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Året i korthet 2016
•

Årets resultat blev -6,3 Mkr före dispositioner. Från säkerhetsreserven disponeras 6,5 Mkr för
att möjliggöra styrelsens förslag till aktieutdelning med 1,5 % av aktiekapitalet.

•

Premier för egen räkning uppgår till 29,5 Mkr, vilket är 1,2 Mkr mer än förra året. Då
har premierna dessutom reducerats med 5,3 Mkr för premieåterbäring till direktplacerade
kunder. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca 12 % för dessa
kommuner.

•

Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 32,5 Mkr vilket är 6,3 Mkr mer än förra året.

•

Bolaget har under året råkat ut för ett antal större skador i form av bränder och
översvämningsskador. Vidare har tidigare skador visat sig bli dyrare än beräknat.

•

Under året har bolaget försäkrat 42 kommuner samt 10 bolag och kommunalförbund.

•

En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt direktplacering. Flertalet av de kunder
som handlat upp enligt LOU, är kommunala bolag där direktplacering inte kan erbjudas.

•

Bolaget har också deltagit i ett fåtal offentliga upphandlingar. Det finns ägare som av olika anledningar inte vill direktplacera, och bolaget lämnar då givetvis offert på sådana upphandlingar.
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VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖREN
Under 2016 har vi haft ett år med gynnsam utveckling av
bolagets försäkringsaffärer. Ytterligare fyra nya delägare har
valt att direktplacera sin kommunförsäkring hos bolaget. Vi
har per 1 januari 2017 totalt 50 försäkringsuppdrag varav
41 uppdrag är direktplacerade försäkringar, och detta har
resulterat i en premievolym strax under 60 mkr.
Vi är glada att välkomna de fyra nya delägarna Vänersborg, Uddevalla, Mönsterås och Varberg både som ägare
men, som sagt, även som försäkringskunder.
Fördelarna är samma som tidigare; vi får fler kunder
att fördela de fasta kostnaderna på, en bredare kundbas ger
oss bättre möjligheter att absorbera stora skador, men också
större kapacitet att köpa solid återförsäkring, vilket vi lyckats
med även inför 2017. Ett känt problem för ett försäkringsföretag är att stor premievolym ger bra återförsäkringspremier, mindre volym ger tvärtom högre återförsäkringskostnader.
Ägarkommuner som väljer direktplaceringar slipper
komplicerade upphandlingar och får en premie som håller
i många år. Vår filosofi är fortfarande att icke förbrukad
premie ska gå tillbaka till försäkringstagarna vid gott skaderesultat och detta till så stor del som möjligt.
Det kan för övrigt nämnas att av de direktplacerade
kommunerna, är de flesta kommuner föremål för återbäring
under 2017. Sedan systemet med direktplacering startade
2012, har 13,7 mkr betalats ut i återbäring, samt att 5,1 mkr
är avsatt för 2017.
Under 2016 har vi haft några rejält stora brandskador;
en i 10 miljonersklassen och en i 30-35 miljonersklassen.
Detta har, oaktat alla andra skador, ansträngt vårt skaderesultat ordentligt och ger oss ett negativt ekonomiskt resultat för året. Vi har även 2016 sett ett stort inflöde av vattenskador och inflödet av ansvarskador är lika omfattande som
tidigare år.
Arbetet med att attrahera nya delägare pågår fortfarande, men det är en lång och tidsödande process och
det geografiska området stort. En hel del ”krokar” ligger ute
men det gäller för oss att komma i kontakt med en kommun
vid rätt tidpunkt i deras försäkringscykel för att tycke ska
uppstå.
På konkurrenssidan ser vi ett fortsatt minskat intresse
från några av de få bolag som lämnar offert på kommunförsäkring, och det är inte svårt att se att en av anledningarna till det är bl a allt fler skall-krav och ökade omfattningskrav i upphandlingarna. Detta är en trend som tyvärr håller
i sig. Det finns också försäkringsgivare som vill skapa en
plattform på den svenska kommunförsäkringsmarknaden
genom att ”köpa” marknadsandelar, och det betyder att vi
måste hålla en hög volym på försäkringsavtal för att kunna
ha en möjlighet att konkurrera i en sådan marknad.
När det gäller skadeförebyggande arbete, har vi haft tillfällen att aktivt arbeta med detta ute hos försäkringstagarna.
Den resurs vi har tillgänglig kommer även fortsättnings-

