Årsredovisning 2010
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Året i korthet
• Årets resultat blev 13,5 Mkr före avsättning till säkerhetsreserven. Till denna avsätts 10,9 Mkr.
• Premier för egen räkning uppgår till 20,5 Mkr, vilket är 16,3 Mkr mindre än förra året.
• Skadeersättningar uppgår till 4,6 Mkr vilket är 29,2 Mkr mindre än förra året.
• Bolaget var under året förskonade från några ”storskador”.
• Bolaget har 46 delägande kommuner i södra Sverige.
• Bolaget har under året försäkrat 28 kommuner och 10 bolag och kommunalförbund.
• Nya ledamot i styrelsen blev under året Lars Niklasson, fd Lunds kommun.

Bilder: Linnea Delén, Framsida, sid 7. Lotta Delén, sid 3, 4, 5, 6, 14, 18.
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Intervju
med VD
Vi har utvecklats väldigt fint, bättre än jag trodde, säger vd
i Kommunassurans Syd, Anders Forsström, som i vår slutar
efter sex år i bolaget. Dock är inte arbetet i bolaget
detsamma idag som då vi startade. Idag är det mer arbete
med Solvens II och QIS 5. På styrelsens strategimöte i
Karlshamn informerade Patric Thomsson styrelsen vad
Solvens II betyder för bolaget.
Samtidigt har 2010 inneburit en rejäl nedförsbacke
genom att premierna har pressats ned kraftigt vilket har
lett till förlorade affärer och att premievolymen har

Anders Forsström, VD

minskat från 54 miljoner 2009 till 35 miljoner 2010 och i
år till 19 miljoner kronor. Bolaget deltog inför 2011 i tio
upphandlingar men vann bara en av dem.
– Vi ska ju inte gå in i olönsamma affärer, konstaterar
Anders Forsström.

Det här ger Kommunassurans Syd chansen att erbjuda

Han insåg redan hösten 2009 att nya aktörer på mark

bredare villkor och att ge kommunerna ett bra skydd till

naden skulle pressa premierna, men att de på ett och ett

vettiga kostnader, vilket ju är syftet med bolaget. Anders

halvt år skulle sjunka med en tredjedel förvånar honom.  

Forsström påminner om att kommuner som vill nappa på

Det har gjort det svårare att konkurrera för Kommun

det här kan säga upp sina nuvarande avtal utan kostnad

assurans Syd utan en stor verksamhet att fördela kostnader

och med sex månaders varsel.

eller hitta besparingar i.
– Vi har problem, men de går över, försäkrar dock
Anders Forsström.
Han vet att premierna alltid går upp och ner i cykler
men att de nya aktörerna redan har börjat överge de extremt
låga nivåerna.
Trots den minskande volymen gjorde bolaget ett lysande
resultat 2010, 14 miljoner som skjuts till 2011 och till stor

Vd vill när han nu slutar koncentrera sig på det positiva.
Men han beklagar också att inte alla kommuner verkar
känna till att det klart kostnadseffektivaste för att undvika
stora och dyra skador är att sätta in larm som går direkt till en
larmcentral som kallar ut räddningstjänsten vid larmning.
Ett av de ljusaste minnena under de sex åren tycker han
är samarbetet med Lunds kommun efter den stora skol
branden där som kostade nära 100 miljoner kronor.

del läggs i säkerhetsreserven. Vinsten uppstod genom att

På det sista mötet sa den ansvarige på fastighetskontoret

de verkliga kostnaderna för tidigare skador inte alls blev så

att bolaget hade gjort ett professionellt jobb, förstått skolans

stora som de var reservsatta till. Reserver för dem hade

problem och att de var nöjda med att ha fått en ny, fin skola.

avsatts enligt försiktighetsprincipen och gav det stora över
skott när de upplöstes.
Även om Anders Forsström tycker att det har varit

– Det värmde, konstaterar Anders Forsström som efter
25 år i försäkringsbranschen vet att det kan fällas många
hårda ord efter sådana stora skador.

