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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltnings-
berättelse
Styrelsen och verkställande direktören för 
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) 
avger härmed redovisning för perioden 
2017-01-01–2017-12-31.

Årsredovisningen har upprättats enligt 
lag om årsredovisning i försäkringsföre-
tag (ÅRFL), Finansinspektionens före skrifter 
och allmänna råd om årsredovisning i 
försäkrings företag, FFFS 2015:12 samt Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 (jan 2014).

Bolaget bedömer att verksamheten har 
 bedrivits i enlighet med de ändamål som 
har fastställts samt inom de kommunala 
 befogenheterna.

Samtliga angivna belopp är uttryckta i tkr 
om inget annat anges.

VERKSAMHET
Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av följande kom
muner med ägarandel inom parentes.

Gävle kommun 7 520 aktier (26,9 %)
Sundsvall kommun 7 520 aktier (26,9 %)
Kiruna kommun 862 aktier (3,1 %)
Uppsala kommun 1 524 aktier (5,4 %)
Piteå kommun 820 aktier (3,0 %)
Trollhättan Stad 870 aktier (3,1 %)
Helsingborg Stad 1 774 aktier (6,3 %)
Trondheim kommune 4 800 aktier (17,1 %)
Örnsköldsvik kommun 786 aktier (2,8 %)
Umeå kommun 1 524 aktier (5,4 %)

Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och på
började sin försäkringsverksamhet den 1 januari 2003. Sätet 
för bolaget är Gävle.

Bolaget har koncession att, inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, med begränsning till aktie ägarnas 
egna risker och egna anställda, meddela försäkring till 
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aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltnings 
som bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än 
aktieägande kommun eller deras bolag sina tjänster. Bolaget 
har koncession för att teckna försäkring inom följande för
säkringsområden:

DIREKT FÖRSÄKRING
Olycksfalls och sjukförsäkring (grupp a)
Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E)
Motorfordonsansvar (klass 10)
Fartygsansvar (klass 12)
Annan förmögenhetsskada (klass 16)
Landfordon (klass 3)
Fartyg (klass 6)
Godstransport (klass 7)
Allmän ansvarighet (klass 13)

Inom följande områden kan bolaget avge återförsäkring:

INDIREKT FÖRSÄKRING
Brand och annan skada på egendom (grupp E)
Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a)
Olycksfalls och sjukförsäkring (grupp a)
Fartygsansvar (klass 12)
Landfordon (klass 3)
Fartyg (klass 6)
Allmän ansvarighet (klass 13)
Godstransport (klass 7)

Återförsäkringsavtal har för 2017 funnits med IF Skade
försäkring, Swiss RE Europé S.A., Allianz Corporate 
 Global & Specialty AG, Munich Re, Inter Hannover Re 
(Guy Carpenter), General Re, AIG Europé Ltd, QBE 
 Liability, Zurich samt Kommun Garanti Reinsurance S.A.

Svenska Kommun Försäkrings AB har ett avvägt själv
behåll vilket styr de premier som bolaget tar ut. Se sidan 31 
för information om bolagets självbehåll för 2017 avseende de 
olika försäkringsområdena.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft åtta 
 sammanträden, fyra fysiska möten och fyra telefon möten. 
Årsstämma hölls den 19 maj 2017, medan nästa års
stämma hålls den 31 maj 2018. Bolaget har tio anställda. 
Information  avseende principer för ersättningar och för
måner till  ledningen finns i not 18.

FINANSIELLA RESULTAT
Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 3 011 (5 120) tkr 
och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till 5 036 (19 202) tkr. I årets resultat ingår 2 158 (8 229) 
tkr som premieåterbäring till ägarkommunerna.

Av säkerhetsreserven har bolaget löst upp en tredjedel, 
56 980 (0) tkr då det införts en mer begränsande regel för 
hur stor säkerhetsreserv bolaget får ha från och med 2019.

Det kapital som bolaget placerar består av aktier och ränte
bärande papper, SHB Global Dynamic Allocation 90 och 
 Handelsbanken Kortränta Criteria, samt medel på bankkonto. 
Den totala och kapitalavkastningen blev 3 779 (14 336) tkr.

Bolagets konsolideringskapital uppgår till 205  021 
(213  796) tkr vilket ger en konsolideringsgrad på 201 
 procent (236).

Takvandring Foto: Sundsvall kommun
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VINSTDISPOSITION
Vinst att disponera uppgår till 58 957 (10 239) tkr. Styrelsen 
föreslår att vinsten balanseras i ny räkning, se not 23.

INFORMATION OM FRAMTIDA UTVECKL ING,  
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget är sedan 2013 öppet för att ta in nya kommuner 
som delägare men fortsätter främst att inrikta sig på att växa 
 internt genom att få in fler av befintliga delägares bolag i för
säkringsprogrammen samt ytterligare tre av kommunerna i 
olycksfallsförsäkringen.

Det samarbete som bedrivs med övriga kommun
captivebolag i Sverige har inneburit att insatser gjorts bl a för 
att  effektivisera skaderapportering samt att finna effektiva 
 former för upphandling av återförsäkringslösningar.

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att bolagets 
 hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. De 

 risker som bolaget är utsatt för och som hanteras är  operativa 
risker, kredit och motpartsrisker, skuldtäckningsrisker, 
marknadsrisker, likviditetsrisker, teckningsrisker, reserv
sättningsrisker samt återförsäkringsrisker. Bolagets risker 
behandlas djupare i not 2.

Bolaget har sedan 2016 ett nytt försäkringsadministrativt 
system. Under 2017 har systemet förberetts för att uppdateras 
till ny version där kompletterande moduler tillförts. Särskilt 
angeläget är det att få modul för rapportering till återför
säkrarna samt modul för premieberäkning. Dessa funktioner 
planeras finnas klara för idrifttagande under 2018.

Bolagets vd blev i januari 2017 arbetsbefriad som en 
 konsekvens av bristande efterlevnad av främst attestregler. I 
en förlikning har en uppgörelse träffats med vd om avslut av 
anställning. Vice vd trädde in som ledare av verksamheten i 
enlighet med existerande backupavtal. Ny vd rekryterades 
och tillträde våren 2017.

Trondheims kommun valde under hösten 2017 att 
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 genomföra en upphandling av sin egendomsförsäkring. 
Upphandlingen efterfrågade en ”traditionell” premie vilket 
bolaget i dialog med kommunen konstaterade inte motsvarar 
den captivelösning som bolaget tillhandahåller. Styrelsen 
i bolaget valde därför att bolaget inte skulle offerera för
säkring. Trondheims kommun har därför from 2018 annan 
försäkringsgivare för sin egendomsförsäkring men kvarstår 
dels med olycksfallsförsäkring dels som ägare i bolaget.