Mats Ekbäck, VD

vis att koordinera skadeförebyggande insatser tillsammans
med vår anlitade brandskyddsfirma samt även agera som
ägarsupport i dessa frågor.
Vi hade under 2016 ett antal så kallade kundträffar, där
intresserade kommuner fick ta del av våra nya villkor och
säkerhetsföreskrifter. För 2016 var säkerhetstemat ”Inbrott
på skolor”. Vi planerar att fortsätta med nästa tema ”Ordning och reda” under 2017. Exakt var och när vet vi inte i
skrivande stund, men vi kommer att kommunicera ut det
via våra media, bland annat ”Informations- och nyhetsbrev”
som vi har för avsikt att publicera 4-6 gånger per år, men
även via vår hemsida. Vi håller för övrigt på att uppdatera
vår hemsida inför 2017 och tror oss få ett lite mera lättillgängligt format på den.
Glädjande nog är en av våra återförsäkrare inriktade
på att tillsammans med oss arbeta i en skadeförebyggande
riktning, förmodligen genom riktade insatser alternativt
genom utbildning. Det ser vi som en framgång att en av
återförsäkringsgivarna visar intresse för bolaget på ett mer
aktivt sätt.
Samarbetet med Malmö stad fortsätter även under
2017, och förutom att vi sköter Malmö stads skadereglering avseende de egendomsskador man har inom sitt interna försäkringssystem, så har vi också kommit överens med
Malmö om s k utvidgad ägarsupport, vilket innebär att vi
sköter de uppgifter som en försäkringsförmedlare normalt
gör. Detta gäller Malmö stads försäkringar utom Ansvar,
Motor och Konst.
Avslutningsvis kan sägas att bolaget fortsättningsvis har
goda utsikter att ytterligare växa inför de kommande åren.
Trots ett mindre bra skadeår 2016, kan återigen nämnas att
vår ekonomi är stark, vi är solida och har god försäkringskapacitet.
Vi ser med tillförsikt fram emot de kommande åren.
Mats Ekbäck, Verkställande Direktör
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STYRELSENS
ORDFÖRANDE
Det kan låta som att ett försäkringsbolag som försäkrar
värden för uppemot drygt 100 miljarder kronor och lokalytor på omkring 5,5 miljoner kvadratmeter, är stort. Så
är dock inte fallet. Kommunassurans Syd (KSFAB) är en
liten aktör på försäkringsmarknaden men en viktig garant
för att de 52 delägande kommunerna ska garanteras ett
försäkringsskydd för sin egendom och sitt ansvar.
I olika sammanhang har det på senare år framhållits att
KSFAB bör bli större för att långsiktigt kunna vara en stark
aktör som garanterar ägarkommunerna ett gott försäkringsskydd och en resurs för att stärka kommunernas skadeförebyggande arbete. Bolagsstyrelsen har tagit fasta på det och
bl.a. bedömt att ett 70-tal delägare kan hanteras inom
ramen för nuvarande administrativa resurser.
Vid en extra bolagsstämma hösten 2016 beslutades att
styrelsen tillsammans med ytterligare ett antal ägarrepresentanter skulle utreda frågan och återkomma med ett förslag
om eventuell utökning av bolagets geografiska verksamhetsområde i syfte att skapa än bättre förutsättningar för att
öka antalet delägare. Förslaget beräknas ligga klart till den
ordinarie bolagsstämman i maj 2017.
En förutsättning för att Kommunassurans ska kunna
leva upp till ambitionen om konkurrenskraftiga premier
och hög servicenivå är att bolaget har en gedigen och god
premiemassa. Logiken säger att om premieinkomsterna är
för små, så ökar andra kostnader per capita, t ex kostnader
för återförsäkring och administration, och givetvis tvärtom
om premieinkomsterna ökar.
En annan fråga som också måste belysas är vilka
övriga konsekvenser det får om KSFAB får fler delägare
högre upp i landet. Exempelvis kan skaderegleringen behöva ses över. Bolaget anlitar idag ett i och för sig rikstäckande
skaderegleringsbolag, som i relationerna till KSFAB utgår
från Malmö. Men i och med att skaderegleringsbolaget är
rikstäckande ser vi det inte som ett större problem att anlita
skadereglerare med säte på andra platser i landet, närmare
våra försäkringstagare, om det geografiska området ökar.
Vidare finns det anledning att vid ett utökat geografiskt område vara observant på vilka konsekvenser det
kan få för delägarnas kontakter med styrelse och bolagets
personal. Konstitutionellt blir det ingen skillnad. Bolagsstämmor och ägarsamråd bibehålls givetvis. Möjligen kan
det finnas anledning att utöka antalet ägarsamråd och ge
dem en geografisk spridning. Tätare nyhetsbrev, videokonferenser och nya e-tjänster är i dagens samhälle instrument som med framgång används av organisationer och
företag med en större geografi. KSFABs ledning har påbörjat
ett arbete i den riktningen.
När Kommunassurans bildades 2005, diskuterades
huruvida ett s.k. captive (en bolagsform som ofta används
i större industrikoncerner för att försäkra eller återförsäkra
bolag inom koncernen) skulle kunna bildas för kommuner, d.v.s. att samtliga delägare skulle placera sina kommunförsäkringar i ett kommunägt försäkringsbolag.

Stig Ålund, Styrelsens ordförande

Det visade sig emellertid att det stred mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Istället blev placering av försäkring
i bolaget något som kunde ske först om bolaget vann en
upphandling. Men 2010 infördes de s.k. Teckalkriterierna i
EU-rätten och något senare i den svenska lagen om offentlig
upphandling. Dessa innebär, förenklat, att en kommun kan
frångå kravet på upphandling på marknaden om man har ett
eget bolag som tillhandahåller de tjänster som kommunen
efterfrågar. Denna möjlighet har de flesta av Kommunassurans´ ägare anammat. Men ett antal kommuner föredrar att
göra upphandlingar av sin kommunförsäkring.
Direktplacering är annars huvudregeln inom de svenska
kommunägda försäkringsbolagen. En sådan utveckling förefaller naturlig även för Kommunassurans´ del.
Ur resultatsynpunkt har det gångna året varit sämre än
föregående år till följd av några större skador. Dessutom
motsvarar avkastningen på placerade tillgångar inte förväntningarna. Sådana händelser visar i och för sig sårbarheten för
ett litet bolag. Men den solida grund bolaget står på gör att
sådana mindre goda år på intet sätt äventyrar dess framtid.
Styrelsen har gjort bedömningen att en viss aktieutdelning
skall kunna göras – om än något mindre än föregående år.
Utöver utdelningen kan vi glädja oss åt att det premieåterbäringssystem som vi införde 2012 även under 2016 gett de
direktförsäkrade kommunerna en bra återbäring, 5,3 miljoner kronor, vilket i snitt motsvarar ca 12 % på inbetalda
premier.
De snart 12 år som gått sedan bolaget bildades har
varit framgångsrika. Vi upplever att försäkringsfrågor och
förebyggande arbete fått en alltmer framskjuten position i
kommunernas strategiska planering. Att ha fått vara med
om den resan har känts meningsfullt och inspirerande.
Stig Ålund, Styrelsens ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden
under året varav ett tvådagars strategimöte.
Bolagets bildande				
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.		
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 52 (52)
kommuner i Skåne, Småland, Halland, Blekinge och
Västra Götaland som tillsammans satt in 66 516 kkr (62
255 kkr) i aktiekapital. Bolagets upptagningsområde
är kommuner i Götaland. Nyemission som ökade
aktiekapitalet med 4 261 kkr samt övrigt tillskjutet
kapital med 2 126 kkr registrerades 14 januari 2016.
				
Syftet med bolaget är:			
• att garantera att delägarna alltid erhåller ett
försäkringsskydd,			
• att utgöra en konkurrent till den befintliga
försäkringsmarknaden samt		
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande
arbete.					
					