tråkigt att förlora så många offerter under 2010 är han

Han är för övrigt glad och tycker att det har varit

alltså optimistisk om framtiden. En anledning är den nya

intressant att få avsluta sin karriär just på Kommunassurans

möjligheten kommuner nu har att utan upphandling

Syd. Att han där inte direkt erbjöds samma service som på

placera sina försäkringar i ett eget bolag. Kommunerna

de stora bolagen gjorde inget.

behöver då bara betala för sina kostnader medan överskott
alltid betalas tillbaka, förklarar Anders Forsström.
– Jag hoppas att någon av våra kommuner sluter ett

– Vi fick börja med att handla in skrivmaskinspapper.
Men det här var bara spännande. Jag är en entreprenör,
säger han.

sådant här avtal redan vid nästa nyår, säger han, de styr
dokument som krävs skall vara accepterade av ägarna.
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Styrelsen

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

Styrelseledamöter:
Stig Ålund, ordförande, direktör Kommunförbundet Skåne
Lars Niklasson, vice ordförande, fd ekonomidirektör i Lunds kommun
Kjell Rosenlöf, ledamot, ekonomichef i Alvesta kommun
Per Widlundh, ledamot, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Syd
Hans Hyllstedt, ledamot, ekonomichef i Karlshamns kommun
Pia Lindvall Bengtsson, ledamot, ekonomichef i Osby kommun
Anders Bjärnehäll, ledamot, försäkringssakkunnig, Bjärnehäll Risk and Insurance
Mats Hedberg, suppleant, finansdirektör, Cardo AB
Marcus Nilsson, suppleant, ekonomichef i Ystads kommun
Johan Eriksson, suppleant, kommunchef i Hässleholms kommun

Personal:
Anders Forsström, VD
Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef
Christina Larsson, administratör
Mats Ekbäck, VD fr o m 1 april 2011
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Intervju
med Ordförande
2010 blev ett bra år för Kommunassurans Syd. Resultatet
gör det möjligt för styrelsen att föreslå årsstämman att
göra en utdelning till ägarna på deras insatta kapital.
Bolaget är väl konsoliderat. Styrelsen gör bedömningen
att bolaget fyller en viktig roll för att garantera sina ägare
(46 kommuner i Sydsverige) ett försäkringsskydd och ett
kvalificerat arbete med förebyggande insatser mot skador.
– Men det finns också faktorer på försäkringsmarknaden
som är viktiga för bolaget att vara observant på. En eller
två nya aktörer på den kommunala försäkringsmarknaden

Stig Ålund

fortsätter att lägga anbud som rimligen inte kan vara lön
samma. Det började under 2009 och har accentuerats
under 2010 vilket har gjort att Kommunassurans Syd AB
har fått sett sig besegrat i några upphandlingar som man
normalt sett hade haft goda chanser att vinna.
– Men det syntes tecken i slutet av året på att de här

ett flertal aktörer. Alla de 46 delägande kommunerna
kommer att erbjudas de nya systemen och strategierna.

aktörerna kanske börjar inse att deras strategi inte är lång

Skolbränderna fortsätter att vara ett stort bekymmer

siktigt hållbar. Läget kan förändras redan under 2011–12,

även om det inte har inträffat några lika spektakulära

tror Stig Ålund, ordförande i Kommunassurans Syd.

händelser som tidigare år. Men Stig Ålund tycker sig inte

Han är inte särskilt orolig eftersom bolagets ekonomi

se något trendbrott. Stora bränder är ett stort orosmoln

är stabil. Om bolaget inte funnes på försäkringsmarknaden

eftersom en enskild brand kan orsaka mycket höga kostnader.

skulle kommunerna dessutom riskera att hamna i samma

Stig Ålund ser gärna att bolagets ägarskara utökas,

läge som man var i innan bolaget startades dvs. usel kon

framför allt bland kommunerna i Sydsverige men gärna

kurrens på den kommunala försäkringsmarknaden.