Verksamheten i Kommungaranti Skandinavien Försäk
rings AB med dotterbolaget Kommun Garanti Reinsurance 
S.A. är under planerad avveckling då ägarna till bolaget (Gävle 
kommun och Sundsvalls kommun) överväger att  gemensamt 
ta ett sådant beslut. Svenska Kommun Försäkrings AB 
har för 2017 haft del av sin återförsäkringslösning genom 
dotter bolaget, 90 procent av Multi Line. Genom en planerad 
avveckling har dotterbolaget beslutat att inte ta på sig några 
nya risker. Det medför att Svenska Kommun  Försäkrings 
AB from 2018 har ett större självbehåll då  Multi Line nu 

endast täcks till 20 procent genom återförsäkring. Det ökade 
självbehållet bedöms över tid motsvaras av den premie som 
tidigare betalts för återförsäkringslösningen.

SOLVENS I I
Bolaget har uppdaterat sina styrdokument och sin 
 Governance Manual innebärande en reduktion av antalet 
styr dokument genom dels sammanslagning dels flytt av vissa 
till HRhandbok. Flera utbildningstillfällen rörande bland 
annat bolagsstyrning och återförsäkring har genomförts 
med bolagets medarbetare och styrelseledamöter.

Bolaget har genomfört ytterligare egna bedömningar 
och rapportering av risker (ORSA). I rapporten har  bolaget 
behandlat sina risker och beräknat ett solvenskapitalkrav 
(SCR).

SKFAB:s styrelse har satt 1,50 som lägsta nivå för 
 bolagets solvenskvot (kapitalbas/solvenskapitalkrav), vilken 
per 20171231 ligger på 2,45 och som därmed innebär att 
den lägsta kvoten på 1,50 uppnås med god marginal. 

Uppsala. Foto: Johan Alp
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GÄVLE KOMMUN
Folkmängd: 100 603 invånare

Säg Gävle och de flesta tänker på en julbock eller ett 
 ishockeylag. Några minns att det snöade kraftigt under ett 
par dygn 1998, andra förknippar staden med kaffe eller på 
senare år med whisky.

Gävle är det bästa av många världar. Vi bor både nära  
och strax utanför den täta, pulserande storstadsregionen. Vi 
har havet i öster, staden i mitten och skogarna i väster. Här 
finns därför både tryggheten och nyfikenheten. Gissa om 
det leder till många spännande möten? Du väljer själv om du 
vill se grynnor, grannar eller granar utanför ditt köksfönster.

Städer med över 100 000 invånare är idealiska. De är till
räckligt stora för att erbjuda ett intressant utbud, men inte 
större än att du lätt kan överblicka allt som händer. Vi gillar 
våra uteserveringar, torghandeln, picknicken i Boulogner
skogen, att stå med ett fiskespö mitt i stan eller att gå en 
runda på golfbanan både före och efter jobbet. Vi gillar när
heten i Gävle som gör livet lite enklare. Men vi gillar också 
möjligheten att ta oss vidare ut i världen med tåget eller fly
get. 60 minuter till Arlanda är ett utmärkt exempel på vad 
vi menar med närhet.

Gävle kommun är regionens största arbetsgivare med ca 
7  000 anställda och sex miljarder i omsättning. Verksam
heten är bred och omfattar allt från skola, omsorg och kultur 
till väghållning, miljöfrågor och turism. Vi arbetar utifrån 
en gemensam värdegrund med bemötande, samarbete och 
kvalitet i fokus.
 
 
 
 

www.gavle.se

SUNDSVALL KOMMUN
Folkmängd: 98 766 invånare

Längst kusten breder Sundsvall ut sig mellan våra två stads
berg, södra och norra. Södra berget är ett fantastiskt natur
område med en skidbacke och flera mil långa preparerade 
skidspår. Norra berget är Sundsvalls Stadspark med djur, 
utsiktstorn, lekparker och kaféer.

I Sundsvall finns gott om kultur och evenemang. Bland 
annat arrangeras Sundsvall Bjuder, Sensommar och Pride
festivalen. Scenkonstbolaget ger dig upplevelser med film, 
teater, dans och musik. Sundsvalls centrum, Stenstan, bygg
des upp efter den stora branden 1888 och räknas som Europas 
nordligaste stadsbebyggelse i samma renässansstil som bland 
annat Wien och Berlin.

I Stenstan finns många butiker och strax norr om Sunds
vall ligger handelsområdet Birsta som är norra Sveriges största 
externa handelscentrum. Sundsvallsregionen med cirka 
200  000 invånare har en arbetsmarknad med över 10  000 
före tag fördelade på mer än 400 branscher. Stadens näringsliv 
består av en bra mix av växande lokala småföretag och stora 
multi nationella företag. Några områden som utmärker sig är 
cellulosa och fiberteknologi, digitala tjänster samt bank, för
säkring och pension. Staden är i konstant utveckling, och det 
fördelaktiga entreprenörsklimatet bidrar till stora möjlig heter 
för dig som medborgare. Vi erbjuder också norra Sveriges 
största utbud av restauranger. I Sundsvall finns också Mitt
universitetet som har ett brett utbud av kurser och program.

 
 

www.sundsvall.se

Konserthuset i Gävle. Foto: Albin Bogren Vy över Sundsvall. Foto: Sundsvall kommun
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PITEÅ KOMMUN
Folkmängd: 42 177 invånare

Piteå ligger vid Bottenvikens kust, cirka 90 mil norr om 
Stockholm och 10 mil söder om Polcirkeln. Piteå  präglas 
av en gemytlig atmosfär och är en stark handels och 
 konferensstad med många evenemang som lockar både 
 pitebor och besökare.

Piteå är en trygg småstad med storstadens möjligheter 
och kaxighet. Här kan du göra karriär och samtidigt leva 
ett bra liv utan stress och bilköer. Här är villapriserna lägre 
än i storstäderna och vi är särskilt stolta över barnomsorgen, 
skolan och vår äldreomsorg.

Under 2016 fortsatte Piteås positiva befolkning sökning 
på väg mot målet 43 000 invånare 2020. För att nå målet har 
flera attraktiva tomter skapats och det byggs nya lägenheter 
både i centrala stan och utanför. 

På orten finns Studio Acusticum – ett av norra  Europas 
modernaste konserthus med unik akustik och en orgel i 
världsklass. I samma byggnad huserar  Piteå Science Park –
en växande företagsby med många  företag inom de kreativa 
näringarna. Närmaste granne är Luleå tekniska universitet 
med utbildningar inom musik, media, ljud och dans.

Piteå är en välbesökt ort under sommaren med sina fina 
sandstränder, rika båtliv och vackra skärgård.  Under vintern 
finns möjlighet att åka slalom, längdskidor eller långfärds
skridskor. Fina skoterleder finns att tillgå och sparkar finns 
till låns intill kommunens plogade isbana.

Välkommen till Piteå. Välkommen hem.
 
 
 

www.pitea.se

KIRUNA KOMMUN
Folkmängd: 23 187 invånare

Längst upp i nordligaste Sverige. Där norrskenets sprakande 
skådespel underhåller i midvinternattens mörker och mid
nattssolen lyser dygnet runt om somrarna, ligger Kiruna. 

