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ÅRET I KORTHET 2021
Årets resultat blev 11,6 Mkr före dispositioner och skatt, efter ett år med många frekvensskador. Under året har
dock inga större skador (över bolagets självbehåll) inträﬀat.
Styrelsen föreslår även för 2021 att inte lämna aktieutdelning, utan att resultatet ska behållas för allokering till
respektive kommuns planerade kostnadsställe vid den pågående utvecklingen inom bolaget (under förutsättning
att delägarkommunerna väljer denna väg för riskhantering framöver).
Avsättningen till säkerhetsreserven föreslås till 0,5 Mkr vilket utgör maximal tillåten avsättning.
Premier för egen räkning uppgår till 42,8 Mkr, vilket är 3,6 Mkr mindre än förra året efter att premierna för
återförsäkring ökat med 9,2 Mkr. Premierna har reducerats med 7,7 Mkr för premieåterbäring till kunder som
har valt internupphandling. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca 10,0 % för
dessa kommuner. Premieåterbäringen har tvingats sänkas för de höga ökningarna av återförsäkringspremier.
Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 33,2 Mkr vilket är 6,0 Mkr högre än förra året då bolaget erhöll
ersättning från återförsäkring för ett flertal skadefall.
Bolaget har försäkrat 65 kommuner samt 1 bolag och kommunalförbund av totalt 71 ägare. En ny delägare, Åtvidabergs kommun, börjar försäkra fr o m 2022 samt att Halmstads kommun blir ny delägare.
En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt internupphandling enligt bestämmelserna i 3 kap. LOU.
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V

VD HAR ORDET

Försäkring är ett sätt av flera att hantera en riskexponering.
De senaste åren har dock andra kriser än de som typiskt sett
leder till försäkringsskador varit i fokus för både bolaget och
bolagets delägarkommuner, i form av covid-19 och krigstillstånd i vårt närområde. Analyser av pandemin och senvinterns krig kan bättre göras på annan plats, så jag nöjer
mig med att här konstatera att bolaget ur ett företagsekonomiskt perspektiv har hanterat konsekvenserna av de internationella kriserna väl.

Under ett antal år har det blivit allt mer tydligt att kostnaderna för återförsäkring är i kraftig ökning. Kostnadsökningarna är delvis föranledda av generella förändringar på
den internationella återförsäkringsmarknaden, men det
finns även ett strukturellt problem för svenska kommuner
i form av negativ skadeutveckling över lång tid (framför allt
vad gäller bränder och vattenskador) som direkt drabbar
vår sektor. Situationen för försäkringsbolag som köpare av
återförsäkring för svenska kommuners verksamhet börjar
närma sig den som rådde för svenska kommuner för cirka
20 år sedan, dvs det är betydligt svårare och dyrare att köpa
återförsäkring för svenska kommuner än vad det var för
några år sedan.
De svenska traditionella försäkringsbolagen arbetar nästan
inte alls längre med kommuners egendomsförsäkring och
inte alls när det gäller återförsäkring av vår sektors egendomsskador. Som ägarkommerna tidigare har fått information om så arbetar Kommunassurans aktivt för att möta
utvecklingen, genom att erbjuda ägarkommunerna möjlighet att med hjälp av det egna försäkringsbolagets administrativa resurser minska sitt behov av försäkring och
ägargruppens behov av att gemensamt köpa återförsäkring,
vilket över tid kommer att minska kostnaden för risk och
riskhantering för kommunerna. Sett ur ett strikt risk management-perspektiv kommer kommunernas betydande
risktolernas att kunna nyttjas aktivt genom ett egenandelsprogram och delägarkommunerna i Kommunassurans behöver inte längre köpa försäkring på det sätt som mindre
företag normalt gör, utan kan övergå till att hantera sina
risker betydligt mer rationellt. Samtidigt kommer kommunernas förvaltningar inte att uppleva någon försämring av
servicenivån mot i dag, utan tvärtom kommer möjligheten
att nyttja Kommunassurans resurser att öka för kommunerna. Fördelen med att äga ett eget försäkringsbolag är att
man både kan äta kakan och spara den för framtida behov.
Egenandelsprogrammet kommer förutom att minska kommunernas kostnader för risk och öka kommunernas möjlighet till service inom riskområdet även under kommande
år ge möjlighet för kommunerna att i större grad hantera

Anders Ramäng, VD

hela sina koncerners risker i en gemensam process. Inte
minst för kommunala bostadsbolag har det blivit tydligt att
det föreligger ett behov av en annan hantering av risk- och
försäkringsfrågor än i dag. Många kommuner efterlyser
också möjlighet att hantera försäkring för elevolycksfall internt och i samverkan inom kommunsektorn.
Bolagets verksamhetsår 2021 får ur ett skadeperspektiv
sägas vara i linje med det s.k. normalåret, dvs skadeutvecklingen har varken varit bättre eller sämre än förväntat.
Under året har en hel del kommuner börjat nyttja bolagets
tjänster mer aktivt även i lite bredare mening än strikta försäkringsfrågor, t ex deltagande i kommuners information
till medborgarna, vägledning i risk- och upphandlingsfrågor. De nya samarbetsformerna verkar vara uppskattade i
kommunerna och bolagets personal uppskattar att kunna
vara behjälpliga för ägarnas behov. Bolagets organisation
har även anpassats för att möta de ökade förväntningarna
på service.
Trots de oroliga tiderna har Kommunassurans en stark position. Den starka situationen har vi nyttjat till att ställa oss
i startblocken för att kunna bistå kommunerna i ännu
högre grad än tidigare.

