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IInnehåll

Året i korthet
• Årets resultat blev 6,9 Mkr före avsättning till säkerhetsreserven. Till denna avsätts  

5,3 Mkr. Styrelsen föreslår att aktieutdelning görs med 3 % av aktiekapitalet.

• Premier för egen räkning uppgår till 18,4 Mkr, vilket är 6,9 Mkr mer än förra året.  

Då har årets resultat dessutom belastats med 3,2 Mkr i premieåterbäring till direkt

placerade kunder. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på  

över 14 % för dessa kommuner

• Skadeersättningar uppgår till 11,0 Mkr vilket är 4,8 Mkr mer än förra året.

• Bolaget har under året varit förskonat från större skador. Skadeutfallet är positivt sett  

till den försäkrade massan.

• Bolaget har under året fått en ny delägare genom att Hultsfreds kommun anslöt och  

totalt uppgår nu antal delägare i södra Sverige till 47.

• Under året har bolaget försäkrat 28 kommuner samt 6 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 under året anställt en risk och säkerhetsrådgivare på deltid som stöd åt  

kommunerna i deras skadeförebyggande arbete.

Originalproduktion och Bilder: Lotta Delén, Originalverkstad 

Verkställande Direktören __________________ 3

Styrelsen _____________________________________ 4

Styrelsens Ordförande _____________________ 5

Förvaltningsberättelse __________________ 6–7

Vinstdisposition ______________________________ 8

Femårsöversikt _______________________________ 9

Resultaträkning _____________________________10

Resultatanalys ______________________________ 11

Balansräkning __________________________12–13

Kassaflödesanalys _________________________14

Noter _____________________________________15–16

Tilläggsupplysningar ___________________17–19

Revisionsberättelse ____________________20–21

Granskningsrapport ________________________21

Delägare ____________________________________ 22

Försäkringsskydd __________________________ 23



V

3

Verkställande  
direktören

Under 2013 har vi haft ytterligare ett år med gynnsam 

utveckling av bolagets försäkringsaffärer. Från årets början 

ökade vi kundunderlaget jämfört med 2012 med 6 försäk

ringskunder och dessutom har vi under året fått in 14 nya 

försäkringsuppdrag, vilket vid det kommande årets början 

ger oss en kundstock om totalt 43 försäkringskunder, att 

jäm föra med 2012 år utgång då vi hade 24 försäkrings

kunder. Detta har resulterat i en premievolym strax över 

40 mkr.

Fördelarna är uppenbara; vi får fler kunder att fördela 

de fasta kostnaderna på, en bredare kundbas ger bättre 

möjligheter att absorbera stora skador, men också större 

kapacitet att köpa solid återförsäkring, vilket vi lyckats med 

även inför 2014.

Förutom detta, så har vi under 2013 varit befriade från 

riktigt stora skador. Mindre frekvensskador inträffar hela 

tiden, men inte ens stormarna Simone och Sven ställde till 

några större bekymmer varken för bolaget eller våra del

ägare. Detta har också medfört att vi kunnat fylla på vår 

säkerhetsreserv, vilket borgar för en god förmåga att klara 

eventuella sämre skadeår.

Arbetet med att attrahera nya delägare pågår för fullt, 

men det är en lång och tidsödande process och det geogra

fiska området stort. Arbetet har dock burit frukt i ett fall; 

vi fick förmånen att hälsa Hultsfreds kommun välkommen 

i delägarkretsen i december 2013. Vi har också dialog med 

ytterligare ett antal kommuner inom området, så vi hoppas 

på flera delägare under 2014.

Av de 44 försäkringstagare vi har i beståndet från och 

med årsskiftet 2014, är 31 direktplacerade, d.v.s. de har 

försäkrat sig i sitt eget bolag utan upphandling, och reste

rande kunder är LOUupphandlade försäkringar där mer

parten är kommunala bolag. Vi har givetvis förhoppningar 

om att fortsätta öka det antalet direktplacerade under 

2014. Vi har inte samma vinstkrav som de stora rikstäck

ande bolagen och genom möjligheterna till direktplace

ringar kan vi erbjuda långsiktigt stabila premienivåer, 

flexibla försäkringsomfattningar och premieåterbäring. 

Ägarkommuner som väljer direktplaceringar slipper kom

plicerade upphandlingar och får en premie som håller i 

många år. Vår filosofi är också att icke förbrukad premie 

ska gå tillbaka till försäkringstagarna vid gott skaderesultat 

och detta till så stor del som möjligt. Vi märker att alltfler 

delägare blir intresserade av direktplaceringsmodellen.

Det kan för övrigt nämnas att av de direktplacerade 

kommunerna, är 24 stycken kommuner föremål för åter

bäring under året. Summan att fördela på dessa kommuner 

blir 3,2 Mkr.

På konkurrenssidan har inget uppseendeväckande hänt, 

utan vi ser ungefär samma konkurrenter agera. På upphand

lingssidan ser vi dock att premierna är på väg uppåt och 

kommer förmodligen att fortsätta uppåt något under 2014. 