En ung stad vars mark har trampats av Sveriges 
 urbefolkning sedan urminnes tider och som berikar vår stad 
med en kultur att förvalta och bevara. Med Europas sista 
vildmark och stadens spännande utveckling skapas en har
moni med extrema kontraster i fokus. Sveriges nordligaste 
kommun har en inter nationell prägel, en expansiv utveck
ling, stark besöksnäring och unik rymdverksamhet som inte 
finns någon annanstans i landet. Vår vision och övertygelse 
värnar om människors lika värde och den genomsyrar hela 
vår kommun.

Det har gått mer än 100 år sedan Kiruna grundades och 
det svarta guldet spelar fortfarande en stor roll i stadens fram
tid. Gruvbrytningen närmar sig bebyggelsen och den stora 
stadsomvandlingen är idag verklighet. Den lockar intres
serade från hela världen och ger nya och unika möjlig heter 
som ska nyttjas till att knyta till sig nationella och forsk
ningsrelaterade verksamheter inom hållbarhet, arkitektur, 
konst, miljö,  energi, infrastruktur och kommunikationer.

”Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och 
värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra 
fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna 
ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna.”

 
 
 

www.kiruna.se

Piteå. Foto: Richard KårströmKirunafestivalen. Foto: Kjell Törmä



10

KOMMUNER SOM INGÅR

KOMMUNER SOM INGÅR

TROLLHÄTTANS STAD
Folkmängd: 58 238 invånare

"Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för 
framtiden". Det är vår vision och det finns både kraft och 
mod att förverkliga idéer i Trollhättan.

I Trollhättan är närhet en möjlighet. Arbete och möten, 
fritid och shopping, nöjesliv och dramatisk miljö i form av 
fall och slussar – inget är längre bort än en kvart för våra 
57 092 invånare. Vi delar gärna med oss av kreativiteten som 
skapat Sveriges filmmetropol – eller stoltheten över att till
verka flygmotorer i absolut världsklass.

Sveriges äldsta vattenfestival ”Fallens Dagar” firas i Troll
hättan varje år tredje helgen i juli.

Högskolan Väst med sina 12 000 studenter är Sveriges 
modernaste högskola. Dubbelspår och fyrfältsväg gör att 
Göteborg bara är 30 minuter bort.

Vi är redan i dag en stark och attraktiv kommun. Troll
hättan har ambitionen att växa till 70 000 in vånare år 2030 
och vi arbetar hårt med att skapa förutsättningar för detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.trollhattan.se

TRONDHEIM KOMMUNE
Folkemengde: 192 874 innebyggere

Trondheim ligger ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. 
Byen, som er Norges tredje største, er administrasjonssen
trum i SørTrøndelag fylke og bispesete i Nidaros bispe
dømme. Byen preges av Nidarosdomen som er nasjonalhel
ligdom og landets kirkelige tyngde punkt. Det er her Norges 
konger har blitt kronet og signet opp gjennom tidene.

Dagens Trondheim er en moderne universitetsby og et 
sentrum for maritim, teknisk og medisinsk forskning. Byen 
er også trafikknutepunkt med flyplass, havn og jernbane. 

Byens kulturliv spenner fra anerkjente profesjonelle insti
tusjoner til bred og kreativ amatørvirksomhet. Hver tredje 
innbygger er medlem av et idrettslag, og byen har anlegg og 
rekreasjonstilbud for de fleste  ambisjoner og interesser. De 
populære Olavsfest dagene, som er landets største kirke og 
kulturfestival, feires rundt Olsok i månedsskiftet juliaugust 
hvert år. Trondheim har både småbyens sjarm og storbyens 
mange muligheter.

Trondheim kommune har til sammen ca 14 000  ansatte, 
mens byen har 190 000 innbyggere. De mange studentene i 
byen – hver sjette innbygger – bidrar til at det faktiske folke
tallet er betydelig høyere.
 
 
 
 
 
 
 
 

www.trondheim.kommune.no

Laxfiske. Foto: Trondheim KommuneJärnvägsbro i Trollhättan. Foto: Joachim Nywall
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HELSINGBORGS STAD
Folkmängd: 143 304 invånare

Helsingborg är staden vid sundet där du har tillgång till det 
mesta; badstränder, bokskogar, anrika fiskelägen, en levande 
landsbygd och en restaurangtät stadskärna. Närheten till 
danska Helsingör präglar stadsbilden där passagerarfärjor 
kör i skytteltrafik över sundet. I det breda kulturutbudet 
finns bland annat en egen symfoniorkester och en hyllad 
stadsteater. Strax utanför centrum hittar vi Sofiero slott och 
slottspark och, som en oas mitt i staden, populära Fredriks
dal museer och trädgårdar.

I Helsingborg vågar vi tänka nytt. Stadens fria wifi är 
sedan länge en självklarhet för de som bor och verkar i 
Helsingborg. Idag använder flera kommuner Helsingborgs 
öppna källkod till sina hemsidor och intranät. Satsningarna 
på innovation och digitalisering har lett till utmärkelserna 
Sveriges ITkommun 2015, Årets tillväxtkommun 2016 och 
Sveriges Kvalitetskommun 2017. Invånarnas väg in till kom
munen, Helsingborg kontaktcenter, blev 2017 bäst i Sverige 
på tillgänglighet via mejl och telefon.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.helsingborg.se

UPPSALA KOMMUN
Folkmängd: 219 914 invånare

Att leva och arbeta i Uppsala kommun är att ha nära till 
vardagen, världen, kompetensen, upplevelserna, naturen, 
landsbygden – och varandra. I Uppsala – Sveriges fjärde 
storstad och en del av Europas mest expansiva tillväxt
område – finns prisade restauranger, ett rikt kulturliv och 
hela Sveriges historia runt knuten.

Kommunens tjänster och service finns till för att hjälpa 
medborgare och besökare så vi utvecklar befintliga och nya 
digitala tjänster för att göra kontakterna lätta och insynen i 
vår verksamhet stor.

Uppsalas starkaste kluster är Life Science, ICT och 
 Clean Tech. De tre klustren är till stor del sprungna ur 
 stadens två högt rankade universitet som varje dag be driver 
världs ledande forskning. Den fångar vi upp i vårt unika 
innovationsstödsystem där forskare, studenter, idébärare, 
 företagare och entreprenörer får hjälp att skapa tjänster och 
produkter av sin forskning, för att sedan växla upp verksam
heten  exempelvis genom finansiering. 

Vi växer snabbt. Och hållbart. Uppsala är en kommun 
med hög profil inom hållbart samhällsbyggande. I Östra 
Sala backe byggs nollenergihus, i Rosendal erbjuds odlings
möjligheter och genom Ulleråker planeras ett nytt kollektiv
trafikstråk – för att nämna några exempel. Vi har en vision 
om att bygga cirka 3 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser 
per år fram till 2050. Då beräknas vår befolkning ha ökat till 
340 000 invånare.