även i Östergötland och Västra Götaland. Flera träffar med

– Bolaget behövs verkligen som en aktör på försäkrings

nya kommuner är inbokade under våren. Fördelen med fler

marknaden. Fortfarande händer det att kommuner bara får

ägare är att man får en större kapitalbas men också att man

en eller två offerter när de ska förnya sina försäkringar. Jag

får fler kommuner att offerera, framhåller Stig Ålund.

tror på framtiden för oss, säger Stig Ålund.
Vinsten 2010 blev till och med ovanligt stor genom att

– Det är inte orealistiskt med ytterligare 15–16 kommuner
inom ett och ett halvt år, menar han.

det fanns mer pengar reserverade för tidigare skador än vad

En nyhet i år blir att kommuner tillåts köpa sina försäk

de till slut kostade. Men även själva verksamheten gav ett

ringar utan sedvanlig upphandling. Det har möjliggjorts

litet överskott.

genom ett EU-direktiv och har redan använts av andra

Den nya situationen på marknaden föranledde styrelsen

kommunala försäkringsbolag i landet. Lagen om offentlig

att under 2010 delvis korrigera sin långsiktiga strategi. De

upphandling, LOU, har av många ansetts olämplig för

nya aktörerna lade ju gång på gång anbud som var omöjliga

upphandling av så komplicerade saker som försäkringar

att konkurrera med, uppenbart i avsikt att etablera ett

och har lett till att det ofta bara har varit priset som avgjort

starkt fäste på kommunmarknaden.

vem som fått anbudet.

– Under året och särskilt under hösten kom vi dock

– Om en kommun istället för traditionell upphandling

fram till att vi har en plats på marknaden för att göra den

väljer att utnyttja möjligheten att försäkra sig i bolaget

mer sund, garantera att kommunerna får offerter från flera

utan upphandling kommer vi att erbjuda en försäkrings

och att det finns någon som jobbar med säkerhetsfrågorna.

modell som garanterar en försäkringslösning som är mycket

Vi är inte skärrade av de nya, men vi ska noga följa utveck

förmånlig, lovar Stig Ålund.

lingen, säger Stig Ålund.

Det blir i år också en förändring i bolagets ledning genom

Bolaget ska nu intensifiera det förebyggande arbetet.

att Anders Forsström slutar som vd och den första april

Det innebär bland annat utbildning av personal i verksam

ersätts av Mats Ekbäck. Denne har en gedigen försäkrings

heter där kommunerna har stora anläggningar som skolor

bakgrund och har senast jobbat med säkerhetsfrågor i

och hallar. I det här arbetet diskuteras ett samarbete med

Malmö stad.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden
under året varav ett tvådagars strategimöte.
På strategimötet gick en extern konsult bland annat
igenom de nya reglerna med Solvens II.

Bolagets bildande
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Per-Olof Derborn, Vice VD

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 46 (46)
kommuner i Skåne, Småland, Halland och Västra Götaland
som tillsammans satt in 62 255 kkr (62 255 kkr) i aktie
kapital. Syftet med bolaget är:
• att garantera att delägarna och deras bolag alltid
erhåller ett försäkringsskydd,
• att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkrings
marknaden samt
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande
arbete.

Två lönsamhetskriterier bör beaktas då bolagets resultat
bedöms – premieminskningen hos ägarna samt bolagets
finansiella resultat.
Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 28
(33) kommuner samt 10 (11) bolag och kommunalförbund.
Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller
deras hel- eller delägda bolag.

Verksamhetens omfattning

Ägarsamrådet med representanter från de 46 delägarna

Bolaget har koncession att till sina ägare och deras kom

hölls den 26 november på Kvarnen Restaurang&Konferens

munala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper

center i Kristianstad. Bolaget informerade då om hittills

och klasser av skadeförsäkringar:

varande utveckling och framtidsplaner.

• Försäkring mot brand och annan skada på egendom
(grupp e).

Årets resultat och skadeutfall

• Fartyg (klass 6).