När det gäller skadeförebyggande arbete, har vi nor

malt begränsade möjligheter att aktivt arbeta med detta 

ute hos försäkringstagarna. Detta har till viss del nu för

ändrats i och med att vi på deltid anställt en speciell resurs 

som risk och säkerhetsrådgivare. Personen arbetar nor

malt som säkerhetschef i Vellinge kommun, men kommer 

även att arbeta deltid hos oss. Detta ser vi som en stor 

framgång och med dennes solida erfarenhet på säkerhets

området, får våra delägare en erfaren part att diskutera 

säkerhetsfrågor med. Detta sker, inom rimliga gränser, 

kostnadsfritt för de direktplacerade och till subventionerad 

kostnad för övriga delägare.

Samarbetet med Malmö stad fortsätter även under 

2014 och innebär att vi sköter Malmö stads skadereglering 

avseende de egendomsskador man har inom sitt interna 

försäkringssystem.

Avslutningsvis kan sägas att vi ser ljust på framtiden 

och att bolaget har goda utsikter att ytterligare växa inför 

de kommande åren. Förutom detta, kan återigen nämnas 

att vår ekonomi är stark, vi är solida och har god försäk

ringskapacitet.

Vi ser fram emot de kommande åren.

Mats Ekbäck, VD
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Personal:

Mats Ekbäck, VD 

Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef 

Marie Louise Arendt, risk och säkerhetsrådgivare

Christina Larsson, administratör

SStyrelsen S



5

SStyrelsens  
ordförande

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har snart funnits i 

tio år. Bolaget tillkom i en tid då kommunerna hade svårt 

att få bra försäkringslösningar. Konkurrensen på den tradi

tionella försäkringsmarknaden var i det närmaste obefint

lig. En del kommuner fick inte ens offerter när de behövde 

förnya sitt försäkringsskydd. De år som gått sedan starten 

har visat att bolaget fyllt en viktig funktion – kommunerna 

garanteras numera försäkringslösningar till bra villkor och 

det skadeförebyggande arbetet har utvecklats. Därför har 

bolagets ägare bedömt det som nödvändigt att behålla 

bolaget och att utveckla dess verksamhet.

2013 blev åter ett bra år för Kommunassurans. Vinsten 

blev nästan 7 miljoner kronor, vilket stärker vår tro på fram

tiden för bolaget. Styrelsen föreslår därför att utdelning till 

aktieägarna för fjärde året i rad skall ske med 3% per aktie.

Årsstämman 2012 beslutade att utvidga verksamhets

området till hela Götaland, vilket skulle innebära att samt

liga kommuner i Götaland kan bli delägare, totalt 140 

kommuner. Tidigare omfattade verksamhetsområdet knappt 

80 kommuner i södra Sverige. Långsiktigt är det viktigt att 

vi blir fler och får en större marknad att arbeta på och en 

större kapitalbas. Under 2013 har styrelsen beslutat att 

intensifiera marknadsföringen bland potentiella delägare. 

Under året anslöt sig ytterligare en kommun till bolaget 

och fler kommuner har frågan under behandling. Styrel

sens strategi är alltså att få fler ägare och samtidigt fler 

försäkringstagare. Idag är antalet delägare 47. 

Från och med den 1 januari 2013 ändrades lagen om 

offentlig upphandling på så sätt att det permanentades att 

kommunerna äger rätt att anlita sina egna bolag för sin 

verksamhet, bl.a. försäkringsskydd, utan föregående upp

handling. Ändringarna innebär betydande förenklingar för 

delägarkommunerna, vilket redan visat sig i ett påtagligt 

intresse för att göra direktplaceringar av kommunernas 

försäk ringsskydd i Kommunassurans. Samtidigt är styrelsen 

klar över att den nya situationen ställer samma höga krav på 

goda försäkringsvillkor, som tidigare. Bolaget skall med andra 

ord erbjuda delägarkommunerna minst lika konkurrens

kraftiga försäkringslösningar som hittills. Helst ännu bättre.  

Av kommuner som under året förnyat sina försäkringar 

valde de flesta att anlita det egna bolaget, d.v.s. Kommun

assurans Syd, för sitt försäkringsskydd. Jag är övertygad 

om att många kommuner så småningom kommer att välja 

att tillgodose sitt behov av försäkringsskydd gällande egen

dom och ansvar placerat genom det egna bolaget.  

Ett verktyg som under året börjat tillämpas är att införa 

ett system för premieåterbäring vid goda skaderesultat för 

de kommuner som har valt direktplacering av sitt försäk

ringsskydd i Kommunassurans. Systemet är individuellt 

utformat, vilket sannolikt kommer att bidra till att kom

munernas skadeförebyggande arbete stimuleras.

Kommunassurans Syd är i högsta grad beroende av goda 

relationer till återförsäkringsbolag. Vid större skador är det 

nödvändigt att ha en återförsäkring i ryggen när skadan 

skall regleras. De goda resultaten för Kommunassurans i 

många år och det faktum att bolaget visat sig vara en stabil 

partner, är en fördel när förhandlingar årligen sker om vill

koren för det kommande årets återförsäkring. Ju fler år 

med förhållandevis låg skadenivå, som under 2013, desto 

bättre blir vår position inför upphandling av återförsäkring. 

Också detta gynnar bolagets ägare och försäkringstagare.