Verksamhetens omfattning		
Bolaget har koncession att till sina ägare och deras
kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande
grupper och klasser av skadeförsäkringar:
•

Försäkring mot brand och annan skada på
egendom (grupp e).			
• Fartyg (klass 6).			
• Allmän ansvarighet (klass 13).		
• Annan förmögenhetsskada (klass 16).			
		
Bolagets inträde på marknaden har inneburit lägre
försäkringspremier för ägarna. Premiesänkningen för en
enskild kommun var under de inledande åren mellan 10
och 30 %. Premierna har stegvis gått ned sedan bolagets
bildande. En stabilisering av premienivåerna har skett och
bolaget har ökat i antal försäkrade kunder.		
Två lönsamhetskriterier bör beaktas då bolagets
resultat bedöms – premieminskningen hos ägarna samt
bolagets finansiella resultat.				
Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 42 (38)
kommuner samt 10 (12) bolag och kommunalförbund.
Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner
eller deras hel- eller delägda bolag. Direktplacering,
det vill säga placering av kommunförsäkring utan
upphandling, erbjuds endast till kommunen.		
Den tillfälliga lagstiftningen i LOU med möjlighet
för ägarkommunerna att direktupphandla sin försäkring i
Kommunassurans blev permanentad fr o m 2013.
Kommunerna har fått attraktivt premieerbjudande
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Per-Olof Derborn, Vice VD

kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när
kommunerna haft ett positivt skadeutfall. Idag har 40
kommuner valt direktplacering och bolaget har totalt 52
försäkringskunder, kommuner och bolag.		
Bolaget har i egen regi under året hållit seminarier ute
hos kommunerna på temat “Inbrott i skolor” samt att vi
hållit tre regionträffar med information om uppdaterade
villkor.
Ägarsamråd med representanter från de 52 delägarna
hölls den 15 november på Hässleholms kulturhus i
Hässleholm. Bolaget informerade då om hittillsvarande
utveckling och framtidsplaner. 		
Väsentliga händelser under och efter
räkenskapsårets utgång
Många av bolagets försäkringskunder har fina skadeutfall
varför premieåterbäring för 2016 beräknas uppgå till
5,3 Mkr (4,3 Mkr). 				
Bolaget har haft omfattande skador under 2016 som
gör att resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
för andra året i rad blir negativt. Det har varit spridning
på olika typer av skador som gjort skaderesultatet dåligt
men det är ändå utmärkande att större bränder, troligtvis
anlagda, kommit tillbaka.
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter räkenskapsårets utgång.				
Årets resultat och skadeutfall
		
Årets resultat visar ett minus på -6 313 kkr (-554 kkr)
före dispositioner. Från säkerhetsreserven disponeras
-6 500 kkr (-3 900 kkr) och resultatet efter skatt slutar
på 187 kkr (2 711 kkr). Utdelning kommer att göras till
bolagets ägare med motsvarande 1,5 % av aktiekapitalet,
998 kkr.					
Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 29
509 kkr (28 335 kkr). Skadekostnaderna för egen räkning
uppgick till 32 454 kkr (26 161 kkr). Skadekostnaderna
för egen räkning ökar således med mer än 6 Mkr över
åren och är förklaring till bolagets negativa resultat för
2016.					
					

Ekonomisk ställning				
Bolaget har genom de senaste årens vinster upparbetat
en god ekonomisk ställning. Under bolagets första
fem verksamma år, 2005-2009, gjordes avsättning till
säkerhetsreserven med 4,3 Mkr. Med den eftersläpning
som ofta råder från inrapporterad skada till att den är
slutreglerad kan resultatet bli förryckt mellan åren.
Resultaten de efterföljande åren kan delvis hänföras
till skador som inträffat något år tidigare som senare
slutreglerats med positiv avvikelse mot skadereserv. Från
2010 och därefter har avsättningar till säkerhetsreserven
gjorts med över 30 Mkr, innan dispositionen för 2015
och 2016. Konsolideringsgraden uppgår 2016 till 297
% (334 %) från att 2009 ha varit 182 %. Den stora
förändringen av konsolideringsgraden över tid beror på
att konsolideringskapitalet, bestående av eget kapital och
säkerhetsreserv, för motsvarande period ökat till 90,8
Mkr (94,3 Mkr) från att 2009 ha legat på 68,6 Mkr.
Räntorna på marknaden har under året fortsatt
att sjunka ytterligare, trots flera års kraftiga nedgång.
Avkastningen på den typ av värdepapper som bolaget
vanligtvis har köpt, certifikat och företagsobligationer,
har under 2016 stigit i värde efter sättningen som
skedde särskilt vid slutet av 2015. Även andra alternativa
placeringar görs i form av strukturerade produkter
och förlagslån för att kunna uppnå högre avkastning
och värdestegring till begränsad risk. Vissa av bolagets
strukturerade produkter har inte någon avkastning men
är kopplade till aktieportföljer eller index som istället
förväntas leda till värdestegring. Under året har några
värdepapper sålts av som realiserat förluster och bidragit
till lägre avkastning än vad det annars varit. Avkastningen
har under 2016 uppgått till 1,53 % (2,43 %). Tidigare år
har de finasiella intäkterna kunnat finansiera stor del av
bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens
räntenivåer inte längre möjligt.			
Idag har bolaget en hög kapitalbas, 90,7 Mkr, att
jämföras med nuvarande krav på solvensmarginal, 36,7
Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till
bolagets ambitioner att få fler försäkringstagare samt att
värva fler delägare.				
Risker i verksamheten			
Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper
återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För
egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr samt
ytterligare 7 Mkr av kostnaden för enskild skada i
intervallet 551 Mkr till 558 Mkr vilket innebär 5 Mkr
vid en skada upp till 551 Mkr och 12 Mkr vid en skada
på värde om totalt 558 Mkr. Den totala skadekostnaden
för egendomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat,
utgör 60 % av bolagets premievolym och uppgick under
2016 till 28 Mkr. För ansvarsskador var självbehållet
2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per
år. Sammanlagt begränsades bolagets totala risk till 33
Mkr per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp
enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU.		
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy.
Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och

företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.		
			