Årets resultat visar ett plus på 13 496 kkr (2 945 kkr) före

• Allmän ansvarighet (klass 13).

dispositioner. Till säkerhetsreserven avsätts 10 900 kkr

• Annan förmögenhetsskada (klass 16).

(1 000 kkr) och resultatet efter skatt slutar på 1 901 kkr
(1 425 kkr). Utdelning till bolagets aktieägare föreslås för

Bolagets inträde på marknaden har genom lagen om

första gången i bolagets historia. Utdelningen på 3% eller

offentlig upphandling (LOU) inneburit lägre försäkrings

30 kr per aktie innebär 1 868 kkr totalt. Premieintäkterna

premier för ägarna. Premiesänkningen för en enskild

för egen räkning uppgick till 20 491 kkr (36 842 kkr).

kommun var under de inledande åren mellan 10 och 30%.

Under året har flera äldre större skador slutreglerats eller

Konkurrensen hårdnade alltmer under 2009 med kraftigt

avskrivits. Det har inneburit väsentliga avvecklingsvinster

sänkta premier vid upphandlingarna. Trots de redan sänkta

för bolaget. Skadekostnaderna för egen räkning uppgick

premierna innebar upphandlingarna ytterligare premie

till 4 602 kkr (33 839 kkr).

sänkningar med 30-40% för kommunerna. Där har bolaget

Driftkostnaderna uppgick till 6 015 kkr (6 725 kkr).

inte kunnat möta en sådan premiesänkning och andra för

Kapitalavkastningen blev totalt 3 622 kkr (6 667 kkr) varav

säkringsgivare har i stället tagit flertalet av dessa affärer.

-1 567 kkr (1 906 kkr) hänförs till marknadsvärderingen

Under 2010 har kunnat skönjas en viss stabilisering av

av värdepapper enligt verkliga värdets princip.

premienivåerna där en viss uppgång av premierna kan
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konstateras jämfört med de synnerligen låga premierna vid

Risker i verksamheten

upphandlingarna 2009. Samtliga delägare handlar upp sitt

Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäk

försäkringsskydd enligt LOU.

ring för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada

var bolagets självrisk 5 000 kkr per skadehändelse och

Definitioner och begrepp

maximerat till totalt 25 000 kkr per år. För ansvarsskada

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

var självrisken 2 000 kkr per skadehändelse och maximerat

tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller

till 5 000 kkr per år. Sammanlagt begränsades risken således

också den del av utbetalda försäkringsersättningar som

till maximalt 30 000 kkr per år. Återförsäkring tecknades

bolaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skade

hos svenska och internationella återförsäkringsbolag.

utbetalningen.

Finansrörelsen styrs av bolagets finanspolicy. Kapitalet
har varit placerat i bank samt kommun- och företagscerti
fikat K1 i enlighet med bolagets placeringspolicy.

Verksamheten 2011

Premieinkomst  Är den totala premien som inbetalts under
2010. Den kan också till delar avse 2011. I Premieinkomst
för egen räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för
återförsäkring.

Premierna är fortfarande pressade på kommunförsäkring

Premieintäkt  Premieintäkt är den premieinkomst som

arna. En viss uppgång kan dock märkas i premienivåerna

endast avser kalenderåret 2010.

vid de senaste upphandlingarna. Upphandlingarna sker
utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) där bolaget
fått känna av den ökande konkurrensen och tappat upp
handlingen i flera affärer. Situationen för aktörerna på
marknaden är inte hållbar på sikt och bolaget förutsätter
högre premier vid kommande upphandlingar.

Premie för avgiven återförsäkring  Den premie bolaget har
betalat till en återförsäkrare för att denna skall svara för
skadekostnaden utöver avtalad självrisk och maximerad
total risk (aggregat).
Oreglerade skador  För de skador som anmälts men inte

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre

slutligt reglerats under året avsätts ett belopp för oregle

byggande arbete kommer att fortsätta genom riskanalyser,

rade skador. Dessutom avsätts ett belopp för inträffade men

seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning

ej rapporterade skador, IBNR, som beräknas av bolagets

inom försäkringsområdet kommer att erbjudas delägarna

aktuarie.

genom kursverksamhet inom området.