Anders Ramäng, Verkställande direktör
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STYRELSENS
ORDFÖRANDE

Jan-Åke Troedsson, Styrelsens ordförande

Knappt lämnat pandemins begränsningar går vi in i en ny
kris med krig nära oss där Ryssland invaderar Ukraina.
Detta påverkar oss alla men framför allt är det en katastrof
för de boende i Ukraina. Även om det är den humanitära
katastrofen som våra tankar upptas av måste vi analysera
vad detta får för påverkan på bolagets verksamhet och ekonomi.

Som jag skrev förra årsredovisningen så har våra umgängesformer inom bolaget fått ta hjälp av digital teknik. Det
har gällt även för detta år och det har nog kommit för att
stanna som ett alternativ till fysiska möten i vissa fall. Det
har gett möjlighet att nå fler i vårt långa land och som rätt
använt skapar möjligheter att få fler att delta i vid de möten
som bolaget arrangerar.

Men nu är det året som gått som vi ska fokusera på. Det
har varit ett intressant år där vi har börjat diskutera en inriktning för bolaget för att möta de ökade kostnaderna för
återförsäkring av våra risker och behovet av ett utvecklat
risk-management för våra delägare. Allt syftar till att skadorna ska minska och kostnadsökningen för återförsäkringen ska minska. En utvecklad modell ger också möjlighet
att lägga till fler försäkringsområden till delägarnas försäkringsportfölj.

Bolagets ekonomi är stark. Vi har ett starkt system för premieåterbäring för de kommuner med gynnsam skadestatistik. Vi klarar många år med storskador. Men kostnaden
för återförsäkring börjar ta en allt för stor del av premieintäkterna och detta behöver vi förändra på olika sätt och det
är det som de strategiska valen för de närmsta åren handlar
om. Vi behöver flytta risker närmre kommunerna där riskerna kan hanteras.

Pandemin börjar släppa greppet om vår tillvaro och vår
möjlighet att röra oss och umgås normaliseras. Den har påverkat bolaget även detta år.

Jan-Åke Troedsson
Styrelseordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans

Syd Försäkrings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under
året varav ett tvådagars strategimöte samt två beslut per capsulam.

Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.
Bolagets bildande samt ägarna
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

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.
Bolaget ägs av 71 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i Götaland. Ägarna har
tillsammans satt in 73 124 tkr (72 568 tkr) i aktiekapital.
Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya ägare
är kommuner i Götaland.
Ägarsamråd med representanter från de 71 delägarna hölls
digitalt den 18 november. Bolaget informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner.
Verksamhetens omfattning
Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till sina ägare och deras
kommunala bolag meddela direktförsäkring i följande
grupper och klasser av skadeförsäkring.
•

Försäkring mot brand och annan skada på
egendom (grupp e).
•
Fartyg (klass 6)
•
Allmän ansvarighet (klass 13).
•
Annan förmögenhetsskada (klass 16).
Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även
bedömas efter andra kriterier, som exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos
ägarna.
Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 65 (64)
kommuner samt 1 (1) bolag/kommunalförbund. Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner och deras
hel- eller delägda organisationer. Internupphandling enligt
3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att Kommunassurans
vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i
LOU. Under 2021 har 64 kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 66 försäkringskunder, kom-
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Per-Olof Derborn, Vice VD

muner och bolag.
Sedan många år är möjligheten för ägarkommunerna att
internupphandla sin försäkring i Kommunassurans lagreglerad i LOU. Kommunerna har genom möjligheten till
internupphandling kunnat få attraktiva premieerbjudanden
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när
kommunerna haft ett positivt skadeutfall.
De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och internationella återförsäkringsmarknaden.
Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under
året varit inriktat dels på informationsåtgärder gentemot
kommunerna och dels på det självkontrollprogram som har
utvecklats i samarbete med vår riskkonsult. Självkontrollprogrammet har under 2021 inte tagit i bruk i önskad utsträckning hos kommunerna, främst på grund av att
kommunerna har tvingats prioritera åtgärder relaterade till
covid-19.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång
Skaderesultatet har för året motsvarat ett normalår, i linje
med en budget avseende den totala skademängden. Vad gäller större skador, överstigande 5 Mkr för egendomsskador,
har bolaget varit helt förskonat från dessa under 2021. Trots
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till
totalt 7,7 Mkr (10,1 Mkr).
Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil vilket är mera märkbart i ett mindre bolag. Trots en
viss volymökning till 2021 har skadekostnaderna sjunkit
till mera normala nivåer sett till premiemassan. Med normala menas här att bolaget täcker den kostnadsnivån över
tid.