Historiskt har kommunförsäkringar varit ett område, 

som betraktats som osäkert. Det var också ett av skälen till 

att en rad aktörer på den traditionella försäkringsmarkna

den valde att inte lämna offerter till kommuner i slutet av 

1900talet och början av 2000talet. Därför tog kommu

nerna initiativ till att starta egna bolag. Idag är omkring 

100 svenska kommuner anslutna till sådana försäkrings

bolag. Samägande av ett försäkringsbolag har blivit ett 

modernt och effektivt verktyg för att säkra kommunernas 

behov av försäkringsskydd. Samägandet skapar också goda 

förutsättningar för att gemensamt bedriva ett bra risk och 

säkerhetsarbete. Erfarenhetsutbytet mellan de kommunala 

försäkringsbolagen är omfattande.  

Kommunassurans är ett förhållandevis litet bolag. Den 

lilla personalstyrka bolaget förfogar över i sin administra

tion, 2,7 tjänster, måste vara av hög kvalitet. Även i det 

avseendet finns det anledning att se framtiden an med till

försikt. Den kompetens bolaget besitter efter snart tio år 

som försäkringsaktör, är av högsta kvalitet. 

Framtiden ser ljus ut. Bolagets ägare, styrelse och per

sonal har all anledning att möta de framtida utmaningarna 

med optimism och tillförsikt. 

Stig Ålund, Styrelsens ordförande
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Förvaltnings-
berättelse

Per-Olof Derborn, Vice VD

Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB får härmed avlämna årsredovisning 

för räkenskapsåret 20130101 – 20131231.

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden 

under året varav ett tvådagars strategimöte.

Bolagets bildande

Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 47 (46) 

kommuner i Skåne, Småland, Halland, Blekinge och Västra 

Götaland som tillsammans satt in 62 255 kkr (62 255 kkr) 

i aktiekapital. Bolagets upptagningsområde är kommuner i 

Götaland. 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.

Verksamhetens omfattning

Bolaget har koncession att till sina ägare och deras kom

munala 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 försäk

ringspremier för ägarna. Premiesänkningen för en enskild 

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

Konkurrensen hårdnade alltmer under 2009 med ytter

ligare sänkta premier med 30–40 % vid upphandlingarna. 

Bolaget kunde inte möta en sådan premiesänkning och 

andra försäkringsgivare tog istället flertalet av dessa affärer. 

Därefter har en viss stabilisering av premienivåerna skett 

och bolaget har på nytt ökat i antal försäkrade kunder.

Två lönsamhetskriterier bör beaktas då bolagets resultat 

bedöms – premieminskningen hos ägarna samt bolagets 

finansiella resultat.

Bolaget fick i december sin 47:e delägare, Hultsfreds 

kommun. Det är därmed den första kommunen i Kalmar 

län som blivit delägare. Aktiekapitalet är dock inte regist

rerat ännu.

Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 28 

(18) kommuner samt 6 (6) 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. Kom

munerna har fått attraktivt premieerbjudande kopplat till 

ett premieåterbäringssystem som faller ut när kommu

nerna haft ett positivt skadeutfall. Detta erbjudande har 

lett till att 9 kommuner under året tillkommit genom 

direktplacering och 1 genom upphandling enligt LOU. 

Därmed har 24 av 28 försäkrade kommuner valt direkt

placering. Vid ingången av 2014 har bolaget fått ytter

ligare 4 nya kommuner och 6 bolag att försäkra. Samtliga 

4 kommuner valde direktplacering. Totalt har bolaget 44 

försäkringskunder vid ingången av 2014.

Bolaget har under året anställt en risk och säkerhets

rådgivare som kan ge kommunerna råd och stöd i deras 

skadeförebyggande arbete, medverka vid utbildningar och 

vara ”bollplank” åt kommunerna i dessa frågor.

Bolaget har i egen regi under året hållit 2 st seminarier 

på temat ”Systematiskt säkerhetsarbete” och ”Kommunalt 

skadeståndsansvar”.

Ägarsamråd med representanter från de 46 delägarna 

hölls den 30 november på Hässleholms kulturhus i Hässle

holm. Bolaget informerade då om hittillsvarande utveck

ling och framtidsplaner. 
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Årets resultat och skadeutfall

Årets resultat visar ett plus på 6 856 kkr (9 025 kkr) före 

dispositioner. Till säkerhetsreserven avsätts 5 258 kkr  

(3 620 kkr) och resultatet efter skatt slutar på 1 212 kkr  

(4 137 kkr). Utdelning till bolagets aktieägare föreslås 

även denna gång till 3 % av aktiekapitalet eller 30 kr per 

aktie vilket totalt innebär 1 868 kkr. 

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 18 353 kkr 

(11 513 kkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgick 

till 10 976 kkr (6 190 kkr). Att premieintäkterna för egen 

räkning ökar mer än skadekostnaderna för egen räkning är 

förklaring till bolagets positiva resultat även för 2013.

Ekonomisk ställning

Bolaget har genom de senaste årens vinster upparbetat en 

god ekonomisk ställning. Från bolagets start 2005 fram till 

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 under 2010–2013 kan delvis hän

föras till skador från 2008–2010 som slutreglerats följande 

år med positiv avvikelse mot skadereserv. De senaste fyra 

åren har resultatet därvid medgett avsättning till säker

hetsreserven med ytterligare totalt 26,1 Mkr samt att aktie

utdelning gjorts till ägarna. Konsolideringsgraden uppgår 

2013 till 486 % (753 %) från att 2009 ha varit 182 %. Den 

stora förändringen av konsolideringsgraden över tid beror 

dels på att bolagets omsättning, premieinkomst för egen 

räkning, idag är lägre än 2009 samt att konsoliderings

kapitalet, bestående av eget kapital och säkerhetsreserv, för 

motsvarande period ökat till 97,2 Mkr (92,3 Mkr) från att 

2009 ha legat på 68,6 Mkr. 