Skadeprocent  Skadeersättningar i procent av premieintäkten.
Driftkostnadsprocent  Driftkostnaden i procent av premie
intäkten.
Totalkostnadsprocent  Summan av skadeersättningar och
totala driftkostnaden i procent av premieintäkten.
Konsolideringsgrad  Konsolideringskapital i procent av
premieinkomst f e r.
Solvensmarginal  Försäkringsrörelselagen föreskriver att
kapitalbasen minst skall uppgå till en nivå som beräknas
med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning
(solvensmarginal 7 kap 25 §). För Kommunassurans Syd
gäller 3,2 miljoner euro.
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Vinstdisposition
Förslag till disposition av bolagets resultat (kkr)		
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kkr)
Från tidigare år balanserat
Årets resultat

2010
1441  
1 901
3 342

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
att genomföra aktieutdelning med 1 868 kkr samt
att i ny räkning balanseras 1 474 kkr.

Styrelsens yttrande beträffande aktieutdelning (18kap 4 § Aktiebolagslagen)
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har föreslagit årsstämman 2011 att besluta om en utdelning med
30 kr per aktie, totalt 1 868 kkr. Bolaget har möjlighet att för 2010 göra avsättning till säkerhetsreserven med 10 900 kkr och
dessutom kunna föreslå aktieutdelning till ägarna.
Bolaget skall ha en god finansiell ställning och med god marginal uppfylla de av Finansinspektionen ställda kraven på
kapitalbas och solvensmarginal. Bolaget har en god ekonomisk status med ett konsolideringskapital per 2010-12-31 på
81 007 kkr och en konsolideringsgrad på 520%.
Utifrån verksamhetens art med de krav som ställs på bolaget samt de risker som föreligger för bolaget bedömer styrelsen att
utdelning till aktieägarna med föreslaget belopp är försvarligt sett till 2010 års resultat.

Malmö den 8 april 2011
Stig Ålund
Ordförande

Lars Niklasson
vice ordförande

Anders Bjärnehäll

Hans Hyllstedt

Pia Lindvall Bengtsson

Kjell Rosenlöf

Per Widlund

Mats Ekbäck
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 9 april 2011.
Bert Sandström
Auktoriserad revisor
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Femårsöversikt
Femårsöversikt (kronor)

2010

2009

2008

2007

2006

Resultatet
Premieinkomst för egen räkning (f e r)

15 577 013

37 763 727

32 455 912

29 141 852

18 518 609

Premieintäkt f e r

20 491 242

36 842 110

32 380 706

28 831 106

17 953 811

Kapitalavkastning överförd
   från finansrörelsen

1 618 687

2 003 843

2 198 000

1 184 090

168 959

Försäkringsersättningar (skadeers.) f e r

-4 602 199

-33 839 192

-29 126 495

-24 429 979

-12 920 590

Driftkostnader f e r

-6 014 744

-6 724 957

-5 823 171

-5 197 947

-5 034 701

Övriga intäkter/kostnader
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen
Finansrörelsens resultat

0

0

0

0

18 500

11 492 986

-1 718 196

-370 960

387 270

185 979

2 003 326

4 663 336

2 738 215

1 950 581

1 264 301

Övriga intäkter/kostnader

0

0

0

0

-1 025

Avsättning säkerhetsreserv

-10 900 000

-1 000 000

-2 200 000

-1 058 000

0

-695 393

-519 945

-60 953

0

0

1 900 919

1 425 195

106 302

1 279 851

1 449 255

Placeringstillgångar*

110 169 236

125 797 080

103 882 368

84 469 059

64 573 824

Försäkringstekniska avsättningar f e r

-28 357 236

-59 249 332

-51 965 814

-42 122 593

16 154 897

Konsolideringskapital

81 007 315

68 609 475

58 241 170

55 398 867

50 121 017

Kapitalbas

80 918 060

68 082 241

58 241 170

55 398 867

50 121 017

Erforderlig solvensmarginal

32 900 000

33 248 000

31 584 000

29 408 000

28 650 000

520%

182%

179%

190%

271%

Skatt
Årets resultat
Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad
Nyckeltal
Skadeprocent