Bolagets fakturerade premier till kund ökade med
5 % mellan åren. Bolagets totala kostnader för återförsäkring ökade samtidigt med 31 %. Premieintäkterna för egen
räkning minskade därför med 3,6 Mkr från 2020. Priserna
för återförsäkring har ökat väsentligt på återförsäkringsmarknaden de senaste åren, vilket brukar beskrivas som att
det råder en hårdnande marknad. Förutom den hårdnande
marknaden har i prissättningen av Kommunassurans återförsäkring för 2021 beaktats att bolaget under 2020 noterades för hela sex stycken egendomsskador samt en
ansvarsskada överstigande den nivå per skada där bolagets
självbehåll passeras och återförsäkringen träder in, vilket
sker vid 5 Mkr för egendomsskador respektive vid 2 Mkr
vid ansvarsskador. Dessutom uppnåddes då även bolagets
nivå för totala kostnaden för egendomssskador innan återförsäkrarna träder in, s.k. stop-loss, som då var 25 Mkr.
Även under 2021 har covid-19 påverkat verksamheten
hos bolaget, liksom hos alla andra. Pandemin har inte medfört eﬀekter på ekonomin som på något sätt kan jämföras
med det synnerligen stora fallet i mars 2020, även om
marknaden även under 2021 vid tillfällen varit något volatil. Värdet på bolagets placeringar har under 2021 stärkts.
Under året blev Åtvidabergs kommun ny delägare i
bolaget och är ny försäkringskund från 2022. Dessutom
fattades beslut att Halmstads kommun blir ny delägare vid
början av 2022.
Det kan konstateras att befintliga kunder generellt väljer att förnya sitt försäkringsskydd i bolaget. Dessutom väljer fler av de fåtal ägarkommuner som inte har varit internt
försäkrade att flytta sitt försäkringsskydd till bolaget. Det
är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner
som har valt att söka försäkringsskydd utanför den egna
sektorns försäkringsmöjlighet. Det tillkommer även nya delägare som i samtliga fall har anslutit för att direkt kunna
försäkra med stöd av internupphandlingsbestämmelserna.
Årets resultat och skadeutfall
Årets resultat uppgår till 11 557 tkr (11 614 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning till säkerhetsreserven med -544 tkr (-3 169 tkr). Efter skatt slutar
resultatet på 8 082 tkr (6 565 tkr).
Premieintäkterna för egen räkning uppgår till 42 840
tkr (46 448 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgår
till 33 223 tkr (27 269 tkr) sedan beräkningen av IBNR
ökat bolagets skadereserv med -7 580 tkr (3 150 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 6,0 Mkr
mellan åren.
Under 2021 har bolagets finansiella placeringar ökat i
värde med 506 tkr (-3 033 tkr) och dessutom har vinster
vid försäljningar realiserats med 3 672 tkr (-4 139 tkr), dvs
en total påverkan på resultatet med 4 178 tkr (-7 172 tkr).
Ekonomisk ställning
Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god
ekonomisk ställning. Under många år har betydande värden
kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver)
som kunnat användas för år som medfört större skador och
sämre resultat.

Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2021
till 353 % (313 %). Under 2021 har bolaget haft ett positivt rörelseresultat som i kombination med att premieintäkter för egen räkning sjunkit genom de ökade premierna
för återförsäkring, gör att kvoten förbättras. Över tid har
bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt, från 182 % år
2009 vilket beror på fler delägare/mer aktiekapital och goda
vinster.
Under 2021 har bolaget inte gett några kostnader för
inrapporterade skador över självbehåll eller stop-loss för
återförsäkrarna, varken för egendom eller ansvar.
Bolagets placeringsverksamhet har under 2021 gett en
avkastning med 7,8 Mkr trots det låga ränteläget på marknaden. Dessutom har värdepapper kunnat realiseras med
en vinst på 3,7 Mkr, bl a fonder som inte gett avkastning
men ökat i värde. Efter realisationen av dessa papper har
återstående innehav ej förändrats i värde. Rörelserna är
mera måttliga efter de stora rörelserna i samband med pandemins utbrott 2020. Den direkta avkastningen har under
2021 uppgått till 2,96 % (3,04 %). Även om marknaden
kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på drygt 5 Mkr/år och de senste åren över 7
Mkr/år.
Risker i verksamheten
Bolaget köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker.
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för egendomsskador som ersätts av bolagets aggregat, var maximerad till 30
Mkr. För ansvarsskador var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 6 Mkr per år. I ett särskilt program för Malmö stad uppgick den totala risken för bolaget
till 1 Mkr. Dessutom har en mindre egen exponering för
bolaget om 0,1 Mkr per skada förelegat avseende återförsäkringsskydd för terrorism. Sammanlagt begränsades bolagets totala risk till avrundat 37 Mkr (30+6+1) per år.
Återförsäkring tecknades hos svenska och internationella
återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt lagen om
oﬀentlig upphandling, LOU.
Vid utgången av året var bolagets solvenskvot 320 %
(288 %) vilket i branschen anses som en synnerligen god
nivå. På en mindre verksamhet kan förändringar få snabbare genomslag på tillämpade nyckeltal.
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet
med bolagets placeringspolicy.
Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tillläggsupplysningar”.
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Verksamheten 2022
Premienivåerna på försäkringsmarknaden generellt är kraftigt stigande under år 2022, bland annat som en konsekvens av direktförsäkringsmarknadens behov av att
kompensera sig för de ökande premierna för återförsäkring.
Bolaget har dock valt att även under år 2022 bibehålla
samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § justeras
premien enbart i linje med index, vilket är bolagets målsättning med den placeringstekniken. Som nämnts ovan
ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket indikerar
en hårdnande marknad.
För 2022 har bolagets nya delägare Åtvidabergs kommun sitt huvudsakliga försäkringsskydd i bolaget. Dessutom blir Halmstads kommun delägare och har uttryckt
avsikt att internupphandla sitt huvudsakliga försäkringsskydd i bolaget fr o m 1 juli 2022.
De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring, utan istället valt att genomföra upphandling enligt
LOU kommer att erbjudas möjlighet att framöver istället
internupphandla sitt försäkringsskydd. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre villkor
vid en internupphandling än vid en upphandling enligt
annan upphandlingsform. Internupphandlande kommuner
deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett internupphandlande kommer återbäring om totalt
58,0 Mkr.
Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin
försäkring i bolaget idag, de får en förnyad kontakt med erbjudande om internupphandling.
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risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad riskaptit kräver ett ökat ansvarstagande per kommun, vilket
också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Arbetet
fortgår även under år 2022.
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 2022. Bolaget
genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.
Covid-19 innebär inte längre det hot som förelåg bara
för ett antal månader sedan, efter att många personer har
vaccinerats. Sjukdomen klassas inte längre som samhällsfarlig i Sverige och restriktionerna har släppts.
När det gäller kriget i Ukraina har bolaget inga engagemang med några av de stridande länderna. Det allmänna
världsmarknadsläget med ökad osäkerhet påverkar dock
värdet på bolagets placeringar av värdepapper.
På återförsäkringsmarknaden har den kraftiga prisökningen fortsatt även inför 2022. Även bolagets skadeutfall
år 2020 har påverkat återförsäkrarnas beräkning av bolagets
återförsäkringspremie för 2022. Rateökningen för egendomsåterförsäkringsprogrammen uppgår till totalt 17 %
Medarbetare och ersättning
Bolaget har fem anställda, varav tre kvinnor (senior
underwriter, skadechef samt ekonomi- och försäkringshandläggare) och två män (VD och ekonomichef/vice VD).