Tack vare fler kunder har bolaget under 2013 fakturerat 

ca 62 % mer i premier jämfört med 2012. För de kunder 

som har direktplacerat sin försäkring och uppnått gynnsamt 

skadeutfall och därmed är berättigade till premieåter

bäring, har denna för 2013 uppgått till 3,2 Mkr. När bolagets 

premier ökar så pass mycket, har även kostnaden för åter

försäkring ökat mellan åren. Andelen återförsäkrings

kostnad av bolagets fakurerade premier har däremot minskat.

Räntorna på marknaden har under året fortsatt att 

sjunka. Avkastningen på den typ av värdepapper som bola

get vanligtvis köper, certifikat och företagsobligationer, 

har efterhand gått ned kraftigt. Efter den kraftiga ränte

sänkningen under 2012 avyttrades under våren 2013 en 

stor del av bolagets räntebundna värdepapper. En vinst för 

dessa kunde realiseras samtidigt som värdepapper med 

rörlig ränta införskaffades för att kunna stiga vid den 

prognostiserade ränteuppgången. Den fortsatta räntened

gången har dock lett till värdestegring av värdepapperna 

även under 2013. Även andra alternativa placeringar har 

gjorts i form av strukturerade produkter och förlagslån för 

att kunna uppnå högre avkastning till begränsad risk. 

Avkastningen har trots de senaste årens kraftiga räntened

gång kunnat hållas till 3,90 % (4,07 %).

Idag har bolaget en hög kapitalbas, 96,8 Mkr, att jäm

föras med nuvarande krav på solvensmarginal, 32,6 Mkr. 

I kommande europeiska standardiserade regelverk, Solvens 

II, kan kravet på storlek av kapitalbas skärpas. Vidare inne

bär bolagets ambitioner att få fler försäkringstagare samt 

att värva fler delägare att en stark kapitalbas är av högt värde 

för bolaget och dess ägare.

Risker i verksamheten

Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring 

för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var 

bolagets självbehåll 5 Mkr samt ytterligare 6 Mkr av kost

naden för enskild skada i intervallet 552 Mkr till 558 Mkr 

vilket innebär 5 Mkr vid en skada upp till 552 Mkr och  

11 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 

2013 till 14 Mkr. För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr 

per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per år.  

Sammanlagt begränsades bolagets totala risk till 19 Mkr 

per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och inter

nationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt 

Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapi

talet har varit placerat i bank, kommun och företags

obligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlig

het med bolagets placeringspolicy.

Verksamheten 2014

Premierna är fortfarande relativt pressade på kommun

försäkringar även om den nedåtgående trenden planat ut 

något. Bolaget ser med tillförsikt allt fler delägare som 

väljer att försäkra hos bolaget. Delägande kommuner har 

möjlighet att direktplacera sin försäkring medan kom

munala bolag måste upphandla i enlighet med Lagen om 

offentlig upphandling, LOU. Arbetet med att kontakta 

bolagets ursprungliga 46 delägare för att ge dem erbju

dande om direktplacering i bolaget har i stort sett slutförts. 

Vidare uppföljning kommer att ske. 

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre

byggande arbete kommer att fortsätta genom utbildningar, 

seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning 

på området kommer att genomföras under 2014.
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V
Förslag till disposition av bolagets resultat  2013

Till årsstämmans disposition står följande belopp (kkr) 
Från tidigare år balanserat  657  
Årets resultat  1 212 

  1 869 
 
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 kkr.

Styrelsens yttrande beträffande aktieutdelning (18 kap 4 § Aktiebolagslagen)
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har föreslagit årsstämman 2014 att besluta om en utdelning med  
30 kr per aktie, totalt 1 868 kkr. Bolaget har möjlighet att för 2013 göra avsättning till säkerhetsreserven med 5 258 kkr 
och dessutom kunna föreslå aktieutdelning till ägarna. 

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 20131231 på  
97 243 kkr och en konsolideringsgrad på 486 %.

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 2013 års resultat.

Malmö den 14 februari 2014

 Stig Ålund Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Hans Hyllstedt
 Ordförande  vice ordförande

 Pia Lindvall Bengtsson Kjell Rosenlöf Per Widlund Mats Ekbäck
    Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 februari 2013.
Bert Sandström

Auktoriserad revisor

Vinstdisposition

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 2013. Den kan också till delar avse 2014. I premieinkomst för 

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

Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2013.