 

www.uppsala.se

Uppsala universitet. Foto: Uppsala kommun Helsingborg. Foto: Anna Alexander Olsson
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ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Folkmängd: 56 174 invånare

Som en del av världsarvet Höga Kusten erbjuder Örnsköldsvik 
rika möjligheter till naturupplevelser och  friluftsliv. Kom
munens strävan att tillgängliggöra och  stimulera friluftsliv 
för fler och nya grupper har resulterat i att Örnsköldsvik till
delats utmärkelsen ”Årets friluftskommun” inte mindre än 
tre gånger. I juli 2018 får tusen tals orienterare från ett fler
tal länder bekanta sig med terrängen genom arrangemanget 
Oringen Höga kusten.

Örnsköldsvik har ett exportintensivt näringsliv med 
många högteknologiska företag. Från grundskola till 
 aka demisk forskning finns ett etablerat samarbete  mellan 
utbildning och näringsliv med sikte på kompetens och 
konkurrenskraft. Örnsköldsviks kommun deltar även i 
satsningen ”Trainee norra Norrland” som vänder sig till ny
examinerade akademiker. Hösten 2017 startades projektet 
Digilots med syfte att underlätta digitalisering inom små 
och medelstora företag.

Örnsköldsvik fortsätter att utvecklas med nya bostäder. 
Kommunen investerar i nya lokaler för omsorg och skola samt 
utreder möjligheterna att skapa ett kulturhus. Inom satsning
en ”Bygd och Stad i balans” har lokala utvecklings planer 
 arbetats fram och bygdesamverkansföreningar (BYGD
SAM) etablerats som forum för långsiktig sam verkan. Under 
2018 står kommunen också värd för en nationell landsbygds
riksdag. Arbetet för att driva på utvecklingen i hela kommu
nen går under namnet Världsklass Örnsköldsvik.

www.ornskoldsvik.se

UMEÅ KOMMUN
Folkmängd: ca. 125 000 invånare

Umeå är en snabbt växande kulturstad. Under 2017 ökade 
befolkningen med preliminärt 2 127 personer, och i dag har 
kommunen ungefär dubbelt så många invånare som 1965, 
då Umeå universitet invigdes. Medelåldern är 38 år, vilket 
märks tydligt i stadens utbud av pubar, restauranger, kaféer, 
dansställen och butiker. Här finns Norrlandsoperan, liksom 
internationella festivaler för jazz, folkmusik och rock. Umeå 
kan erbjuda idrott, konst, teater, film, industri, musik och 
forskning i världsklass. 

Umeå kallas i folkmun Björkarnas stad. Epitetet härstam
mar från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i stort 
sett hela Umeå. När staden byggdes upp igen utrustades 
centrum med breda esplanader och längs dessa planterades 
björkar som brandskydd. Umeå är Sveriges femte största 
universi tetsstad med omkring 32 000 studenter. Forskning
en vid Umeå universitet utmärker sig särskilt inom växt och 
skogsbioteknik, infektionsbiologi och åldrandeforskning. 
Ett kreativt centrum är Konstnärligt campus, med Design
högskolan, Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Bildmuseet 
och HUMlabX.

Näringslivet präglas av internationella företag inom om
rådena bioteknik, medicin, miljö, energi och IT. Umeå var 
Europas kulturhuvudstad 2014, som den nordligaste kultur
huvudstaden hittills. Umeå har också stora  ambitioner inom 
miljöområdet och en inriktning på en hållbar stadsutveck
ling. Ett exempel är en unik satsning på snabbladdningsbara 
elbussar. Kommande tillväxt ska till stor del ske inom den 
s.k. femkilometersstaden, med förtätning i centrala delar och 
 service på nära håll för att begränsa mängden transporter.

www.umea.se

Väven. Foto: Fredrik LarssonUtsikt från Varvsberget. Foto: P-O Sedin 
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Femårsöversikt & nyckeltal
(Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

RESULTAT

Premieinkomst, f.e.r. 102 195 90 753 83 275 70 890 59 662

Premieintäkt, f.e.r. 102 221 91 610 84 006 70 871 59 506

Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen 55 255 745 1 032 314

Försäkringsersättningar, f.e.r. -63 680 -51 984 -24 226 -24 095 -24 788

Återbäring och rabatter -2 158 -8 229

Driftskostnader -33 426 -26 532 -29 091 -32 228 -27 717

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 3 011 5 120 31 434 15 580 7 314

Årets resultat 48 204 14 857 0 0 0

EKONOMISK STÄLLNING 

Placeringstillgångar 205 412 171 775 193 489 176 545 91 149

Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r. 98 344 75 510 42 143 55 087 38 201

Konsolideringskapital 205 021 213 797 198 939 172 774 146 696

Varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital 25 071 37 607 37 607 31 850 26 113

Kapitalbas 205 021 213 797 198 939 172 774 146 696

Erforderlig solvensmarginal - - 34 730 34 188 32 560

SOLVENSRELATERADE UPPGIFTER*  

Kapitalbas 192 066 209 777

Varav primärkapital 192 066 208 645

Varav tilläggskapital 0 1 131

Solvenskapitalkrav (SCR) 78 472 80 195

Minimikapitalkrav (MCR) 36 044 36 500

NYCKELTAL

Försäkringsrörelsen 

Skadeprocent, f.e.r. 62 % 56 % 28 % 33 % 41 %

Driftskostnadsprocent, f.e.r. 33 % 29 % 35 % 45 % 46 %

Totalkostnadsprocent, f.e.r. 95 % 86 % 63 % 78 % 87 %

Kapitalförvaltningen 

Direktavkastning 0,07 % 0,6 % 3,1 % 5,7 % 2,3 %

Totalavkastning 0,76 % 2,60 % -1,08 % 6,40 % 9,79 %

Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad 201 % 236 % 239 % 244 % 246 %

Definitioner
Erforderlig solvensmarginal  Minimikrav för kapitalbasens storlek. Beräkningen av den görs dels utifrån bolagets premieinkomster, 

dels utifrån dess skadeersättningar. Det krävs att kapitalbasen ska vara minst så stor som den erforderlig 
 solvensmarginalen, men också minst så stor som det av Finansinspektionen fastställda garantibeloppet.

Skadeprocent Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.
Driftskostnadsprocent Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.
Totalkostnadsprocent Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.
Direktavkastning  Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, 

verkliga värde.
Totalavkastning  Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt 

genomsnitt av placeringstillgångarna, inklusive kassa och bank till verkligt värde.
Konsolideringsgrad Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. 
Solvenskvot Kapitalbas i procent av erforderlig solvensmarginal
f.e.r. För egen räkning (det vill säga efter avgiven återförsäkring).