Även under 2022 föreligger möjlighet att välkomna
nya delägare.

Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män
och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avtalades i samband med
anställningsprocessen och har därefter endast justerats årligen.

Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla mer egen

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda.

V

VINSTDISPOSITION
Disposition av resultat
Men hänsyn till den pågående utvecklingen där ägarkommunerna föreslås ha en möjlighet att behålla kapital inom Kommunassurans föreslås att ingen utdelning görs. Istället behålls resultatet från år 2021 i bolaget för allokering till respektive
kommuns planerade kostnadställen.

Förslag till disposition av bolagets resultat
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)
Från tidigare år balanserat
Överkursfond
Årets resultat
Summa

2021
41 230 413
5 152 351
8 081 901
54 464 665

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
att i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.

Malmö den 25 mars 2022
Jan Åke Troedsson
Ordförande

Lars Niklasson
Vice ordförande

Jan Willgård

Anders Nählstedt

Iréne Robertsson

Kjell Rosenlöf

Catarina Willman

Anders Ramäng
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2022
Carl Fogelberg
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Viktoria Persson
Medpåskrivande revisor
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 28 mars 2022
Per Lilja
Lekannarevisor

Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor
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FEMÅRSÖVERSIKT

Resultatet
2021
Premieinkomst för egen räkning, (f e r)
43 001 731
Premieintäkt f e r
42 839 671
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1 737 887
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r
-33 223 125
Driftkostnader f e r
-10 515 975
Övriga intäkter/kostnader
0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen
838 458

2020
45 435 641
46 448 419
-23 379
-27 269 306
-9 451 169
1 432 269
11 136 834

2019
40 754 132
40 822 404
3 552 898
-23 734 806
-9 015 950
0
11 624 546

2018
40 079 411
39 843 887
-1 086 455
-13 593 361
-9 011 218
0
16 152 853

2017
30 208 977
30 094 100
1 727 429
-26 073 292
-7 926 283
0
-2 178 046

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

10 078 893
640 000
-543 694
-2 931 756
8 081 901

-148 146
625 000
-3 168 576
-1 880 050
6 565 062

19 724 194
525 000
5 733 341
-7 331 850
30 275 231

-3 829 633
500 000
-6 862 364
-1 605 930
4 354 926

4 923 304
500 000
0
-640 500
2 604 758

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar
örsäkringstekniska avsättningar f e r
Konsolideringskapital *1)
Konsolideringsgrad
Primärkapital
Minimikapitalkrav
Solvenskapitalkrav
Solvenskvot

213 557 192
-47 112 491
151 613 644
353%
152 275 056
37 954 415
51 559 951
320%

198 770 057
-35 210 094
142 153 674
313%
124 174 054
39 418 320
43 181 320
288%

183 439 803
-34 445 029
133 417 627
327%
134 244 855
38 807 727
34 193 725
402%

171 468 486
-48 762 314
111 081 773
277%
124 580 693
36 654 050
42 407 245
297%

165 290 225
-59 894 189
96 791 991
320%
94 998 939
36 043 550
57 743 556
165%

77,6%
24,5%
102,1%

58,7%
20,3%
79,1%

58,1%
22,1%
80,2%

34,1%
22,6%
56,7%

86,6%
26,3%
113,0%

2,96%
4,51%

3,04%
-0,07%

3,64%
9,40%

3,07%
-2,35%

3,46%
3,46%

Nyckeltal
Skadeprocent
Driftkostnadsprocent
Totalkostnadsprocent
Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o
orealiserad vinst

*1) 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 bilaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbetalningen.
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2021. Den kan också till delar avse 2022.
I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring.
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2021.
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.
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RESULTATRÄKNING
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Not

2021

2020

1

83 590 662
-40 588 931

76 852 132
-31 416 490

-162 060
42 839 671

1 012 778
46 448 420

1 737 887
1 737 887

-23 379
-23 379

0
0

1 432 269
1 432 269

-18 820 710
-3 360 874
698 796

-38 691 916
-3 587 131
21 955 579

-21 293 085
9 552 748
-33 223 125

-30 317 841
23 372 003
-27 269 306

-10 515 975
10 515 975

-9 451 169
-9 451 169

838 458

11 136 835

838 458
7 766 692
3 671 970
-128 808
-1 737 887
506 926
640 000
11 557 351

11 136 835
7 048 636
-4 139 305
-47 672
23 379
-3 033 185
625 000
11 613 688

-543 694
11 013 657
-2 931 756
8 081 901

-3 168 576
8 445 112
-1 880 050
6 565 062

2

Diverse intäkter
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Driftkostnader för skadereglering
Återförsäkrares andel
Förändring i avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

Driftkostnader f e r

3

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter
Realiserade vinster/förluster
Kapitalavkastning, kostnader
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen
Orealiserade vinster/förluster
Övriga intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat

4
4

5
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RESULTATANALYS
Resultatanalys (kronor)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar f e r
Driftkostnader f e r

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto
Återförsäkrares andel

Not

RA 1
RA 2

RA 3

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för oreglerade skador

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

Företag & fastighet 1)

42 839 671
1 737 887
-33 223 125
-10 515 975
838 458

12 334 927
-3 956 204
8 378 723
-2 925 206
-100 921 366
-103 846 572

56 734 081
56 734 081

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.