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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Femårsöversikt

Femårsöversikt (kronor) 2013 2012 2011  2010 2009

Resultatet 

Premieinkomst för egen räkning (f e r) 19 995 165 12 264 103 14 227 626  15 577 013 37 763 727

Premieintäkt f e r 18 353 036 11 513 471 13 844 974  20 491 242 36 842 110

Kapitalavkastning överförd  
   från finansrörelsen 944 050 1 002 077 1 136 138  1 618 687 2 003 843

Försäkringsersättningar (skadeers.) f e r 10 975 874 6 189 550 6 546 026 4 602 199 33 839 1925

Driftkostnader f e r 5 685 528 5 382 341 5 014 489 6 014 744 6 724 957

Övriga intäkter/kostnader 0 0 0 0 0

Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 2 635 684 943 657 3 420 597  11 492 986 1 718 196

Finansrörelsens resultat 3 720 114 7 826 019 3 498 855  2 003 326 4 663 336

Övriga intäkter/kostnader 500 000 255 000 0 0 0

Avsättning säkerhetsreserv 5 258 000 3 620 000 6 300 000 10 900 000 1 000 000

Skatt 386 175 1 268 128 176 112 695 393 519 945

Årets resultat 1 211 623 4 136 548 443 340  1 900 919 1 425 195

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar*  129 125 365 118 404 608 115 001 245  110 169 236 125 797 080

Försäkringstekniska avsättningar f e r 29 418 861 27 356 592 27 854 349 28 357 236 59 249 332

Konsolideringskapital 97 242 932 92 294 537 85 564 994  81 007 315 68 609 475

Kapitalbas 96 773 951 91 673 646 85 738 989  80 918 060 68 082 241

Erforderlig solvensmarginal  32 560 000 30 170 000 31 570 000  32 900 000 33 248 000

Konsolideringsgrad 486% 753% 601%  520% 182%

Nyckeltal

Skadeprocent 59,8% 53,8% 47,3%  22,5% 91,8%

Driftkostnadsprocent 31,0% 46,7% 36,2%  29,4% 18,3%

Totalkostnadsprocent 90,8% 100,5% 83,5%  51,8% 110,1%

Kapitalförvaltningens  
   direktavkastning räntor 3,90% 4,07% 4,16%  3,97% 4,04%

Kapitalförvaltningens totalavkastning 
   räntor o orealiserad vinst  3,33% 7,01% 3,57%  2,77% 5,66%

* Värderingen är enligt verkliga värdets princip
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Resultaträkning

Teknisk redovisning av 

skadeförsäkringsrörelsen (kronor) Not 2013 2012

Premieintäkt för egen räkning (f e r) 
Premieinkomst 1 31 157 891 19 325 203
Premier för avgiven återförsäkring  11 162 727 7 061 100
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker  1 642 128 750 632

  18 353 036 11 513 471

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 944 050 1 002 077

  944 050 1 002 077

Utbetalda försäkringsersättningar 
Före avgiven återförsäkring  9 759 178 8 337 746
Driftkostnader för skadereglering  1 179 938 656 193
Återförsäkrares andel  1 653 383 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 
Före avgiven återförsäkring  977 459 7 642 389
Återförsäkrares andel  2 667 600 4 838 000

  10 975 874 6 189 550

Driftkostnader f e r 3 5 685 528 5 382 341

  5 685 528 5 382 341

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  2 635 684 943 657

Icke teknisk redovisning av 

skadeförsäkringsrörelsen (kronor) 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  2 635 684 943 657
Kapitalavkastning, intäkter 4 5 539 682 5 260 251
Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar 4 805 518 3 639 880
Kapitalavkastning, kostnader  70 000 72 035
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  944 050 1 002 077
Övriga intäkter och kostnader  500 000 255 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  6 855 798 9 024 676

Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv  5 258 000 3 620 000

Resultat före skatt  1 597 798 5 404 676
Skatter 5 386 175 1 268 128

Årets resultat  1 211 623 4 136 548
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Resultatanalys

   Företag och
Resultatanalys (kronor) Not  fastighet 1)
   
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning (f e r) RA 1  18 353 036
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen   944 050
Försäkringsersättningar f e r RA 2  10 975 874
Övriga intäkter/kostnader   0
Driftkostnader f e r   5 685 528

   2 635 684

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3  1 267 612
Återförsäkrares andel   1 014 217

   253 395

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker   4 359 594
Avsättning för oreglerade skador   33 514 267

   -37 873 861

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador   8 455 000

   8 455 000
1) Avser försäkringsgren enligt finansinspektionens definitioner.

Noter till resultatanalysen

Not RA 1  Premieintäkt f e r 
Premieinkomst före avgiven återförsäkring   31 157 891
Premier för avgiven återförsäkring   11 162 727
Förändring i Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker   1 642 128
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring   18 353 036

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring   9 759 178
Återförsäkrares andel   1 653 383
Skadereglering   1 179 938

   9 285 733

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r
Före avgiven återförsäkring   977 459
Återförsäkrares andel   2 667 600

   1 690 141

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring   -10 975 874

Not RA 3  Avvecklingsresultat
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.     253 395
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Balansräkning

Tillgångar Not 20131231  20121231

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 129 125 365 118 404 608

  129 125 365 118 404 608

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador  8 455 000 11 122 600

  8 455 000 11 122 600

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 14 765 483 18 913 789
Fordringar avseende återförsäkring  0 0
Övriga fordringar  129 856 335 070

  14 895 339 19 248 859

Andra tillgångar
Materiella tillgångar 8 488 860 234 153
Kassa och bank  27 289 350 9 358 203
Övriga tillgångar  0 0