*Fr.o.m. 2016 skall kapitalkrav enligt Solvens II redovisas i årsredovisningen, dessa är beräknade enligt standardmodellen.
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(Tkr) Direkt försäkring, svenska risker Utländska risker Total

Egendom, 

företag och 

fastighet

Ansvar, 

 företag och 

fastighet Olycksfall

Premieintäkter f.e.r. (a) 52 329 21 460 9 696 18 736 102 221

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 33 8 4 9 55

Försäkringsersättningar f.e.r. (b) -29 870 -9 224 -4 445 -20 140 -63 680

Återbäring och rabatter -1 309 -324 -170 -355 -2 158

Driftskostnader -20 267 -5 021 -2 633 -5 505 -33 426

Skadeförsäkringens tekniska resultat 917 6 899 2 452 -7 255 3 011

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING

Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker 362 0 0 0 362

Avsättning för oreglerade skador 39 190 79 862 1 547 58 470 179 069

S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring 39 552 79 862 1 547 58 470 179 431

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 283 0 0 0 283

Avsättning för oreglerade skador 54 409 15 873 0 10 522 80 804

S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 54 692 15 873 0 10 522 81 087

NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

(a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring

Premieinkomst, före avgiven återförsäkring 99 425 24 632 12 917 27 007 163 981

Premier för avgiven återförsäkring -47 129 -3 166 -3 221 -8 271 -61 787

Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker 96 -6 0 0 90

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning  
för ej intjänade premier och kvardröjande risker -63 0 0 0 -63

S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring 52 329 21 460 9 696 18 736 102 221

(b) Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -34 715 -11 465 -3 090 -23 089 -72 359

Återförsäkrares andel 16 347 3 593 19 505 39 445

S:a utbetalda försäkringsersättningar -18 368 -7 872 -3 090 -3 583 -32 913

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring -34 797 -5 203 -1 355 12 510 -28 845

Återförsäkrares andel 23 295 3 851 - -29 067 -1 921

S:a förändring i avsättning för oreglerade skador -11 502 -1 352 -1 355 -16 557 -30 766

S:a försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring -29 870 -9 224 -4 445 -20 140 -63 680

Avvecklingsresultat, brutto 2 796 9 592 -287 6 339 18 440

Avvecklingsresultat, netto -2 722 11 386 -287 -4 914 3 463

Resultat analys
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Resultaträkning
(Tkr) NOT 2017 2016

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst för avgiven återförsäkring 3 163 981 157 964

Premier för avgiven återförsäkring -61 787 -67 212

Förändring i avsättning för ej intjänade premier 90 -75

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker -63 933

S:a premieintäkter 102 221 91 610

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 55 255

Försäkringsersättningar f.e.r.

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 5 -72 359 -33 206

Återförsäkrares andel 39 445 20 662

S:a utbetalda försäkringsersättningar -32 914 -12 544

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring -28 845 -40 752

Återförsäkrares andel -1 921 1 312

S:a förändring i avsättning för oreglerade skador -30 766 -39 440

Summa försäkringsersättningar f.e.r. -63 680 -51 984

Återbäring och rabatter -2 158 -8 229

Driftskostnader 6, 18 -33 426 -26 532

Skadeförsäkringens tekniska resultat 7 3 011 5 120

ICKE-TEKNISKT RESULTAT

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 3 011 5 120

Kapitalavkastning, intäkter 8, 15 3 744 9 569

Kapitalavkastning, kostnader 9, 15 -1 700 -1

Orealiserade vinster 8, 15 35 4 768

Orealiserade förluster 9, 15 0 0

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -55 -255

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 5 036 19 202

Förändring av säkerhetsreserv 10 56 980 0

Resultat före skatt 62 016 19 202

Skatt på årets resultat 11 -13 811 -4 345

Årets resultat 48 204 14 857
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

(Tkr) 2017 2016

Årets resultat 48 204 14 857

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 0 0

Finansiella tillgångar som kan säljas 0 0

Kassaflödessäkringar 0 0

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0

Årets övrigt totalresultat 0 0

Årets totalresultat 48 204 14 857

Kiruna. Foto: Kjell Törmä
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Balansräkning
(Tkr) NOT 2017 2016

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för programvaror 13 5 458 6 165

Summa immateriella tillgångar 5 458 6 165

Placeringstillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12, 14 205 412 171 775

Summa Placeringstillgångar 205 412 171 775

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 283 1 349

Avsättning för ej reglerade skador 80 804 82 771

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 81 087 84 121

Fordringar

Fordringar avseende direktförsäkring 442 235

Fordringar avseende återförsäkring 36 465 33 609

Övriga fordringar 5 719 6 244

Summa fordringar 42 626 40 088

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 13 1 941 2 446

Kassa och bank 81 056 86 351

Övriga tillgångar 141 73

Summa andra tillgångar 83 138 88 870

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 135 2 178

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 135 2 178

SUMMA TILLGÅNGAR 435 856 393 198
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(Tkr) NOT 2017 2016

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet kapital

Aktiekapital 28 000 28 000

Fond för utvecklingskostnader 4 105 4 618

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 10 752 -4 617

Årets resultat 48 204 14 857

Summa eget kapital 91 062 42 858

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 113 959 170 939

Summa obeskattade reserver 113 959 170 939

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 17

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 362 604

Avsättning för oreglerade skador 169 336 142 938

Norsk naturskadepool 7 575 7 859

Premieåterbäring 2 158 8 230

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 179 432 159 631

Avsättningar för andra risker och kostnader

Aktuell skatt 11 18 156 4 345

Summa avsättningar för andra risker och kostnader 18 156 4 345

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 0 193

Övriga skulder 31 283 13 809

Summa skulder 31 283 14 002

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 963 1 423

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 963 1 423

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 435 856 393 198



Rapport över förändring
i eget kapital

Bundet kapital Fritt kapital

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie-  
kapital

Fond för utveck-
lingskostnader

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Övrigt  
totalresultat

Summa  
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2016-01-01 28 000 0 0 0 28 000

Årets resultat 14 857 14 857

Fond för utvecklingskostnader 4 618 -4 618 0

Årets övrigt totaltresultat 0

Årets totalresultat - 0 0 0

Belopp vid årets utgång 2016-12-31 28 000 4 618 -4 618 14 857 0 42 858

Belopp vid årets ingång 2017-01-01 28 000 4 618 -4 618 14 857 0 42 858

Resultatdisposition 14 857 -14 857 0

Årets resultat 48 204 48 204

Fond för utvecklingskostnader -513 513 0

Årets övrigt totaltresultat 0

Årets totalresultat - 0 0 0

Belopp vid årets utgång 2017-12-31 28 000 4 105 10 752 48 204 0 91 062

Aktiekapitalet består av 28 000 aktier.