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

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring
Not RA 3 Avecklingsresultat
Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador som
fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än reserven för
skadan förekommer.
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83 590 662
-40 588 931
-162 060
42 839 671

-18 820 710
698 796
-3 360 874
-21 482 788
-21 293 085
9 552 748
-11 740 337
-33 223 125

-4 413 103

B

BALANSRÄKNING
.

TILLGÅNGAR (kronor)

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Not

2021-12-31

2020-12-31

6

213 557 192
213 557 192

198 770 057
198 770 057

51 599 081
51 599 081

42 046 333
42 046 333

29 979 018
5 135 000
3 487 466
5 499 583
44 101 067

17 924 200
14 250 000
27 000
4 323 593
36 524 793

79 953 246
459 739
80 412 985

57 424 281
57 424 281

3 123 151
3 123 151

3 016 896
3 016 896

392 793 476

337 782 360

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska
avsättning för oreglerade skador

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
Skattefordringar

Andra tillgångar
Kassa och bank
Materiella tillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

7
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R

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (kronor)
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Not

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv

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

8
9

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring
Skulder avseende återförsäkring
Övriga skulder
Skatteskuld
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

14

10

11

2021-12-31

2020-12-31

73 124 000
0
688
73 124 688

72 568 000
466 391
688
73 035 079

5 152 351
41 230 413
8 081 901
54 464 665

4 711 575
34 665 351
6 565 062
45 941 988

127 589 353

118 977 067

30 257 293
30 257 293

29 713 599
29 713 599

2 925 206
100 921 366
103 846 572

2 763 146
88 743 281
91 506 427

0
0

0
0

0
0
20 619 476
3 186 492
23 805 968

0
0
19 926 573
7 528 355
27 454 928

107 294 290
107 294 290

70 130 339
70 130 339

392 793 476

337 782 360

E

EGET KAPITAL
REDOGÖRELSE ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)

Ingående balans per 2021-01-01

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital
73 034 391

Övrigt
tillskjutet kapital
688

Summa
73 035 079

Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission

89 609

89 609

Transaktion med aktieägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2021-12-31

0
89 609

0

89 609

73 124 000

688

73 124 688

FRITT EGET KAPITAL

Överkurs fond

Ingående balans per 2021-01-01

Balanserad
vinst och årets
resultat

Summa

4 711 575

41 230 413
8 081 901

8 081 901

4 711 575

49 312 314

54 023 889

440 776

0

0

Årets resultat

45 941 988

Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission
Transaktion med aktieägare

0

0

Utdelning

0

0

440 776

0

440 776

5 152 351

49 312 314

54 464 665

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2021-12-31
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Not 2

(belopp i tkr)

Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst
Utbetald och reserverad premieåterbäring
Summa premieinkomst

2021

2020

91 311
-7 721
83 590

86 988
-10 135
76 853

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till
försäkringsverksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.
Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga summan av kapital i
försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 4,51 % (-0,07 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador
88 743
52 775
Utgående avsättning för oreglerade skador
100 921
88 743
189 664
141 518
Genomsnittlig avsättning för året
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året
Summa beräkningsunderlag
Avkastning

Not 3

Driftkostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Styrelsekostnader
Revisionsarvoden
Övriga kostnader
Avskrivningar

94 832
-56 515
38 317
1 738

70 759
-39 201
31 558
-23

6 110
342
462
106
3 445
51
10 516

5 512
359
451
388
2 741
0
9 451

Personal och löner
Bolaget har haft 5 (4) anställda, 2 (2) män och 3 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön totalt
1 373 tkr (1 412 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått 770 tkr
(764 tkr). Styrelsearvoden uppgår till 328 tkr (337 tkr). Sociala avgifter och löneskatter 1 457 tkr (1 188 tkr) och
pensionsförsäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och vVD till 654 tkr (651 tkr).
Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2
kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna).
Ersättning för revision
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 290 tkr.
Styrelsearvoden
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:
Jan-Åke Troedsson, ordförande
Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig
Anders Björnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig, t o m maj
Jan Willgård, ledamot o försäkringssakkunnig, fr o m maj
Anders Nählstedt, ledamot
Irene Robertsson, ledamot
Kjell Rosenlöf, ledamot
Catarina Willman, ledamot
Ann-Christin Walméus, suppleant
Stefan Tengberg, suppleant
Lars-Erik Rönnlund, suppleant

16

Belopp tkr
0
84
37
65
21
23
23
22
17
14
11

Riktlinjer
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. 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.
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
Realiserad vinst/förlust vid försäljning
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde

Not 5

Skatter
Årets skatt
Resultat före skatt
Orealiserat resultat värdepapper
Schablonintäkt
Underlag för beskattning
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6 %
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt på grund av ändrad taxering
Redovisad eﬀektiv skatt

Not 6

Placeringstillgångar
Nominellt
värde
Kommunobligationer
13 000
Företagsobligationer och räntebevis
174 254
Strukturerade produkter och fonder
25 000
212 254