  27 778 210 9 592 356

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter  615 049 1 444 647
Förutbetalda anskaffningskostnader  0 0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0 0

  615 049 1 444 647

Summa tillgångar  180 868 963 159 813 070
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Eget kapital, Avsättningar och Skulder Not 20131231 20121231

Bundet eget kapital 9
Aktiekapital, 62 255 aktier à 1 000 kr  62 255 000  62 255 000
Ej registrerat aktiekapital  498 330
Överkursfond  152 776 152 776
Reservfond  688 688

Summa bundet eget kapital  62 906 794 62 408 464

Fritt eget kapital 9
Balanserad vinst/förlust  656 780 2 265 727
Årets resultat  1 211 624 4 136 548
Fond orealiserad vinst  1 662 754 2 316 362

Summa fritt eget kapital  3 531 158 4 187 183

Summa eget kapital  66 437 952 66 595 647

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv  30 336 000 25 078 000

  30 336 000 25 078 000

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 10 4 359 594 2 717 466
Oreglerade skador 11 33 514 267 34 491 726

  37 873 861 37 209 192 

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter  468 981 620 891

  468 981 620 891

Skulder   
Skulder avseende återförsäkring  584 646 0
Övriga skulder 12 14 438 693 6 713 604

  15 023 339 6 713 604

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 30 728 830 23 595 736

  30 728 830 23 595 736

Summa eget kapital, Avsättningar och Skulder   180 868 963 159 813 070

Poster inom linjen

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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(kkr)  2013 2012

Löpande verksamhet
Årets resultat  1 212 4 137 
Justering för av och nedskrivningar  136 99 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (Bokslutsdisp, övr korr EK)  5 912 775 

  7 260 5 011 

Investeringsverksamhet 
Förvärv materiella anläggningstillgångar  530 0
Avyttring materiella anläggningstillgångar   145 0

Medel för investeringsverksamhet  385 0  

Finansieringsverksamhet
Utdelning   1 868 1 868
Ej registrerat aktiekapital  498 0

Netto från finansieringsverksamhet  1 370 1 868

Kapitalbindning
Ökning()/minskning(+) av kortfristiga fordringar  7 314 8 313 
Ökning()/minskning(+) av placeringstillgångar  11 526 236 
Ökning(+)/minskning() av kortfristiga skulder  15 868 5 210

Netto från kapitalbindning  11 656 2 867 

Periodens/Årets kassaflöde  17 931 276 

Likvida medel vid årets början enligt balansräkningen  9 358 9 082 
Likvida medel vid årets slut enligt balansräkningen  27 289 9 358 

Periodens/Årets kassaflöde enligt balansräkningen    17 931 276 

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början  127 763 124 083 
Ökning/minskning av räntebärande långa fordringar  0 0 
Ökning/minskning av likvida medel  17 931 276 
Ökning/minskning av placeringstillgångar  10 721 3 404
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut  156 415 127 763   

Kassaflödesanalys
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Upplysningar till enskilda poster (kkr) 2013  2012

Not 1 Premieinkomst
 Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2013.  

Den ska till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i år 2014. 
 Premieinkomst  34 356 20 450
 Reserverad premieåterbäring  3 198 1 125

 Summa premieinkomst 31 158 19 325 

Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
 Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den  

genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera  
till en kalkylränta på 3,90 % (4,07 %).

 Ingående avsättning för oreglerade skador  34 492 42 134
 Utgående avsättning för oreglerade skador  33 514 34 492

  68 006 76 626
 Genomsnittlig avsättning för året 34 003 38 313
 Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året 9 789 13 685

 Summa beräkningsunderlag 24 215 24 628
 Avkastning 944 1 002

Not 3 Driftkostnader
 Personalkostnader 3 195 2 950
 Lokalkostnader 259 259
 Styrelsekostnader 451 438
 Revisionsarvoden 204 192
 Sålda tjänster 500 255
 Övriga kostnader 1 940 1 699
 Avskrivningar 136 99

  5 685 5 382

 Personal och löner
 Bolaget har haft 4 (3) anställda, 2 (2) män och 2 (1) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått 

lön om totalt 976 kkr (852 kkr) i lön samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef 
har lön utgått med 584 kkr (602 kkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Styrelsearvoden uppgår  
till 347 kkr (337 kkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till 800 kkr (738 kkr) och pensions
försäkringspremier för VD och vVD till  försäkringspremier för VD och vVD till 446 kkr (360 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 165 kkr. 

Not 4 Kapitalavkastning, intäkter
 Ränta på bankmedel samt kommun och företagscertifikat 5 540 5 260
 Orealiserad vinst/förlust verkligt värde 806 3 640

  4 734 8 900

Not 5 Skatter
 Skatt på årets resultat 538 085 473 242
 Uppskjuten skatt på orealiserade vinster/förluster 151 910 794 886

  386 175 1 268 128 
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Upplysningar till enskilda poster (kkr) 2013  2012

Not 6 Placeringstillgångar
 Värdepapperna redovisas till deras verkliga värde
 Kommuncertifikat och statsgaranterat värdepapper 15 006 15 055
 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 114 119 103 350

  129 125 118 405

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring
 Fakturerade ej betalda premier för 2014 14 765 18 914