Örnsköldsvik. Foto: P-O Sedin
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Kassaflödesanalys

(Tkr) 2017 2016

(Indirekt metod)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt 62 016 19 202
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -38 962 25 654

23 054 44 856

Betald skatt 0 0

Löpande kassaflöde innan förändring av tillgångar och skulder 23 054 44 856
Investeringar i finansiella placeringstillgångar -30 097 22 895
Förändring i rörelsefordringar -15 957 -1 278
Förändring av rörelseskulder 16 323 -3 106

-29 731 18 511

Kassaflöde från löpande verksamheten -6 677 63 367

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella tillångar 0 -5 131
Investering i materiella tillgångar -675 -1 334
Försäljning materiella tillgångar 775 452
Kassaflöde från investeringsverksamheten 100 -6 013

Årets kassaflöde -6 578 57 354

Kassa och bank vid årets början 86 351 24 430
Valutakursdifferens i kassa och bank 1 283 4 567
Kassa och bank vid årets slut 81 056 86 351
Förändring kassa och bank -6 578 57 354

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 204 238
Erlagd ränta -1 0

202 238
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Orealiserade vinster/förluster  
Av- och nedskrivningar av tillgångar 1 212 1 516
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -3 641 -1 544
Kursdifferenser -870 -7 685
Avsättning till säkerhetsreserv -56 980 0
Avsättning oreglerade skador 21 316 33 367

-38 962 25 654

Delkomponenter som ingår i likvida medel

Banktillgodohavanden 81 056 86 351
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Redovisningsprinciper 
och risker
NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

FÖRETAGSINFORMATION
Denna årsredovisning avseende perioden 20170101 – 
20171231 för Svenska Kommun Försäkrings AB har upp
rättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkstäl
lande direktören och kommer att föreläggas årsstämman 
den 31 maj 2018 för fastställande. Bolaget är ett svenskt 
försäkringsbolag med säte i Gävle. Huvudkontorets adress 
är Drottninggatan 35, 803 11 Gävle.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED  
NORMGIVNING OCH LAG

Försäkringsföretagets årsredovisning är upprättad enligt 
Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), Finan
sinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredo
visning i försäkringsföretag FFFS 2015:12 samt Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 (jan 2014).

Innebörden av Finansinspektionens föreskrift FFFS 
2015:12 är att International Financial Reporting Standards 
(IFRS) är tillämpliga för upprättandet av de finansiella 
 rapporterna, med de begränsningar och tillägg som följer av 
svensk lag, RFR 2 samt FFFS 2015:12.

VÄRDERINGSGRUNDER T I L LÄMPADE VID  
UPP RÄTTANDET AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor och de finan
s  iella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
 belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusen
tal. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffnings
värde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR  
I  DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskatt
ningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av till
gångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna 
och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och 
ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes 
vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa upp
skattningar och bedömningar.

De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de 
försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det 
 ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt överskott eller under
skott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive inne
varande skadeår, redovisas i sin helhet i resultaträkningen som 
ett avvecklingsresultat. 

Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på 
 observerbara marknadspriser. Placeringstillgångarna  består 
av aktieindexobligationer och statsskuldsväxlar och är 
 värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast notera
de finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 
enligt IFRS 13. IFRS 13 finns i tre nivåer av tillgångar där 
nivå 1 är på prisnoteringar eller annan tillförlitlig marknads
data. På nivå 2 finns det andra observerbara data för till
gången. Nivå 3 innebär värdering utifrån data som inte är 
observerbara. Se not 12.

Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
 ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, 
eller i den period ändringen görs och framtida perioder 
om ändringen påverkar både aktuell period och framtida 
perioder.

VALUTA
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, och de finan
siella rapporterna presenteras i svenska kronor.

Löpande intäkter och kostnader i utländsk valuta 
 omräknas efter de valutakurser som gäller på respektive 
bokföringsdag. Tillgångar, skulder och försäkringsteknis
ka  avsättningar i utländsk valuta har omräknats till balans
dagens valutakurser. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen som valuta
kursvinst respektive valutakursförlust. Vid omräkning till 
svenska kronor har följande valutakurser använts:

Valuta Land 2017-12-31

1 NOK NO 1,0004

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER  
FÖRANLEDDA AV NyA ELLER ÄNDRADE  
IFRS ELLER ANDRA REDOVISNINGSREGLER

Inga av de IFRS eller IFRICtolkningar som för första gång
en är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 
2017 har haft någon väsentlig inverkan på Svenska Kommun 
Försäkrings AB:s resultaträkning eller balansräkning. 

NyA REDOVISNINGSREGLER, IFRS OCH  
TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE BÖR JAT TI LLÄMPAS

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under 
kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid 
upprättandet av dessa finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering.
IASB har genom IFRS 9 färdigställt ett helt ”paket” av för
ändringar avseende redovisning av finansiella instrument. 
Paketet innehåller nya utgångspunkter för klassificering och 
värdering av finansiella instrument, en framåtblickande 
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(”expected loss”) nedskrivningsmodell och förenklade förut
sättningar för säkringsredovisning.

IFRS 9 träder ikraft 1/1 2018 och tidigare tillämpning är 
tillåten. De kategorier för finansiella tillgångar som finns i 
IAS 39 ersätts av tre kategorier; där värdering antingen sker 
till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt 
totalresultat eller verkligt värde via resultatet. Indelningen 
i de tre kategorierna görs utifrån företagets affärsmodell för 
de olika innehaven respektive egenskaperna på de kassa
flöden som tillgångarna ger upphov till. Fair value option 
är möjlig att tillämpa för innehav i skuldinstrument i de fall 
detta eliminerar eller väsentligen reducerar en missmatch i 
redovisningen. För innehav i eget kapitalinstrument är ut
gångspunkten att värdering ska ske till verkligt värde via 
resultatet med en valmöjlighet att istället redovisa värdeför
ändringar som inte innehas för handel i övrigt totalresultat.

Ändring av IFRS 4 Tillämpning av IFRS 9 Finansiella 
 instrument med IFRS 4 Försäkringsavtal
IFRS 9 Finansiella instrument har ett samband med val av 
tillämpning av principer för redovisning i den kommande 
redovisningsstandarden för försäkringsavtal, IFRS 17. 
Sambandet påverkar val av presentation av ränteeffekter i 
resultat räkningen eller i övrigt totalresultat vid värdering 
av åtaganden hänförliga till försäkringsavtal. Sambandet 
 mellan redovisningsstandarderna har medfört att IASB gett 
ut en förändring av den nuvarande standarden för redovis
ning av försäkringsavtal, IFRS 4. Förändringen godkändes 
av EU under 2017. Förändringen medger två valmöjligheter 
för försäkringsföretag. Ett alternativ (”deferral approach”) 
är att företag som bedriver försäkringsverksamhet, om 
vissa kriterier är uppfyllda, kan skjuta upp tillämpningen av 
IFRS 9. Det andra alternativet (”overlay approach”) inne
bär att de försäkringsföretag som enligt IFRS 9 klassificerar 
finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkning
en som  under IAS 39 inte var klassificerade till verkligt  värde 
via resultat räkningen medges en alternativ tillämpning av 
IFRS 9. 