Not 7

Fordringar avseende direkt försäkring
Fakturerade ej betalda premier for 2021

2021
Anskaﬀ- Verkligt
ningsvärde
värde
13 244
13 058
175 216 176 793
24 850
23 706
213 310 213 557

2021
7 639
3 672
506

2020
7 001
-4 139
-3 033

-2 539
11 557
-506
1 815
12 866
-2 539
-393
-2 932

-1 846
8 445
8 445
-1 845
-38
-38
-1 880

2020
Nominellt AnskaﬀVerkligt
värde
ningsvärde
värde
9 000
9 238
9 232
136 747
137 082 141 051
34 100
34 769
35 371
179 847
181 089 185 654
2021
29 979

2020
17 924
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Not 8

Not 9

Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början
Förändring under året
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut
Avsättning för oreglerade skador
Inträﬀade och rapporterade skador vidårets början
Inträﬀade och rapporterade skador förändring under året
Inträﬀade men ej rapporterade skador (IBNR) årets början
Inträﬀade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året
Utgående balans för oreglerade skador

Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Fakturerade premier för 2022
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
Registerförda tillgångar
Aktier
Obligationer
Kassatillgångar
Övriga placeringar
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Att disponera

41 230 413
5 152 351
8 081 901
54 464 665

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
att i ny räkning balanseras 54 464 665 kr.
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2021

2020

2 763
162
2 925

3 776
-1 013
2 763

68 743
13 713
20 000
-1 535
100 921

52 775
15 698
17 500
2 500
88 743

1 198
24 529
25 727

409
19 518
19927

89 509
12 675
102 184

68 934
1 196
70 130

43 581
9 108
2 423
Inga
Inga

286
40 173
2 220
1 763
Inga
Inga

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.
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS
17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och
med den 1 januari 2023. Bolaget förbereder införandet av
det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag
ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. IASB:s mål
med IFRS 17 är att öka transparensen och jämförbarheten
i redovisningen av försäkringskontrakt. Den blir tillämplig
för onoterade företag så Kommunassurans behöver inte
längre tillämpa full IFRS gällande koncernredovisning.
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.
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 valutasäkrats till SEK varför bolaget
inte tar någon valutarisk.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaﬀningsvärde efter avdrag för ackumulerade 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.
Finansiella tillgångar och skulder
Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från
1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. Bolaget har inte förtidstilllämpat IFRS 9 under tidigare perioder.
Klassificering
Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets aﬀärsmodell för förvaltningen av finansiella

tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus,
i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktionskostnader direkt hänförliga till
köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella
tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.
Tillgångar värderade till upplupet anskaﬀningsvärde
Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som
tillgångar som redovisas till upplupet anskaﬀningsvärde då
följande krav är uppfyllda:
•

tillgången ingår i en aﬀärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och
•
avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov
till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp
och ränta på det utestående kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaﬀningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa
och Bank, Övriga fordringar. Dessa tillgångar redovisades
till upplupet anskaﬀningsvärde även enligt tidigare principer
Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde
över resultaträkningen på grund av att de finansiella tillgångarna innehas i en aﬀärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.
Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde
över totalresultat.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde
via resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga
skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.
Skulderna värderas till upplupet anskaﬀningsvärde. Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaﬀningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av eﬀektivitetsräntemetoden i de fall
den är väsentlig.
Derivatinstrument
Bolaget har endast derivatinstrument vid valutasäkring för
att eliminera valutaexponering.
Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet
anskaﬀningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida
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förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i
skuldinstrument redovisade till upplupet anskaﬀningsvärde
resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen
baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i
kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven
för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken för hela fordrans löptid och redovisas första gången.
Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en
aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för
handel och finansiella tillgångar som kan säljas) baseras på
noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget
handlas på en aktiv eller observerbar marknad
Borttagande av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när
samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
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.
Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall. De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med
fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer.
Bolaget har inte diskonterat sina skadereserver.
Premier och försäkringsersättningar
Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för
direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats 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.
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Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den
innebär bl a att kommuner som har positivt skadeutfall kan
få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget
i resultaträkningen
Utbetalada 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 2015:19 och FFFS
2015:23. Den tillämpade regeln för bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2021 totalt
möjliggör en avsättning upp till 30,3
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.
Kapital överförd från finansrörelse
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.
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 2021 års årsredovisning har aktuell skattesats, 20,6
%, tillämpats.
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 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.
RISKER
Allmänt om 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 utförs kontroll av
bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt
lekmannarevisorer som granskar bolaget. Vidare har bolaget
en funktion för internrevision, riskhantering, regelefterlevnad och aktuarie.
Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll
av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges
information om bolagets risker. Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad.
Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen.
Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande
genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk,
kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.
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. Ansvars- och personskador tar lång tid
att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. Egendomsskador 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.
När skador inträﬀar registeras de och därefter görs en
bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för
respektive skada. Förutom reservsättning för de skador som
är inträﬀade, gör bolaget avsättning för skador som är inträﬀade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador
som ännu inte är kända men kan ha inträﬀat.
2021
11 500
8 500

2020
9 500
8 000

-11 500
-2 750

-5 400
-3 200

IBNR förändring under året, egendom -2 230
IBNR förändring under året, ansvar
695

2 000
500

IBNR vid årets början, egendom
IBNR vid årets början, ansvar
Återförsäkrares andel av IBNR vid
årets början,
egendom
ansvar

Återförsäkrares andel av IBNR,
förändring under året,
egendom
ansvar

11 190
-2 075

-6 100
450

Utgående IBNR för egen räkning

13 330

5 750

Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa
riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas
och att specificera vilka försäkringsbelopp och definiera
vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av
självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen
återförsäkringskapacitet. Den återförsäkringskapacitet för
avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall
också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och
transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle
vara anpassat till bolagets solvens, likviditet, och tillgänglig
återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget
skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att
detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument.
Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med firma P&B
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2021 (kr)
<2016
Avsättning oreglerade skador IB
4 550 077
Förändring i avsättning med utbetald ersättning
-608 877
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -1 225 986
Förändring i avsättning
-1 050 000
Nya avsättningar
0
Summa förändring
-2 884 863
Avsättning oreglerade skador UB
1 665 214