Verksamheten 2017
		
Vi ser ingen uppgång av premier på kommunförsäkringsmarknaden, trots en mindre ökning av antalet
skador totalt sett. För våra direktplacerade kunder ligger
också premierna stilla, något som också är avsikten med
den placeringstekniken. Skulle bolaget deltaga i offentliga
upphandlingar under 2017, är det osäkert på vilken nivå
premierna kommer att hamna. 			
De kommuner som idag inte placerar sina försäkringar
direkt i bolaget, kommer att få samma erbjudande som
de direktplacerade, och om de sedan väljer den vägen
eller att upphandla via LOU är osagt, och valet är fritt.
Arbetet med att attrahera nya delägare inom
upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det
är en relativt långsam process, så är vår ambition att
årligen kunna komma till avslut med några kommuner.
Vi har fått in ett nytt återförsäkringsföretag i
vår återförsäkringspanel, och de har uttryckt stort
intresse för att arbeta tillsammans med oss på området
skadeförebyggande. Temat för året blir “säkerhetsmässig
ordning och reda i kommunerna” och insatser i form av
utbildning och/eller seminarier/objektsbesök kommer att
meddelas under våren.			
Arbetet med att stimulera delägarna i deras
skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även
kompetenshöjning på området kommer att genomföras
under 2017. Bolaget kommer också att undersöka
möjligheter för att utveckla ett digitialt deltagande i t ex
seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.
Under 2016 har bolaget uppnått det högsta antal
försäkringskunder i sin historia. Med 4 nya delägare
och försäkringskunder hade bolaget 52 kunder under
året. Styrelsen ser det dock som nödvändigt för bolaget
att få en större premiemassa genom att dels ansluta fler
delägare, dels genom att fler delägare direktplacerar sin
kommunförsäkring i bolaget. I och med att bolagets
delägare idag kan välja mellan att direkplacera eller
handla upp sin kommunförsäkring via LOU, så finns
hela tiden risken att bolaget tappar affär och får ökade
återförsäkringskostnader per capita och minskade
premieintäkter. 				
De höga skadekostnader som varit under 2015 och
2016 kan inte få fortsätta.				
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V

VINSTDISPOSITION

DISPOSITION AV RESULTAT (kr)			
Förslag till disposition av bolagets resultat		
2016
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)		
Från tidigare år balanserat		
1 447 285
Överkursfond		
2 278 671
Fond verkligt värde		
418 037
Årets resultat		
187 142
			
4 331 135
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:		
att genomföra aktieutdelning med 15 kr per aktie, totalt 997 740 kr samt		
att i ny räkning balanseras 3 333 395 kr.		

Styrelsens yttrande beträffrande aktieutdelning
(18 kap 4 § Aktiebolagslagen)			
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har föreslagit årsstämman 2017 att besluta om en utdelning med
15 kr per aktie, totalt 998 kkr. 		
Bolaget skall ha en god finansiell ställning och med bred marginal uppfylla de av Finansinspektionen ställda kraven på
kapitalbas och solvensmarginal. Bolaget har en god ekonomisk status med ett konsolideringskapital per 2016-12-31 på
90 785 kkr och en konsolideringsgrad på 297 %.		

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 bolagets ekonomiska ställning och 2016 års
resultat.			
		
Malmö den 21 mars 2017
		
Stig Ålund
Lars Niklasson
Anders Bjärnehäll
Ordförande
vice ordförande
		
Pia Lindvall Bengtsson
Kjell Rosenlöf
Per Widlund
			

Hans Hyllstedt		

Mats Ekbäck			
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2017.
Mats Åkerlund
Auktoriserad revisor
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F

FEMÅRSÖVERSIKT
RESULTATET (kr)		

Premieinkomst för egen räkning, (f e r)
Premieintäkt f e r
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r
Driftkostnader f e r
Övriga intäkter/kostnader
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen

Finansrörelsens resultat
Övriga intäkter/kostnader
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv
Skatt
Årets resultat

2016

2013

2012

30 593 792 28 219 987 23 547 596 19 995 165
29 509 035 28 335 122 23 462 206 18 353 036
623 299
834 952
822 759
944 050
-32 454 703 -26 161 324 -13 612 130 -10 975 874
-6 946 835 -7 264 429 -6 267 475 -5 685 528
0
0
0
0
-9 269 204 -4 255 679
4 405 360
2 635 684

12 264 103
11 513 471
1 002 077
-6 189 550
-5 382 341
0
943 657

2 456 346
500 000
6 500 000
0
187 142

2015

3 451 179
250 000
3 900 000
-634 150
2 711 350

2014

3 207 439
500 000
-5 480 000
-698 976
1 933 823

3 720 114 7 826 019
500 000
255 000
-5 258 000 -3 620 000
-386 175 -1 268 128
1 211 623 4 136 548

Ekonomisk ställning						
Placeringstillgångar*
149 527 120 156 033 531 145 034 785 129 125 365 118 404 608
Försäkringstekniska avsättningar f e r
-46 953 229 -42 546 726 -35 274 421 -29 418 861 -27 356 592
Konsolideringskapital*
90 785 400 94 266 018 96 387 188 90 569 012 85 699 023
Kapitalbas*
90 672 303 94 720 795 95 529 569 90 100 031 85 078 132
Erforderlig solvensmarginal
36 682 910 34 730 420 34 188 000 32 560 000 30 170 000
Konsolideringsgrad
297%
334%
409%
453%
699%
Nyckeltal						
Skadeprocent
110,0%
92,3%
58,0%
59,8%
53,8%
Driftkostnadsprocent
23,5%
25,6%
26,7%
31,0%
46,7%
Totalkostnadsprocent
133,5%
118,0%
84,7%
90,8%
100,5%
						
Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor
1,53%
2,43%
2,56%
3,90%
4,07%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o
1,75%
2,38%
2,55%
3,33%
7,01%
orealiserad vinst
* Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

Definitioner		
För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av
utbetalda försäkringsersättningar som bolaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbetalningen.
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2016. Den kan också till delar avse 2017. I premieinkomst för egen
räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring.						
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2016.						
Konsolideringsgrad är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.				
Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.						
Driftkostnadsprocent är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.					
Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av
premieintäkten.
Direktavkastning är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.		
Totalavkastningen är summan kapitalavkastningen, resultat från avyttringar och värdeförändringar i procent av summan.
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R

RESULTATRÄKNING
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)