Förändringen i nuvarande IFRS 4 har analyserats av 
 bolaget och innebär att företaget skjuter på tillämpningen 
av IFRS 9 till den tidpunkt som IFRS 17 börjar tillämpas.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 är en heltäckande standard för att bestämma hur 
stora intäkter som ska redovisas och när dessa intäkter ska 
redovisas. Den uppskattade effekten på företagets finansiella 
rapporter bedöms som ringa.

IFRS 16 Leases
IFRS 16 Leases ersätter existerande IFRS relaterade till 
 redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17 Leasingavtal 
och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller 
ett leasingavtal. Standarden gäller från den 1 januari 2019. 
Denna standard bedöms inte få någon effekt på företagets 
finansiella rapporter.

IFRS 17 Insurance Contracts
IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av 
IASB. Ikraftträdandedatum är 1 januari 2021. Tidigare 
 tillämpning är, när/om EU godkänt standarden,  möjlig 
för bolag som samtidigt applicerar IFRS 9 Finansiella 

 instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. 
Företaget bevakar utvecklingen men en konsekvensanalys 
avseende IFRS 17 har ännu inte påbörjats.

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning 
förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på före
tagets finansiella rapporter.

T I L LÄMPADE PRINCIPER FÖR  
POSTER I  RESULTATRÄKNING

I resultaträkningen sker en uppdelning i resultatet för 
 försäkringsrörelsen i det tekniska resultatet och det icke 
tekniska resultatet, som i huvudsak är hänförligt till kapital
förvaltningen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet 
avser helt försäkringsverksamheten, det vill säga överföring 
av försäkringsrisk enligt definitionen i IFRS 4 Försäkrings
avtal.

Redovisningen i resultaträkningen följer principen för 
bruttoredovisning av mottagen och avgiven försäkring. 

Förändringar som förklaras av att de försäkringstekniska 
avsättningsposterna omräknats till balansdagens valutakurs 
redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under 
posten Kapitalavkastning i det icketekniska resultatet.

Löner och styrelsearvoden
VD:s lön fastställs av styrelsen, medan övriga anställdas 
 löner beslutas av VD. Lönerna skall vara marknads mässiga, 
där inga rörliga ersättningar utgår. Styrelsens ersättning 
uppgår till; för ordförande 7 975 kr/månad (12,5% av månat
ligt riksdagsarvode), för vice ordförande och för sakkunnig/
försäkringstagarrepresentant 6  061 kr/månad (9,5%), samt 
för ledamöter och ersättare 2 424 kr/månad (3,8%).

Pensioner och liknande förpliktelser
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de  planer 
där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
 företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på 
den anställdes pension på de avgifter som företaget  betalar 
till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapital
avkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den 
 anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir 
lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade 
tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de för
väntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende 
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda 
utfört tjänster åt företaget under en period.

Kapitalförvaltningens resultat
Placeringstillgångar värderas i balansräkningen löpande 
till verkligt värde och värdeförändringar som uppkommer 
 under perioden redovisas i resultaträkningen under oreali
serat  resultat på placeringstillgångar. Räntor och realiserade 
vinster eller förluster redovisas i resultaträkningen som 
 kapitalavkastning, intäkter respektive kapitalavkastning, 
kostnader.

Tillämpade principer för kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
 metoden.
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Väsentliga överväganden och  
bedömningar som påverkar redovisningen
Vid upprättandet av årsredovisningen har styrelsen och 
 företagsledningen för Svenska Kommun Försäkrings AB 
gjort bedömningar och antaganden som kan påverka de 
 redovisade beloppen. Kunskaper om försäkringsbranschen 
och historiska erfarenheter ligger till grund för gjorda 
 antaganden.

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal är avtal där bolaget åtar sig en betydande 
försäkringsrisk genom att gå med på att kompensera försäk
ringstagaren/ förmånstagaren om en förutbestämd försäkrad 
händelse skulle inträffa. Finansiella avtal är avtal som inte 
överför någon betydande försäkringsrisk. 

Samtliga avtal i bolaget klassificeras som försäkringsavtal 
och redovisas i enlighet med IFRS 4.

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas de premier för de avtal som 
klassificeras som försäkringsavtal enligt IFRS 4. De premier 
som förfallit till betalning redovisas i enlighet med FFFS 
2015:12 som premieinkomst även om försäkringsperioden 
inleds först efter räkenskapsårets utgång. 

Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som 
är hänförlig till redovisningsperioden. Den delen av premie
inkomsten som avser tidsperioder efter balansdagen sätts av 
som Avsättning för ej intjänade premier i balansräkningen.

Avgiven återförsäkring
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp 
som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som  tagits 
upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit åter
försäkring enligt ingångna återförsäkringsavtal, inklusive 
portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättning
ar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska 
avsättningar enligt ingångna avtal. Bolaget bedömer ned
skrivningsbehovet för tillgångar avseende återförsäkrings
avtal varje årsbokslut/kvartal. Om återvinningsvärdet är 
lägre än redovisat värde på tillgången så skrivs tillgången 
ned till återvinningsvärdet och nedskrivningen kostnadsförs 
i resultat räkningen.

Försäkringsersättningar
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäk
ringsavtal redovisas över resultaträkning under respektive 
rubrik. Som utbetalda försäkringsersättning redovisas ut
betalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på 
grund av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, 
oberoende av när skadan inträffat.

Övriga tekniska intäkter
Som övriga tekniska intäkter redovisas sådana inkomster 
som inte omfattar överföring av försäkringsrisk.

Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icketekniska 

resultatet. En del av kapitalavkastningen förs över till 
 tekniskt resultat baserat på nettot av försäkringsrörelsens 
genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar. Den över
förda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats som 
motsvarar räntan på statsobligationer med en löptid som 
väsentligen överensstämmer med durationen för de försäk
ringstekniska avsättningarna.

Kapitalavkastning, intäkter
Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på 
 placeringstillgångar och omfattar utdelning på aktier och 
andelar, ränteintäkter, valutakursvinster (netto), återförda 
nedskrivningar och realisationsvinster (netto).

Kapitalavkastning, kostnader
Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för 
placeringstillgångar. Posten omfattar kapitalförvaltnings
kostnader, räntekostnader, valutakursförluster (netto), av 
och nedskrivningar samt realisationsförluster (netto).

Realiserade och orealiserade värdeförändringar
För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är 
realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försälj
ningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värde
papper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffnings
värdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar 
förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justerings
post under posterna Orealiserade vinster på placeringstill
gångar respektive Orealiserade förluster på placeringstill
gångar.