22,5%

91,8%

90,0%

84,7%

72,0%

Driftkostnadsprocent

29,4%

18,3%

18,0%

18,0%

28,0%

Totalkostnadsprocent

51,8%

110,1%

107,9%

102,8%

100,0%

Kapitalförvaltningens
   direktavkastning räntor

3,97%

4,04%

5,04%

3,55%

2,25%

Kapitalförvaltningens totalavkastning
   räntor o orealiserad vinst

2,77%

5,66%

5,04%

3,55%

2,25%

* 2009-2010 är värderingen enligt verkligt värde. 2006-2008 enligt lägsta värdets princip
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Resultaträkning
Teknisk redovisning av
skadeförsäkringsrörelsen (kronor)

Not

2010

2009

1

29 678 068
-14 101 055
4 914 229

55 482 725
-17 718 998
-921 617

20 491 242

36 842 110

1 618 687

2 003 843

1 618 687

2 003 843

-81 862 663
-2 068 715

-24 779 918
-2 697 373

55 351 312

0

69 583 773
-45 605 906

-56 877 900
50 516 000

-4 602 199

-33 839 191

-6 014 744

-6 724 958

-6 014 744

-6 724 958

11 492 986

-1 718 196

11 492 986
5 209 794
-1 566 841
-20 940
-1 618 687
0

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

13 496 312

2 945 140

-10 900 000

-1 000 000

5

2 596 312
-695 393

1 945 140
-519 945

Årets resultat		

1 900 919

1 425 195

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

2

Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Driftkostnader för skadereglering
Återförsäkrares andel
Förändring i Avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

Driftkostnader f e r

3

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

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

4
4

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv
Resultat före skatt
Skatter
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Resultatanalys
Resultatanalys (kronor)
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning (f e r)
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f e r
Övriga intäkter/kostnader
Driftkostnader f e r

Not

RA 1
RA 2

			
Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto
Återförsäkrares andel

RA 3

Företag och
fastighet 1)

20 491 242
1 618 687
-4 602 199
0
-6 014 744
11 492 986

11 053 483

			

11 053 483

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

-1 584 182
-47 501 148

			
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador
			
1) Avser försäkringsgren enligt finansinspektionens definitioner.

-49 085 330

18 728 094
18 728 094

Noter till resultatanalysen
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			

29 678 068
-14 101 055
4 914 229
20 491 242

Not RA 2 Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Skadereglering

-81 862 663
55 351 312
-2 068 715
-28 580 066

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

69 583 773
-45 605 906
23 977 867

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring			

-4 602 199

Not RA 3 Avvecklingsresultat
Avvecklingsvinsten består främst av ett fåtal skador
där utfallet av skadekostnaden blivit avsevärt lägre än reserv.

11 053 483
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Balansräkning
Tillgångar

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Not

10-12-31

09-12-31

6

0

25 900

0

25 900

110 169 236

125 797 080

110 169 236

125 797 080

18 728 094

64 334 000

18 728 094

64 334 000

1 427 287
0
531 480

24 229 434
0
3 076 244

1 958 767

27 305 678

106 116
20 570 104
0

145 832
4 796 386
0

20 676 220

4 942 218

1 849 009
0
0

2 416 749
0
0

1 849 009

2 416 749

153 381 326

224 821 625

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		

12

10-12-31

09-12-31

62 255 000
152 776
688

62 255 000
152 776
688

62 408 464

63 813 343

1 191 559
1 900 919
250 117

-1 388 397
1 425 195
1 404 879

Summa fritt eget kapital		

3 342 595

36 798

Summa eget kapital		

65 751 059

63 850 141

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv

15 158 000

4 258 000

15 158 000

4 258 000

1 584 182
47 501 148

6 498 411
117 084 921

49 085 330

123 583 332

1 598 863

580 770

1 598 863
Skulder			
Skulder avseende återförsäkring
5 000 000
Övriga skulder
13
595 893

580 770
2 580 000
1 264 725

5 595 893

3 844 725

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
14
16 192 181

28 704 657

16 192 181

28 704 657

153 381 326

224 821 625

Inga
Inga

Inga
Inga

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

Not
10

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

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

10

11
12

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter

Summa eget kapital, Avsättningar och Skulder 		

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
2010

2009

1 901
66
12 055

1 425
235
-405

14 022

1 255

Investeringsverksamhet
Förvärv materiella anläggningstillgångar

0

-25

Medel för investeringsverksamhet

0

-25

Finansieringsverksamhet
Nyemission

0

7 442

Netto från finansieringsverksamhet

0

7 442

71 521
14 473
-84 242

-37 624
-20 009
52 685

1 752

-4 948

Periodens/Årets kassaflöde		

15 774

3 724

Likvida medel vid årets början enligt balansräkningen
Likvida medel vid årets slut enligt balansräkningen

4 796
20 570

1 072
4 796

Periodens/Årets kassaflöde enligt balansräkningen 		

15 774

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		

130 593
0
15 774
-15 628
130 739

104 955
0
3 723
21 915
130 593

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

Kapitalbindning
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) av placeringstillgångar
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder
Netto från kapitalbindning
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Noter

2010

2009

29 678

55 483

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

117 085
47 501

60 207
117 085

Genomsnittlig avsättning för året
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året

164 586
82 293
-41 531

177 292
88 646
-39 076

40 762
1 619

49 570
2 004

Driftkostnader
Personalkostnader

3 757

3 803

Lokalkostnader
Styrelsekostnader
Revisionsarvoden
Övriga kostnader
Avskrivningar

223
433
127
1 409
66

230
447
314
1 696
235

6 015

6 725

5 210
-1 567

4 761
1 906

3 643

6 667

Upplysningar till enskilda poster (kkr)
Not 1

Not 2

Premieinkomst
Är den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2010.
Den kan till delar avse premieperiod som sträcker sig in i år 2011.
Summa premieinkomst
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den
genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera
till en kalkylränta på 3,97 % (4,04 %).

Summa beräkningsunderlag
Avkastning
Not 3

Personal och löner
Bolaget har haft 3 (3) anställda, 2 (2) män och 1 (1) kvinna. Till verk
ställande direktören har utgått lön om totalt 999 kkr (996 kkr) samt
därutöver förmån för fri bil. Till vice VD har lön utgått med 592 kkr
(544 kkr). Styrelsearvoden uppgår till 333 kkr (344 kkr). Sociala avgifter
och löneskatter uppgår till 859 kkr (913 kkr) och pensionsförsäkrings
premier för VD och vVD till 593 kkr (965 kkr). Därutöver finns inga
pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter
(6 män och 1 kvinna) samt 3 ersättare (3 män).
Ersättning för revision
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 100 kkr (292 kkr
som avsåg 2008 och 2009).
Not 4

Kapitalavkastning, intäkter
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagscertifikat
Orealiserad vinst verkligt värde
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2010

2009

1 107 472
-412 079

18 611
501 334

695 393

519 945

26
0
26

224
0
198

0

26

15 490
94 679
0

37 432
87 365
1 000

110 169

125 797

1 427

24 229

Materiella tillgångar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar

146
0
40

157
25
36

Utgående bokfört värde

106

146

Upplysningar till enskilda poster (kkr)
Not 5

Not 6

Skatter
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt på orealiserade vinster
Immateriella tillgångar
Utgifter för koncessionsavgifter, risksurvey, skadesystem
samt riskinventering hos delägarna.
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 7

Not 8

Not 9

Placeringstillgångar
Värdepapperna redovisas till deras verkliga värde.
Kommuncertifikat och statsgaranterat värdepapper
Företagscertifikat
Depositplacering