Not

2016

2015

Premieintäkt för egen räkning, (f e r)				
Premieinkomst
1
54 127 964
46 825 922
Premier för avgiven återförsäkring		
-23 534 172
-18 605 935
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker		
-1 084 757
115 135
		
29 509 035
28 335 122
				
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
2
623 299
834 952

Utbetalda försäkringsersättningar 		
Före avgiven återförsäkring		
Driftkostnader för skadereglering		
Återförsäkrares andel		

		
-24 474 826
-16 546 810
-2 353 508
-2 227 074
0
0

Förändring i avsättning för oreglerade skador 				
Före avgiven återförsäkring		
-35 576 369
-7 387 440
Återförsäkrares andel		
29 950 000
0
		
-32 454 703
-26 161 324
Driftkostnader f e r
3
		

-6 946 835
-6 946 835

-7 264 429
-7 264 429

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat		
-9 269 204
-4 255 679
			

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)				
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat		
Kapitalavkastning, intäkter
4
Realiserade vinster/förluster
4
Kapitalavkastning, kostnader		
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen		
Övriga intäkter och kostnader		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		

-9 269 204
4 083 760
-909 175
-94 940
-623 299
500 000
-6 312 858

-4 255 679
4 387 400
-101 269
0
-834 952
250 000
-554 500

Bokslutsdispositioner				
Förändring av säkerhetsreserv		
6 500 000
3 900 000
Resultat före skatt		
187 142
3 345 500
Skatter
5
0
-634 150
Årets resultat		
187 142
2 711 350

Rapport över totalresultat
				

10

Årets resultat		
Övrigt totalresultat		
Verkligt värde förändring tillgångar som kan säljas		
Inkomskatt hänförligt till ovan		

187 142
0
2 795 292
-614 964

2 711 350
0
-5 965 441
1 329 459

Summa totalresultat för året		

2 367 470

-1 924 632

R

RESULTATANALYS
Resultatanalys (Kr)

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

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto
Återförsäkrares andel

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

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

Not
RA 1
RA 2

RA 3

Företag & Fastighet 1
29 509 035
623 299
-32 454 703
0
-6 946 835
-9 269 204

-1 301 935
0
-1 301 935

-3 493 848
-88 770 246
-92 264 094

37 927 000
37 927 000

1) Avser försäkringsgren enligt finansinspektionen definitioner.
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
Not RA 2 Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Återförsäkrares andel
Skadereglering
Förändring i avsättning för oreglerade skador f e r
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring
Not RA 3 Avecklingsresultat
Avvecklingsvinsten består av ett flertal skador som avskrivits och inte ersatts
eller skador som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre
skadekostnad än reserven för skadan förekommer.

54 127 964
-23 534 172
-1 084 757
29 509 035

0
-2 353 508
-2 353 508
-35 576 369
29 950 000
-5 626 369
-7 979 877

-1 301 935
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B

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Not

2016-12-31

2015-12-31

6

149 527 120
149 527 120

156 033 531
156 033 531

37 927 000
37 927 000

7 977 000
7 977 000

43 915 898
7 000 000
674 789
307 109
51 897 796

17 245 179
0
446 191
454 777
18 146 147

577 917
20 442 247
0
0
21 020 164

276 936
33 994 602
0
0
34 271 538

1 593 153
0
1 593 153

0
1 710 889
0
1 710 889

261 965 233

218 139 105

2016-12-31

2015-12-31

66 516 000
0
688
66 516 688

62 255 000
6 386 895
688
68 642 583

2 278 671
1 447 285
187 142
418 037
4 331 135

152 776
66 255
2 711 350
-1 595 328
1 335 053

70 847 823

69 977 636

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
Skattefordringar

Andra tillgångar
Materiella tillgångar
Kassa och bank
Uppskjutna skattefordringar
Övriga tillgångar

7

8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda anskaffningskostnader
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 66 516 aktier á 1 000 kr
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Fond orealiserad vinst
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
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Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Not

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv

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

9
10

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter
Skulder
Skulder avseende återförsäkring
Övriga skulder

11

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2016-12-31

2015-12-31

25 416 000
25 416 000

31 916 000
31 916 000

3 493 848
88 770 246
92 264 094

4 329 849
46 193 877
50 523 726

0
0

0
0

0
19 490 586
19 490 586

0
12 854 644
12 854 644

53 946 730
53 946 730

52 867 099
52 867 099

261 965 233

218 139 105

Inga
Inga

Inga
Inga
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E

EGET KAPITAL

REDOGÖRELSE ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)

BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Summa

62 255 000

6 387 583

68 642 583

Summa övrigt totalresultat

0

0

0

Summa totalresultat

0

0

0

4 261 000

-6 386 895

-2 125 895

4 261 000

-6 386 895

-2 125 895

66 516 000

688

66 516 688

Ingående balans per 2016-01-01
Totalresultat
TILLGÅNGAR
Övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar som kan säljas
Inkomstskatt ovan

Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission
Utdelning avseende 2015
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2016-12-31

FRITT EGET KAPITAL

Ingående balans per 2016-01-01

Fond för
verkligt värde

Överkursfond

Balanserad
vinst och årets
resultat

Summa

-1 595 328

152 776

2 777 605

1 335 053

187 142

187 142

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar som kan säljas
Inkomstskatt ovan

2 013 365

2 013 365

0

0

Summa övrigt totalresultat

2 013 365

0

0

2 013 365

Summa totalresultat

2 013 365

0

187 142

2 200 507

-1 330 320

-1 330 320

Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission

2 125 895

Utdelning avseende 2015
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2016-12-31

14

0

2 125 895

-1 330 320

795 575

418 037

2 278 671

1 634 427

0

K

KASSAFLÖDESANALYS
2016

2015

Årets resultat

187

2 711

Justering för av- och nedskrivningar

109

106

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

300

438

-6 500

-3 900

-727

-718

5 626

7 387

0

-572

-1 005

5 452

-26 670

19 324

7 667

-3 220

-20 008

21 556

-410

0

0

0

Investeringar i placeringstillgångar

8 196

-16 953

Kassaflöde från investeringsverksamheten

7 786

-16 953

-1 330

-1 872

Inbetalt registrerat aktiekapital

0

0

Inbetalt värde överkursfond

0

0

Inbetalt ej registrerat aktiekapital

0

6 095

-1 330

4 223

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Förändring säkerhetsreserv
Betald skatt