Not 8 Materiella tillgångar
 Ingående bokfört värde 234 333
 Årets anskaffningar 530 0
 Årets avyttringar  139 0
 Årets avskrivningar 136 99

 Utgående bokfört värde 489 234

Not 9 Eget kapital 
      Fritt eget 
  Aktiekapital Reservfond Överkursfond Fond orealiserad kapital
 20130101  62 255 000 688 152 776 2 316 362 1 870 821
 Ej registrerat aktiekap 498 330    0
 Fond orealiserad vinst    653 608 653 608
 Aktieutdelning     1 867 650
 Årets vinst     1 211 624

 20131231 62 753 330 688 152 776 1 662 754 1 868 403

 Upplysningar om aktiekapital   Kvotvärde 
   Antal aktier per aktie
 Antal/värde 20121231  62 255 1 000
  Antal/värde 20131231  62 255 1 000

Not 10 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
 Fakturerade och förtidsbetalda premier för 2014 4 360 2 717

Not 11 Avsättning för oreglerade skador
 Inträffade och rapporterade skador 25 514 27 955
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 8 000 6 537

 Utgående balans för oreglerade skador 33 514 34 492

Not 12 Övriga skulder
 Leverantörsskulder 114 179
 Övriga skulder 14 325 6 535

  14 439 6 714
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Fakturerade premier för 2014  30 273 22 980
 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 456 616

  30 729 23 59616

T
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TTilläggsupplysningar

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) Inter

national Financial Reporting Standards”. Bolaget tillämpar 

genom FFFS 2008:26 att IFRS är tillämpliga för upp

rättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar 

och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 

2008:26.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Vid upp

rättande 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.

Valuta
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, SEK, som 

även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i 

annan valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i 

annan valuta har dessa valutasäkats till SEK varför bolaget 

inte tar någon valutarisk.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balans

räkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumu

lerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det 

redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 

bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 

då inga ekonomiska fördelar väntas av användandet.

Placeringstillgångar
Både svenska och utländska obligationer och andra ränte

bärande värdepapper med officiell handel marknads värderas 

dagligen med hjälp av senaste officiella köpkurs. 

Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvar

dröjande risker samt avsättning för oreglerade skador.

Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka 

den förväntade skade och driftskostnaden under den åter

stående löptiden på redan ingångna och fakturerade 

försäkrings avtal som fördelas proportionellt över tids

perioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje 

enskild försäkring som hänför sig till tiden efter redo

visningsperioden.

I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående 

åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättnings

reserven ingår också beräkning av skador som har inträffat 

men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). 

Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.

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 själv

behållet för enskild risk vilken uppgår till 11 Mkr och 

multip liceras med 3 och därmed innebär 33 Mkr.

Fordringar redovisas till de belopp varmed de beräknas 

inflyta vilka överensstämmer med dess verkliga värde.

Skulder redovisas till verkligt värde. Förändring i skulder 

redovisas på likviddagen. Sedvanliga reserveringar för upp

lupna kostnader görs. 

Allmänna upplysningar
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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 rätts

liga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgif

ter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.

Kapitalavkastning 
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning 

över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genom

snittliga 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 försäk

ringsrörelsens resultat utgöres av kapitalavkastning intäkter.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Inkomstskatter redivisas 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 balans

dagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings

metoden. I 2013 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 organi

sation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya 

möjligheter och värdeskapande medan risker som inte han

teras rätt kan leda till skador och stora kostnader. Risk

hanteringens 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 rappor

terar till Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande åter

försäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i 

vilken takt de ersätts samt placering i värde papper och hur 

de fördelas i olka slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. 

Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmanna

revisorer som granskar bolaget. Vidare har bolaget en funk

tion som interngranskare.

Försäkringsrisk
Under försäkringsrisk kan 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 överens

kommelser kan innebära att den framtida skadeutveck

lingen skiljer sig från den historiska. Ansvars och person

skador är reltativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att 

de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. Egen

domsskador är däremot betydligt fler till antalet och har 

betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen 

säkrare. Stora skadehändelser kan dock försvåra värde

ringen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinu

erlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenom

gångar av rapporterade skador som ej avslutats samt även 

till viss del genom återförsäkring.
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Återförsäkringsrisk
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot 

större skador och därigenom undanröja kraftiga sväng

ningar i affärsresultatet mellan åren samt att täcka över

skjutande 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 kalen

derår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är inter

nationella bolag med rating lägst A. Dessa tar andelar i 

bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för 

ansvar respektive egendom.

Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av 

fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skade

anspråk, skadereserv, enligt återförsäkringsavtalet. 

För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per 

skadehändelse samt ytterligare 6 Mkr av skadekostnaden i 

intervallet 552 Mkr till 558 Mkr. vilket innebär 5 Mkr 

vid en skada upp till 552 Mkr och 11 Mkr vid en skada på 

värde om totalt 558 Mkr. Den totala skadekostnaden som 

ersätts av bolaget, aggregat, utgör 60 % av bolagets premie

volym och uppgick under 2013 till 14 Mkr. För ansvars

skada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, 

aggregat, 5 Mkr per år. Bolagets totala risk för skador under 

ett kalenderår uppgick därmed till 19 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 obliga

tioner till fast ränta. Bolagets placeringar i räntebärande 

värde papper finns i företagsobliagtioner från kommun och 

företag, förlagslån och strukturerade produkter. Värde

papperna löper med såväl kort som längre löptid och med 

både fast och rörlig ränta. Per 31 december 2013 var 129 Mkr 

placerat, till verkligt värde, med förfall 2014 eller senare. 