2017
2 121 628
-1 477 200
0
-655 000
0
-2 132 200
-10 572

2018
1 824 963
-704 289
0
-329 000
0
-1 033 289
791 674

2019
9 534 263
-2 290 384
0
-3 673 116
0
-5 963 500
3 570 763

2020
2021
70 712 349
0 88 743 280
-17 049 737 -3 837 963 -25 968 450
0
0 -1 225 986
4 887 858
0
-819 258
-2 380 000 42 571 779 40 191 779
-14 541 879 38 733 816 12 178 085
56 170 470 38 733 816 100 921 365

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB
0
Förändring i fordran pga utbetald ersättning
0
Förändring i fordran utan efterföljande ersättning
0
Förändring i fordran
0
Nya fordringar
0
Summa förändringar
0
”Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”
0
Återförsäkrarens andel av utbetalning
0
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
0
Utbetalda försäkringsersättningar
-753 877
Förändring i avsättning
2 884 863
Avvecklingsresultat
2 130 986

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 150 162
2 132 200
982 038

1 084 174
0
-300 000
0
0
-300 000
784 174
0
0
-589 005
733 289
144 284

1 514 167 53 697 992
0
0
0
0
-1 500 000
0
0
0 -8 272 252
0
0
0 10 510 000
-1 500 000 -8 272 252 10 510 000
14 167 45 425 740 10 510 000
0
-698 796
0
0
0
0
-1 037 080 -11 870 836 -3 438 080
4 463 500 14 264 627 -36 223 816
3 426 420 1 694 995
0

2020 (kr)
Avsättning oreglerade skador IB
Förändring i avsättning med utbetald ersättning
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
Förändring i avsättning
Nya avsättningar
Summa förändring
Avsättning oreglerade skador UB

<2015
1 487 133
0
-397 200
-545 979
0
-943 179
543 954

2016
4 361 975
0
-201 140
-154 712
0
-355 852
4 006 123

2017
2 559 716
0
-87 800
-350 288
0
-438 088
2 121 628

2018
2019
2020
6 244 711 38 121 905
0 52 775 440
-1 147 000 -18 779 698
0 -19 926 698
-671 161 -1 459 578
0 -2 816 879
-2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000
0
-258 563 56 469 980 56 211 417
-4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840
1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB
0
Förändring i fordran pga utbetald ersättning
0
Förändring i fordran utan efterföljande ersättning
0
Förändring i fordran
0
Nya fordringar
Summa förändringar
0
”Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”
0
Återförsäkrarens andel av utbetalning
0
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning
0
Utbetalda försäkringsersättningar
-127 000
Förändring i avsättning
943 179
Avvecklingsresultat
816 179

0
0
0
0

10 131 380
-10 038 835
0
-92 545

0
0
0
0
0
355 852
355 852

-10 131 380
0
10 481 971
-10 481 971
0
345 543
345 543

979 248 10 995 707
0 22 106 335
0 -3 467 500
0 -13 506 335
0
0
0
0
104 926 -6 014 040
0 -6 001 659
0 53 697 992 53 697 992
104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998
1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
0
353 331
0 -10 128 640
-704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309
3 820 543
-234 445
5 103 672

56 296 333
0
-1 800 000
-8 272 252
10 510 000
437 748
56 734 081
-698 796
0
-18 839 040
-11 745 337
8 378 723

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. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 30 Mkr. För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 6 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram för
försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr samt ett program för exponering mot skada till följd av terrorism där bolagets egen andel har
varit mycket begränsad. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed avrundat till 37 Mkr.
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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. Den totala skadekostnaden som ersätts av
bolaget, aggregat, har varit 30 Mkr. För ansvarsskada var
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat,
6 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram för försäkringslösningen åt Malmö stad som
är maximerad till 1 Mkr samt ett program för exponering
mot skada till följd av terrorism där bolagets egen andel har
varit mycket begränsad. Bolagets totala risk för skador
under ett kalenderår uppgick därmed avrundat till 37 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 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

Återförsäkring och försäkringsrisk
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträﬀade
skador över nivå för självbehåll. Premien 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 och egendom.
Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt återförsäkringsavtalet.

tion, vilka är klassificerade enligt tillgängliga för försäljning,
innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt
totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser
som är noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de
har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella
instrument värderade inom nivå 1 och 2.
(kr)
AAA
AA+
AAA+
A
A-

2021
4 005 520
9 052 520
8 692 500
10 794 871
0
7 144 942

BBB+ 4 100 800
BBB
33 014 586
BBB- 52 114 201

39 690 353

2020
4 013 360
5 218 400
15 216 480
18 644 873
0
7 249 256

50 342 369

86 610 423

89 229 587

4 040 200
44 012 933
38 557 290

40 197 233
18 925 012
9 016 258

68 138 503

35 030 256
24 212 009
0

59 242 265

Oratade 16 498 749

16 498 749

2 575 000

2 575 000

BB+
BB
BB-

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har
några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av
förutbetalda premier och avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till
likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena
är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.
2021
2020
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020
2021
116 986 002
2022 14 071 270 145 227 296
24 090 903 14 043 653
2023 27 232 043 20 087 101
44 761 916 28 060 360
2024 52 947 020 15 987 399
50 380 196 16 026 632
2025 67 479 286
9 616 800
60 608 612
9 381 480
2026 27 394 234
5 997 395
2027 24 433 339 16 641 201
18 928 430 14 271 930
Total 213 557 192 213 557 192 198 770 057 198 770 057

När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för
egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 47,1
Mkr (35,2 Mkr), kan av dessa skador beräknas utfalla med
38,4 Mkr (51,3 Mkr) inom ett år och ytterligare 19,2 Mkr
(13,8 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.