Förändring försäkringstekniska avsättningar
Upplupen räntefordran ej utbetald (förändring)
(Bokslutsdisp, övr korr EK)

Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv materiella anläggningstillgångar
Avyttring materiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 826

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Årets förändring
Likvida medel vid årets slut

33 994

25 238

-13 552

8 826

20 442

34 064
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NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (kkr)
2016
2015
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR		
Not 1
Premieinkomst			
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 1,53 % (2,43 %).			
Ingående avsättning för oreglerade skador
37 862
38 806
Utgående avsättning för oreglerade skador
43 459
46 194
		
81 321
85 000
Genomsnittlig avsättning för året
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året
Summa beräkningsunderlag
Avkastning
Not 3

40 661
-22 952
17 709
623

42 500
-7 977
34 523
835

Driftkostnader			
Personalkostnader
4 176
4 088
Lokalkostnader
264
404
Styrelsekostnader
455
448
Revisionsarvoden
171
180
Sålda tjänster
-500
-250
Övriga kostnader
1 772
2 038
Avskrivningar
6 447
7 014

Personal och löner		
Bolaget har haft 4 (3) anställda, 2 (2) män och 2 (1) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om totalt
1 073 kkr (1077 kkr) i lön samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med
672 kkr (672 kkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Styrelsearvoden uppgår till 350 kkr (344 kkr). Sociala avgifter och
löneskatter uppgår till 1 021 kkr (857 kkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för
VD och vVD till 465 kkr (484 kkr). Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för bolaget.
Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (6 män och 1 kvinna) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 		
Ersättning för revision			
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 140 kkr.		
Styrelsearvoden			
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:			
		
Belopp kkr		
Stig Ålund, ordförande
101		
Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig
73		
Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig
89		
Hans Hyllstedt,ledamot
14		
Pia Lindvall Bengtsson, ledamot
18		
Kjell Rosenlöf, ledamot
18		
Per Widlund, ledamot
15		
Marcus Nilsson, suppleant
12		
Carin Hillåker, suppleant
7		
Per-Erik Ebbeståhl, suppleant
0
Riktlinjer				
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.
Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.			
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. Ingen
rörlig ersättning förekommer.		
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Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den totala
ersättningen.		
Övriga förmåner avser tjänstebil		
Avgångsvederlag			
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas
mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. 		
Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas
mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget avgångsvederlag. 		
Not 4

Kapitalavkastning, intäkter			
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm
2 694
4 388
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde
386
-101
		
3 080
4 287
Not 5

Skatter 			
Skatt på årets resultat
0
718
Uppskjuten skatt på orealiserade vinster/förluster
0
-84
		
0
634
Not 6
Placeringstillgångar			
Värdepapperna redovisas till deras verkliga värde.			
Kommunobligation och statsgaranterat värdepapper
13 257
23 062
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
136 270
132 972
		
149 527
156 034
Not 7
Fordringar avseende direkt försäkring			
Fakturerade ej betalda premier för 2017
43 916
17 245
Not 8

Materiella tillgångar			
Ingående bokfört värde
277
383
Årets anskaffningar
622
0
Årets avyttringar
-212
0
Årets avskrivningar
-109
-106
Utgående bokfört värde
578
277

Not 9

Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker			
Fakturerade och förtidsbetalda premier för 2017.
3 494
4 330

Not 10

Avsättning för oreglerade skador			
Inträffade och rapporterade skador
73 270
38 194
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR)
15 500
8 000
Utgående balans för oreglerade skador
88 770
46 194

Not 11

Övriga skulder			
Leverantörsskulder
0
232
Övriga skulder
19 610
12 623
		
19 610
12 855
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Fakturerade premier för 2017
50 502
51 199
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
3 445
1 668
		
53 947
52 867

17

T

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper			
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL)
samt med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd FFFS 2008:26 o 2011:28, “lagbegränsad (IFRS)
International Financial Reporting Standards”. Bolaget
tillämpar genom FFFS 2008:26 att IFRS är tillämpliga
för upprättandet av de finansiella rapporterna, med
begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2
samt FFFS 2008:26. Ett antal nya standarder främst IFRS 9
och IFRS 15 och tolkningar trädde ikraft för räkenskapsår
som började efter 1 januari 2015 och har inte tillämpats vid
upprättandet av detta dokument. Inga av dessa förväntas ha
någon väsentlig inverkan på bolagets finansiella rapporter.
Värderingsprinciper 				
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med
IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer
som under rådande förhållanden synes vara rimliga.
Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över
regelbundet.

Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte
är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori
klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli
reglerade inom tolv månader, annars klassificeras de som
anläggningstillgångar.
(b) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad.
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens
slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Företagets
lånefordringar och kundfordringar utgörs av Kundfordringar
och andra fordringar samt Likvida medel i balansräkningen.

(c) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte
är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan
säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier.
De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har
för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter
rapportperiodens slut.				
				
“Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas
på affärsdagen – det datum då företaget förbinder sig att
Valuta						 köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas
första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader,
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som
vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till
även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i
verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar
annan valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas
annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget
första gången till verkligt värde, medan hänförliga
inte tar någon valutarisk.			
transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten
Materiella tillgångar
		
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
överförts och företaget har överfört i stort sett alla risker och
som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade
tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar värderade
värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga
anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar
ekonomiska fördelar väntas av användandet.
och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
“Företaget klassificerar sina finansiella tillgångar i följande
effektivräntemetoden.
kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde
via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar,
avseende kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt
samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen
värde via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då
är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången
de uppstår och ingår i resultaträkningens post Orealiserade
förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de
vinster och förluster. Utdelningsintäkter från värdepapper i
finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen som en
(a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
del av Övriga intäkter när företagets rätt att erhålla betalning
resultaträkningen.
har fastställts.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
Förändringar i verkligt värde för monetära och ickeresultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för
monetära värdepapper klassificerade som finansiella
handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori
tillgångar som kan säljas redovisas i övrigt totalresultat.
om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.
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“När värdepapper, som klassificerats som finansiella
tillgångar som kan säljas, säljs eller skrivs ner, förs
ackumulerade justeringar av verkligt värde från eget
kapital till resultaträkningen som vinster och förluster från
finansiella instrument.
Ränta på värdepapper som kan säljas som beräknats med
effektivräntemetoden redovisas i resultaträkningen som en
del av Finansiella intäkter. Utdelning på aktieinstrument
som kan säljas redovisas i resultaträkningen som en del av
Övriga intäkter när företagets rätt att erhålla betalning har
fastställts.
Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med
ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en
legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att
reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får
inte vara beroende av framtida händelser och den måste vara
rättsligt bindande för företaget och motparten både i den
normala affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse,
insolvens eller konkurs.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
(a) Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde”						
			