En förändring av marknadsräntan med en procentenhet 

skulle vid årsskiftet oberoende av löptid, medföra en för

ändring av värdet på bolagets värdepapper med 1 911 kkr.

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 avsätt

ningar och fordringar avseende återförsäkring

•  Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar  

i värdepapper utgör huvuddelen

Bolaget genom dess styrelse anger nivå på risk för upphand

ling av återförsäkring och placering av värdepapper. Nivån 

på rating för återförsäkringsbolag bolaget får göra affär 

med och för placering av bolagets värdepapper gäller minst 

rating A. 

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 för

väntade in och utbetalningar. Huvuddelen av bolagets 

placeringstillgångar finns placerade i likvida obligationer 

som med kort varsel kan säljas. Uppföljning av likviditets

reserv samt efterlevnad av den av styrelsen fastställda place

ringspolicyn säkerställer att bolaget har tillräckligt med 

likvida medel för att hantera betalningsflödena.

Koncentrationsrisk
Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs 

eller 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 placerings

inriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning 

vilket också innebär att risken för allt för stora enhands

engagemang hålls låg.

Matchningsrisk
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skul

der minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning 

inte motsvarar skuldernas. Denna kan vara tillämplig i flera 

riskkategorier.
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, org.nr 516406-0294

Rapport om årsredovisningen         
Jag har reviderat årsredovisningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 20130101– 20131231.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 

bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 

direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis

ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 

av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 

att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten  

i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar  

i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
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 AB ś finansiella ställning per den 

31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i försäkrings

företag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst  

eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 

20130101 – 20131231.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust  

och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har  

jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 

förenligt med aktiebolagslagen.  

G
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GGranskningsrapport för 2013 

Till: Årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (Org.nr. 516406-0294)

Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syds Försäkrings AB:s (org.nr 5164060294) 

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 verk

samheten 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 fast

ställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 

för prövning och bedömning. Bolagets följsamhet mot ledande styrdokument har särskilt granskats.

Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Gun Lindell, Ljungby och Nils Olof Sennmalm, 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 förvalt

ning föreligger därmed inte.

Malmö 20140220

 Per Lilja, Malmö Sylve Qvillberg, Skurup

Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen 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 verkställande direktören på annat sätt 

har handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolags

ordningen.    

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden        
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens  

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 20 februari 2014

Bert Sandström

Auktoriserad revisor FAR
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F
Delägare Antal aktier Andel Delägare Antal aktier Andel
Alvesta kommun  897  1,44%  Osby kommun  611  0,98%
Bjuvs kommun  662  1,06%  Perstorps kommun  326  0,52%
Bromölla kommun  574  0,92%  Ronneby kommun  1 367  2,20%
Burlövs kommun  732  1,18%  Simrishamns kommun  937  1,51%
Båstad kommun  676  1,09%  Sjöbo kommun  826  1,33%
Eslövs kommun  1 413  2,27%  Skurups kommun  676  1,09%
Hässleholms kommun  2 341  3,76%  Staffanstorps kommun  970  1,56%
Hörby kommun  676  1,09%  Svalövs kommun  616  0,99%
Höörs kommun  686  1,10%  Svedala kommun  877  1,41%
Karlshamns kommun  1 490  2,39%  Sävsjö kommun  536  0,86%
Karlskrona kommun  2 992  4,81%  Sölvesborgs kommun  807  1,30%
Klippans kommun  765  1,23%  Tingsryds kommun  614  0,99%
Kristianstads kommun  3 615  5,81%  Tomelilla kommun  602  0,97%
Kävlinge kommun  1 227  1,97%  Tranemo Kommun  563  0,90%
Laholms kommun  1 111  1,78%  Trelleborgs kommun  1 875  3,01%
Landskrona kommun  1 856  2,98%  Uppvidinge kommun  454  0,73%
Lessebo kommun  390  0,63%  Vellinge kommun  1 502  2,41%
Ljungby kommun  1 300  2,09%  Vetlanda kommun  1 266  2,03%
Lomma kommun  877  1,41%  Ystads kommun  1 278  2,05%
Lunds kommun  4 846  7,78%  Åstorps kommun  639  1,03%
Malmö stad  12 826  20,60%  Älmhults kommun  736  1,18%
Markaryds kommun  459  0,74%  Örkelljunga kommun  457  0,73%
Olofströms kommun  633  1,02%  Östra Göinge kommun  676  1,09%

    Summa 62 555 100%

Hultsfreds kommun har per 1 december 2013 förvärvat 339 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Dessa har per 
31 december 2013 ännu ej blivit registrerade.

DDelägare
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FFörsäkringsskydd  
som vi kan erbjuda

Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom  

samar bete med återförsäkrare erbjuda våra delägande  

kommuner samt deras bolag ett välanpassat försäk

ringsskydd 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  
Stortorget 13 b, 211 22 Malmö

Telefon: 040-611 24 50 / 51

e-post:  mats.ekback@ksfab.se  
per-olof.derborn@ksfab.se

Hemsida: www.ksfab.se 