Finansiella risker
Bolagets placeringspolicy reglerar vilka värdepapper som
bolaget ska placera i och vid utgången av 2021 var fördelningen enligt följande:
Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer informa-
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Koncentrationsrisk
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 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.

31 december 2021
Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
värderade till
anskaﬀningsvärde
verkligt värde
Summa

(tkr)

Tillgångar i balansräkningen
Obligationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar
exkl interimsfordringar
Likvida medel
Summa

92 213
79 953
172 166

213 557

213 557

213 557

92 213
79 953
385 723

31 december 2020
Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
värderade till
anskaﬀningsvärde
verkligt värde
Summa

(tkr)

Tillgångar i balansräkningen
Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar
exkl interimsfordringar
Likvida medel
Summa

78 544
57 424
135 968

198 770

198 770

198 770

78 544
57 424
334 738

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade 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 3).
På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet
anskaﬀningsvärde i allt väsentligt överensstämma med bokfört värde.
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GRANSKNINGSRAPPORT 2021
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.

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.
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, Sölvesborg.
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 och inom de kommunala befogenheter som gäller för
bolaget.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Malmö 2022-03-28

Per Lilja, Malmö
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer

Sylve Qvillberg, Skurup
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DELÄGARE
Aktieägare

Andel

Aktieägare

Antal

Andel

Alvesta kommun

897

1,23%

Ronneby kommun

1 360

1,86%

Bjuvs kommun

662

0,91%

Simrishamns kommun

937

1,28%

Borgholms kommun

271

0,37%

Sjöbo kommun

826

1,13%

214

0,29%

676

0,92%

Bromölla kommun

574

0,78%

Skinnskattebergs kommun

Burlövs kommun

732

1,00%

Skurups kommun

Båstad kommun

676

0,92%

Smedjebackens kommun

521

0,71%

Eda kommun

411

0,56%

Staffanstorps kommun

970

1,33%

1 386

1,90%

Surahammars kommun

481

0,66%

270

0,37%

Svalövs kommun

605

0,83%

Eslövs kommun
Essugna kommun
Grästorp kommun

275

0,38%

Svedala kommun

877

1,20%

Hultsfreds kommun

339

0,46%

Sävsjö kommun

533

0,73%

2 341

3,20%

Sölvesborgs kommun

807

1,10%

Högsby kommun

143

0,20%

Tingsryds kommun

614

0,84%

Hörby kommun

676

0,92%

Tomelilla kommun

602

0,82%

Höörs kommun

682

0,93%

Tranemo Kommun

563

0,77%

Jokkmokk kommun

244

0,33%

Trelleborgs kommun

1 875

2,56%

Karlshamns kommun

1 490

2,04%

Uddevalla kommun

1 336

1,83%

Karlskrona kommun

2 992

4,09%

Uppvidinge kommun

454

0,62%

Hässleholms kommun

761

1,04%

Vadstena kommun

352

0,48%

Kristianstads kommun

3 615

4,94%

Valdemarsvik kommun

377

0,52%

Kävlinge kommun

1 220

1,67%

Vansbro kommun

329

0,45%

Laholms kommun

1 111

1,52%

Varbergs kommun

1 510

2,06%

Landskrona kommun

1 846

2,52%

Vellinge kommun

1 494

2,04%

368

0,50%

Vetlanda kommun

1 259

1,72%

Klippans kommun

Lekeberg kommun
Lessebo kommun

390

0,53%

Vänersborgs kommun

945

1,29%

Ljungby kommun

1 300

1,78%

Ydre kommun

177

0,24%

Lomma kommun

872

1,19%

Ystads kommun

1 278

1,75%

Åstorps kommun

639

0,87%

Åtvidabergs kommun

285

0,39%

Lunds kommun

4 846

6,63%

12 588

17,21%

Malung/Sälen kommun

485

0,66%

Älmhults kommun

732

1,00%

Markaryds kommun

459

0,63%

Älvdalens kommun

338

0,47%

Mönsterås kommun

327

0,45%

Älvsbyns kommun

395

0,54%

Olofströms kommun

633

0,87%

Ödeshögs kommun

257

0,35%

Osby kommun

611

0,84%

Örkelljunga kommun

457

0,62%

Ovanåker kommun

558

0,76%

Östra Göinge kommun

672

0,92%

Perstorps kommun

326

0,45%

73 124

100,0%

Malmö stad

26

Antal

F

FÖRSÄKRINGSSKYDD
SOM VI KAN ERBJUDA
Kommunassurans kan genom samarbete med återförsäkrare
erbjuda våra delägande kommuner samt deras bolag och
andra organisationer ett välanpassat försäkringsskydd för
försäkringsområdena:

t
t
t
t

Egendomsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Fartygförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring

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

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:
t Allmänt ansvar
t Produktansvar
t Förmögenhetsskada såsom:
Myndighetsupplysning och -utövning
Personuppgiftslagen
t
t
t
t

Konsultansvar
Ansvar Miljöskada
Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:
t Kasko (Fartygsförsäkring)
t P&I (Fartygsansvar)
Förmögenhetsbrottsförsäkring
t Försäkringen gäller för brottslig handling
mot den försäkrade.
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Kommunassurans Syd AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
040-611 22 00
Telefon:
infok@ksfab.se
E-post:
Hemsida: www.ksfab.se

Adress:

