductions. Those municipalities that have not been insured by

must have fire alarms that are operational outside school hours

KSFAB have also benefited from the new premium levels for

and are linked to the emergency services. Schools are often

The formation of the company

The profit for the year before disposals was SEK 2,945,000

municipal insurance, having had their premiums reduced by

located in secluded areas, hidden from view by bushes. These

The company started operating in May 2005.

(SEK 2,367,000), of which SEK 1,906,000 relates to a change

their insurers on procuring insurance cover.

act as a meeting-point for young people who are or have been

Kommunassurans Syd Försäkrings AB is owned by 46 (41)

in the principles for valuing securities at fair value. SEK

students there, and who therefore know the premises. Arson at

municipalities in Skåne, Småland, Halland and Västra Göta

1,000,000 (SEK 2,200,000) was deposited into the contin

A couple of new players also entered the arena in 2009,

Net income and losses

increasing the competition even further. This in turn forced

schools and daycare centres is an enormous problem. If there

land, which together have invested SEK 62,255,000 (SEK

gency reserve. Premium income for own account totalled

premiums down to levels that were welcomed by the munici

are no fire alarms that are operational outside school hours, it

54,966,000) in share capital. The aim of the company is:

SEK 36,842,000 (SEK 32,381,000). During the year there

palities, but which have proved more problematic for KSFAB.

can take a long time before anyone sees a fire and calls the

•  to guarantee that the co-owners and their companies always

were two school fires affecting the company’s customers: one

“2009 has been a tough year,” says Anders Forsström, CEO

emergency services, who therefore often arrive too late. For

of KSFAB. “Some companies are now buying their way into

example, this happened at a school that burned down in 2009

•  to provide a competitor to the existing insurance market, and

Loss costs for own account stood at SEK 33,839,000

the market by offering premiums that are so low we often

causing damage costing SEK 85-90 million and at another

•  to encourage the co-owners in their loss-prevention work.

(SEK 29,126,000).

cannot match them.”

school fire that caused damage costing around SEK 10 million.
In both of these cases, it was a member of the public who noti

Operational scope

The total return on capital was SEK 6,667,000 (SEK

fied the emergency services.

The company is licensed to provide its owners and their

4,936,000), of which SEK 1,906,000 was attributable to

municipal companies with direct insurance cover within the

a change in the principles for valuing securities at fair value.

Profit was therefore lower than in previous years, at around
SEK 1 million instead of just over SEK 2 million. This means

receive insurance protection,

Operating costs totalled SEK 6,725,000 (SEK 5,823,000).

that the overall profit since KSFAB began operations is approx

“The fact that the municipalities have not invested more

imately SEK 6 million, which has been deposited in a loss

in alarms or preventive work may be to do with the current

following groups and classes of non-life insurance:

economic climate. But unless the cost of damage comes down,

•  I nsurance against fire and other damage to property

adjustment fund.
The company’s CEO is concerned about the drop in
premium prices, which requires strategic reconsideration by

the municipalities’ premiums will rise regardless of whether or
not there is competition in the insurance market.”

in Lund Municipality and one in Trelleborg Municipality.

(group E)

Operational risks
Kommunassurans Syd Försäkrings AB takes out reinsurance

•  Shipping (class 6)

to limit the company’s risks. The company’s excess for damage

•  General liability (class 13)

to property was SEK 5,000,000 per incident, with a maximum

•  Other forms of economic loss (class 16)

annual total of SEK 25,000,000. The excess for liability claims

the municipalities that own the company. Premiums in 2005

Mr Forsström believes that insurance administrators and

were two to three times higher than today’s premiums. Mr

loss prevention managers know what is needed. When con

Forsström expects these to rise again soon, and previous

structing new buildings, fire alarms must be installed that are

experience of fluctuations within this market suggests that pre

linked to the emergency services, and the fire alarm situation

Through the Swedish Public Procurement Act (LOU), the

SEK 5,000,000 per year. Overall, the risk was therefore

miums may be high again by 2013. He believes that signifi

for existing buildings must be reviewed and upgraded.

launch of the company has resulted in lower insurance

limited to a maximum total of SEK 30,000,000 per year.

cantly higher premiums than is the case today are necessary
if the insurance industry is to be able to survive on income
from the municipal segment in which we work.

“But targets alone are not enough,” he adds. “Concrete
measures are also needed.”

was SEK 2,000,000 per incident, with a maximum total of

premiums for the owners. Individual municipalities have seen

Reinsurance was taken out with both Swedish and interna

a reduction in premiums of between 10% and 30%. Compe

tional reinsurers.

tition has become increasingly tough during 2009, with

Underwriting operations are governed by the company’s

“An increase is inevitable,” he says.

significantly lower premiums on procurement. Based on the

finance policy. The capital has been invested in the bank and

Before Kommunassurans was founded, many municipalities

premium reductions from previous procurement, the pro

in municipal and corporate K1 certificates, in accordance with

encountered a lack of interest from the large insurance compa

curement carried out in 2009 resulted in premium reductions

the company’s investment policy.

nies. This situation has gradually changed, and today the

being cut by a further 30-40%, whereby we were unable to

municipalities can often choose between four or five companies

match these premium reductions and other insurers instead

Operations in 2010

who submit quotations as part of the procurement process.

won the majority of these deals. All co-owners carry out pro

Premiums for municipal insurance are currently under great

curement for their insurance cover in accordance with LOU.

pressure. Procurements are carried out in accordance with

KSFAB insures 33 municipalities and municipal companies.
From this year’s procurements we won two municipalities,

Two profitability criteria should be taken into considera

the Swedish Public Procurement Act (LOU), with the com

Vellinge and Sölvesborg, but lost out in a number of cases as a

tion when assessing the company’s results: the reduction in

pany feeling the effect of increasing competition and losing

result of the recent tough pressure on prices. For those who

premiums for the owners and the company’s financial results.

business in a number of cases. This pattern is likely to continue

choose other insurers, KSFAB still brings benefits. By contrib

During the year, the company has provided insurance cover

uting towards the competition in the insurance market and

for 33 (31) municipalities and 11 (12) companies and local

The work involved in encouraging the co-owners in their

because there are more alternative insurers, municipalities now

authorities. Policies are only provided for co-owner munici

loss-prevention work will continue through risk analyses,

receive quotations on extremely favourable terms.

palities and their wholly- or partly-owned companies.

seminars and networking. The co-owners will also be offered

The five Blekinge municipalities of Karlshamn, Karlskrona,

during 2010.

improved insurance skills through relevant courses.

Olofström, Ronneby and Sölvesborg joined in 2009 as co-

Ownership issues

owners, bringing the total number to 46.

A number of municipalities have shown an interest in co-owner
ship. During the year, five municipalities – Karlskrona, Ronneby,
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Karlshamn, Sölvesborg and Olofström – became co-owners.
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