Fordringar avseende direkt försäkring
Fakturerade ej betalda premier för 2011

Not 10
Eget kapital
						
		
Aktiekapital
Reservfond Överkursfond Fond orealiserad
2010-01-01
62 555 000
688
152 776
1 404 879
Fond orealiserad vinst
-1 154 762
Årets vinst
2010-12-31

62 555 000

688

Upplysningar om aktiekapital			
			 Antal aktier
Antal/värde 2009-12-31
62 255
Antal/värde 2010-12-31
62 255
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152 776
Kvotvärde
per aktie
1 000
1 000

250 117

Fritt eget
kapital
36 797
1 154 762
1 900 919
3 092 478

2010

2009

1 584

6 498

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

41 081
6 420

111 106
5 978

Utgående balans för oreglerade skador

47 501

117 084

92
504

488
777

596

1 265

15 146
1 047

26 036
2 669

16 193

28 705

Upplysningar till enskilda poster (kkr)
Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Fakturerade och förtidsbetalda premier för 2010.

Övriga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Fakturerade premier för 2010
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
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.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Värde
papperna redovisas till deras verkliga värde. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Försäkringstekniska avsättningar
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående
åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersätt
ningsreserven ingår också beräkning av skador som har in

träffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not
reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets
aktuarie.
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 totalt (aggregat) 5 Mkr per år.
Ränterisker
Placeringar finns i kommun- och företagscertifikat. Värde
papperna löper med såväl kort som längre löptid. Per 31
december 2010 var 110 Mkr placerat, till verkligt värde, med
förfall 2011 eller senare.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2010-01-01 – 2010-12-31.
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 om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 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 årsredovis
ningen 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 styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verk
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkrings
företag 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 års
redovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars
frihet för räkenskapsåret.
Malmö den 9 april 2011
Bert Sandström
Auktoriserad revisor FAR
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Granskningsrapport
Till: Bolagsstämman i Kommunassurans Syd AB (Org.nr. 516406-0294)
Utgående från bedömning av väsentlighet och risk har vi granskat bolagets verksamhet för år 2010. Granskningen har utförts
enligt god sed för detta slag av granskning.
Lekmannarevisorerna har biträtts av bolagets auktoriserade revisor Bert Sandström. Vi har även samrått med lekmanna
revisorernas ersättare Gun Lindell och Nils Olof Sennmalm.
Bolaget har enligt vår mening bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning och med tillräcklig
intern kontroll. Vi finner ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Malmö den 9 april 2011
Per Lilja

Bo Lönnerblad

Av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer.

Försäkringsskydd
som vi kan erbjuda
Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom samar

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment

bete med återförsäkrare erbjuda våra delägande kommuner

• Allmänt ansvar

samt deras bolag ett välanpassat försäkringsskydd för för

• Produktansvar

säkringsområdena:

• Förmögenhetsskada såsom

• Egendomsförsäkring

   Myndighetsupplysning

• Ansvarsförsäkring

   Lagen om Offentlig Upphandling

• Fartyg
• Förmögenhetsbrott

   Personuppgiftslagen
• Konsultansvar
• Ansvar Miljöskada

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment

• Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör

• Brandförsäkring

• Rättsskydd för miljöbrott

• Vattenskadeförsäkring
• Inbrottsförsäkring

Fartygsförsäkring innehåller följande moment

• Rånförsäkring

• Kasko (Fartygsförsäkring)

• Glasförsäkring

• P&I (Fartygsansvar)

• Maskinförsäkring
• Allriskförsäkring

Förmögenhetsbrott

• Hyresförlustförsäkring

• Försäkringen gäller för brottslig handling hos den

• Extrakostnadsförsäkring

försäkrade

• Entreprenadförsäkring
• Konstutställningar
• Skogsförsäkringsskydd
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Adress:	Kommunassurans Syd AB
Stortorget 13, 211 22 Malmö
Telefon: 040-611 24 50 / 51
e-post:	mats.ekback@ksfab.se
per-olof.derborn@ksfab.se
Hemsida: www.ksfab.se
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