Försäkringstekniska avsättningar 		
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande
risker samt avsättning för oreglerade skador.		
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den
förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående
löptiden på redan ingångna och fakturerade försäkringsavtal
som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande
tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.		
						

I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående
åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av skador som har
inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not
reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets
aktuarie.					
Premier och försäkringsersättningar			
“Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien
för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalts
eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där
försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång.
Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien
för hela försäkringsperioden efter avdrag för eventuella
kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så
snart beloppet är känt. Premieinkomst redovisas exklusive
skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien.
Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som
är intjänad. Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för
ej intjänade premier. “				
Utbetalda försäkringsersättningar
Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på
grund av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador,
oberoende av när skadan inträffat.		
Obeskattade reserver
		
Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven
regleras i Finansinspektionens FFFS 2011:9. Den tillämpade regeln för bolaget avser 3 gånger det faktiska högsta
självbehållet för enskild risk vilken uppgår till 12 Mkr
och multipliceras med 3 och därmed innebär 36 Mkr.
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Pensionskostnader				
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd
avgift till en separat juridisk enhet dit bolaget inte har
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala
ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade
pensionsskulder.
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning
över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning
efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen.
Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en
räntesats som motsvarar den genomsnittliga avkastningen
på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs
till försäkringsrörelsens resultat utgöres av kapitalavkastning
intäkter.					

blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen
av försäkringstekniska avsättningar som innebär en
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande
räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder
som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del
av avsättningarna som avser inträffade men ej rapporterade
skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i
avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets
redovisningsprinciper.
Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt
värde.”				

Skatter						
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell
skatt är den skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är
beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmetoden. I 2016 års årsredovisning har
aktuell skattesats, 22,0 %, tillämpats.		

Risker						
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten
i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga
och hantera risker blir allt viktigare för ett företag och
organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda
till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som
inte hanteras rätt kan leda till skador och stora kostnader.
Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som
är förknippade med organisationen och dess verksamhet
i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en
allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget
rapporterar till Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande
återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall
och i vilken takt de ersätts samt placering i värdepapper
och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av
bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor
samt lekmannarevisorer som granskar bolaget. Vidare
har bolaget en funktion som interngranskare.		

“Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och
antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som
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Försäkringsrisk				
Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk respektive
reservsättningsrisk. Med teckningsrisk menas risken
för förlust på grund av att otillräcklig premie har tagits
ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade
antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas
att de försäkringstekniska avsättningarna inte kommer
att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga
kostnader förknippade med dessa skador. Olika skador
hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler rutiner
och överenskommelser kan innebära att den framtida
skadeutvecklingen skiljer sig från den historiska. Ansvarsoch personskador är reltativt få och tar lång tid att reglera
vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen
försvåras. Egendomsskador är däremot betydligt fler till
antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör
uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser kan dock
försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst
genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder,
genom skadegenomgångar av rapporterade skador som
ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.
Återförsäkringsrisk					
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd
mot större skador och därigenom undanröja kraftiga
svängningar i affärsresultatet mellan åren samt att täcka
överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan
överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal
tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation
för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier
för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett
kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen
är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar
andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på
skador för ansvar respektive egendom.			
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per
skadehändelse samt ytterligare 7 Mkr av skadekostnaden
i intervallet 551 Mkr till 558 Mkr vilket innebär 5 Mkr
vid en skada upp till 551 Mkr och 12 Mkr vid en skada
på värde om totalt 558 Mkr. Den totala skadekostnaden
som ersätts av bolaget, aggregat, utgör 60 % av bolagets
premievolym och uppgick under 2016 till 24 Mkr. För
ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och
totalt, aggregat, 5 Mkr per år. Bolagets totala risk för skador
under ett kalenderår uppgick därmed till 23 Mkr.		
Ränterisk 				
Definieras som risken för att nettovärdet av tillgångar
och skulder minskar till följd av förändringar i
marknadsräntor. Om räntenivåerna faller så ökar värdet
på bolagets obligationer till fast ränta. Bolagets placeringar
i räntebärande värdepapper finns i företagsobliagtioner
från kommun och företag, förlagslån och strukturerade
produkter. Värdepapperna löper med såväl kort som längre
löptid och med både fast och rörlig ränta. Per 31 december
2016 var 150 Mkr placerat, till verkligt värde, med förfall
2016 eller senare. En förändring av marknadsräntan med
en procentenhet skulle vid årsskiftet oberoende av löptid,
medföra en förändring av värdet på bolagets värdepapper
med ca 4,6 Mkr.				

Valutarisk						
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma
utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt.
Bolaget har inga affärer i utländsk valuta. I de fall bolaget
köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras
dessa till svenska kronor i samband med köpet.
Kreditrisk 					
Är den risk en motpart orsakar bolaget en finansiell förlust
genom att inte uppfylla sina åtaganden. Områden där
bolaget är utsatt för risk gäller:				
					
•
Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska
avsättningar och fordringar avseende återförsäkring
•

Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i
värdepapper utgör huvuddelen			
					

Likviditetsrisk					
Med likviditetsrisk avses risken att bolaget inte kan infria
sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten. Bolagets
strategi är att i så stor utsträckning som möjligt matcha
förväntade in- och utbetalningar. Huvuddelen av bolagets
placeringstillgångar finns placerade i likvida obligationer
som med kort varsel kan säljas. Uppföljning av likviditetsreserv samt efterlevnad av den av styrelsen fastställda placeringspolicyn säkerställer att bolaget har tillräckligt med
likvida medel för att hantera betalningsflödena.
Koncentrationsrisk 				
Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångseller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma marknadsförhållanden eller
händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga
koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning.
Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också
innebär att risken för allt för stora enhandsengagemang
hålls låg.						
Matchningsrisk					
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning
inte motsvarar skuldernas. Denna kan vara tillämplig i flera
riskkategorier.
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Låne- och kundfordringar

31 december 2016
Finansiella tillgångar
som kan säljas

(kkr)			
Summa
Tillgångar i balansräkningen				
Finasiella tillgångar som kan säljas		
149 527
149 527
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar
89 461		
89 461
Likvida medel		
20 442
20 442
Summa
89 461
169 969 259 430
			

31 december 2015
Låne- och kund- Finansiella tillgångar
fordringar
som kan säljas
(kkr)			
Summa
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella tillgångar som kan säljas		
156 034
156 034
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar
25 579		
25 579
Likvida medel		
33 995
33 995
Summa
25 579
190 029 215 608
				
			
Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin
gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande:				
			
•
Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)			
						
•
Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som
prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).					
				
•
Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 2).
								
De placeringar som bolaget gjort klassificeras samtliga under nivå 1.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, org.nr 516406-0294
Rapport om årsredovisningen 								
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2016. 			
					
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunassurans Syd Försäkrings ABs finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.							
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.			
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Kommunassurans Syd
Försäkrings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.		
						
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 								
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligtlagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.								
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att
göra något av detta.								
								
Revisorns ansvar								
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 						
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.							
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar						
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.								
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.						
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.								
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.		
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar							
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt. 								
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.								
								
Revisorns ansvar								
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktör i något väsentligt
avseende:								
								
•
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
						
•
på något annat sätt handlat i strid med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen.					
		
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.				
				
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.					
			
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webblats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.							
								
Malmö den 29 mars 2017								
								
								
Mats Åkerlund								
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GRANSKNINGSRAPPORT 2016		
Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd
Försäkrings AB:s (org.nr 516406-0294) verksamhet.					
						
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och de
föreskrifter som gäller för verksamheten.						
Lekmannarevisorernas uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och
mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.						
						
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för prövning och bedömning.						
						
Bolagets policies har under året särskilt granskats.						
						
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Gun Lindell, Ljungby och Thord Johansson, Hässleholm.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.						
						
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.						
						
Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv.					
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.		
				
						
Malmö 2017-03-29						
						
						
Per Lilja, Malmö			
		
Sylve Qvillberg, Skurup			
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer						
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DELÄGARE
Aktieägare

Antal

Andel

Aktieägare

Antal

Andel

Alvesta kommun

897

1,00%

Perstorps kommun

326

0,96%

Bjuvs kommun

662

0,86%

Ronneby kommun

1 360

0,69%

Bromölla kommun

574

1,10%

Simrishamns kommun

937

1,01%

Burlövs kommun

732

1,02%

Sjöbo kommun

826

1,35%

Båstad kommun

676

2,08%

Skurups kommun

676

0,59%

Eslövs kommun

1 386

3,52%

Staffanstorps kommun

970

1,95%

339

1,02%

Svalövs kommun

605

0,69%

2 341

1,03%

Svedala kommun

877

0,92%

Högsby

143

1,14%

Sävsjö kommun

533

0,68%

Hörby kommun

676

5,43%

Sölvesborgs kommun

807

1,10%

Höörs kommun

682

1,83%

Tingsryds kommun

614

1,67%

Karlshamns kommun

1 490

2,78%

Tomelilla kommun

602

0,85%

Karlskrona kommun

2 992

1,31%

Tranemo Kommun

563

1,89%

761

7,29%

Trelleborgs kommun

1 875

0,80%

Kristianstads kommun

3 615

18,92%

Uddevalla

1 336

2,24%

Kävlinge kommun

1 220

0,92%

Uppvidinge kommun

454

4,50%

Laholms kommun

1 111

0,49%

Varberg

1 510

0,95%

Landskrona kommun

1 846

1,41%

Vellinge kommun

1 494

2,04%

Lessebo kommun

390

1,24%

Vetlanda kommun

1 259

1,21%

Ljungby kommun

1 300

1,02%

Vänersborg

945

0,51%

Lomma kommun

872

1,46%

Ystads kommun

1 278

0,21%

4 846

0,91%

Åstorps kommun

639

2,27%

12 588

1,32%

Älmhults kommun

732

0,49%

Markaryds kommun

459

0,91%

Örkelljunga kommun

457

2,01%

Mönsterås

327

2,82%

Östra Göinge kommun

672

1,42%

Olofströms kommun

633

2,25%

66 516

100,00%

Osby kommun

611

1,92%

Hultsfreds kommun
Hässleholms kommun

Klippans kommun

Lunds kommun
Malmö stad
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FÖRSÄKRINGSSKYDD
SOM VI KAN ERBJUDA
Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom samarbete
med återförsäkrare erbjuda våra delägande kommuner samt
deras bolag ett välanpassat försäkringsskydd för försäkringsområdena:
•
•
•
•

Egendomsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Fartyg
Förmögenhetsbrott

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Brandförsäkring
• Vattenskadeförsäkring
• Inbrottsförsäkring
• Rånförsäkring
• Glasförsäkring
• Maskinförsäkring
• Allriskförsäkring
• Hyresförlustförsäkring
• Extrakostnadsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Konstutställningar
• Skogsförsäkringsskydd

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Allmänt ansvar
• Produktansvar
• Förmögenhetsskada såsom:
Myndighetsupplysning
Lagen om Offentlig Upphandling
Personuppgiftslagen
•
•
•
•

Konsultansvar
Ansvar Miljöskada
Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:
• Kasko (Fartygsförsäkring)
• P&I (Fartygsansvar)
Förmögenhetsbrott
• Försäkringen gäller för brottslig handling
hos den försäkrade.
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Adress:

Kommunassurans Syd AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon: 040-611 24 50 / 51
E-post:
mats.ekback@ksfab.se
per-olof.derborn@ksfab.se
brittmarie@ksfab.se
ingrid.andersson@ksfab.se
Hemsida: www.ksfab.se