Driftskostnader
I resultaträkningens tekniska resultat redovisas drifts
kostnader för perioden. Kostnader för skadereglering 
 ingår i försäkringsrörelsens administrativa kostnader, men 
 redovisas bland försäkringsersättningar i resultaträkningen. 
I driftskostnaderna ska även anskaffningskostnader samt 
 periodisering av dessa ingå när sådana finns. Kapitalförvalt
ningens driftskostnader redovisas inom det icketekniska 
 resultatet. Driftskostnaderna redovisas när de uppstår.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen, i övrigt total
resultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är 
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i prak
tiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

FÖRLUSTPRÖVNING
Företagets tillämpade redovisnings och värderingsprinci
per för balansposten Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker innebär automatiskt en prövning av att 
avsättningarna är tillräckliga med avseende på förväntade 
framtida kassaflöden.
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Företaget klassificerar närstående parter enligt följande:
 » Nyckelpersoner i ledande ställning
 » Övriga närstående parter

Nyckelpersoner i ledande positioner omfattar vd och styrelse. 
Några övriga närstående parter har inte identifierats.

T I L LÄMPADE PRINCIPER  
FÖR POSTER I  BALANSRÄKNING

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
 inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, aktier, låne
fordringar och räntebärande värdepapper. Bland skulder och 
eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaff
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instru
ment förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell 
tillgång som redovisas till verkligt värde via resultatet, 
vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktions
kostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärva
des. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet 
värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs 
nedan.

Värdering av de finansiella tillgångarna  
baserade på observerbara marknadspriser
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv 
marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från 
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg 
för transaktionskostnader (t.ex. courtage) vid anskaffnings
tillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat 
på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns 
tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare och dessa 
priser representerar faktiska och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella 
framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas 
inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån 
noterad säljkurs. De finansiella instrumenten återfinns på 
balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper. Den största delen av företagets 
 finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser 
som är noterade på en aktiv marknad.

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella till
gångar som innehas för handel och andra finansiella till
gångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori 
(enligt den s.k. Fair Value Option). Finansiella instrument 
i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med 
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Denna 
princip används i redovisningen eftersom förvaltningen och 
utvärderingen av resultatet baseras på verkligt värde.

Företaget har som princip att hänföra samtliga 
 placeringstillgångar som är finansiella instrument till kate
gorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
 resultatet därför att företaget löpande utvärderar kapital
förvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden.

Immateriella tillgångar
Vid värdering av immateriella tillgångar tillämpas anskaff
ningsmetoden enligt IAS 38. Anskaffningsmetoden innebär 
att en immateriell tillgång redovisas till sitt anskaffningsvär
de minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektiv
ränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund 
och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. 

Finansiella skulder
Övriga finansiella skulder så som leverantörsskulder klassi
ficeras så som finansiella skulder och värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans
räkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtals
mässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen 
när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har 
presterat och avtalsenlig skyldighet att betala föreligger, 
även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 
tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 
för faller eller när bolaget förlorar kontrollen över dem. Det
samma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i av
talet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller 
för del av en finansiell skuld.

Kvittning av ett finansiellt instrument
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
 redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när 
det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp 
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av ett finansiellt instrument
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, som är den dag då bolaget förbinder sig att 
förvärva eller avyttra tillgången, förutom i de fall bolaget 
förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper då likviddags
redovisning tillämpas.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när försäkringsfö
retaget har en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som 
en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett ut
flöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, 
beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade 
framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om 
det är tillämpligt, de risker som är  förknippade med skulden.
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Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av:
 » Avsättning för ej intjänade premier och  
kvardröjande risker

 » Avsättning för oreglerade skador

Ej intjänade premier och kvardröjande risk
Avsättning för ännu ej intjänad premie har beräknats pro 
rata temporis. Avsättningen för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker avser täcka den förväntade skade och 
driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna 
försäkringskontrakt. Om premienivån bedöms otillräckligt 
skall den beräknade avsättningen för ej intjänade premier för 
vid redovisningsperiodens slut gällande försäkringar göras 
ytterligare en avsättning för kvardröjande risker avseende 
perioden fram till nästa förfallodag. En sådan avsättning är 
ej aktuell för bolaget. De försäkringstekniska avsättningarna 
diskonteras ej.

Oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador utgörs i balansräkningen 
av uppskattade odiskonterade kassaflöden avseende slutliga 
kostnader för att tillgodose alla krav som beror på händelser 
som har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för 
belopp som redan utbetalats med anledning av ersättnings
krav. I beloppet inräknas beräknade odiskonterade kassa
flöden avseende framtida driftskostnader för att reglera in
träffade men vid balansdagen ännu inte slutreglerade skador.

Avsättningen för inträffade men ännu inte inrapporte
rade skador (IBNR) omfattar kostnader för inträffade men 
ännu okända skador. Beloppet är en uppskattning baserad på 
 historiska erfarenheter och skadeutfall. 

Den metod som används för ansvar och egendomsförsäk
ring är BornhuetterFerguson. Metoden är en väl kontrollerad 
och accepterad aktuariell metod. BornhuetterFerguson 
 används framförallt för nyare skadeår och för försäkrings
grenar med betydande inslag av personskador. Det finns 
dock ett naturligt inslag av osäkerhet beroende på ändrade 
förutsättningar inom och utom bolaget över tiden, samt rent 
slumpmässiga svängningar.

För försäkringsgrenar där skadorna tar lång tid att 
slutreglera görs explicita antaganden om den framtida 
inflationsnivån för den aktuella grenen.

De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats 
i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkrings
tekniska riktlinjer.

Avgiven återförsäkring
För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner som 
 bolaget har rätt till enligt återförsäkringsavtalet som tillgång 
under rubriken Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar.

Obeskattade reserver
Storleken av säkerhetsreserven har beräknats enligt Finans
inspektionens normalplan för skadeförsäkringsbolag.

Fordringar
Fordringar redovisas i enlighet med IAS 39 inledningsvis 
till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffnings
värde. Förändring i fordringar redovisas på likviddagen. 

Avsättning för osäkra fordringar görs utifrån en individuell 
värdering av fordran.

Skulder
Skulder redovisas i enlighet med IAS 39 inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde. 
Förändring i skulder redovisas på likviddagen. Sedvanliga 
reserveringar för upplupna kostnader görs.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
 förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
 händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

NOT 2. RISKER
A. ALLMÄNT OM RISKER
SKFAB skall vara bemannat så att rätt kompetens alltid 
finns inom bolaget, styrelse samt externa nyckelfunktioner. 
SKFAB innehar fyra centrala nyckelfunktioner där risk
hanteringen (den interna ORSAgruppen) samt aktuarie 
(utlagd på Nordic Actuary) utgör stor påverkan på SKFAB:s 
eget arbete med risk och solvensbedömning. Compliance 
(utlagd på Aon Global Risk Consulting Sweden AB) 
 granskar regelefterlevnaden, medan internrevisionen (ut
lagd på Grant Thornton) kontrollerar hur riskerna hanteras i 
den dagliga verksamheten och på vilket sätt övriga centrala 
nyckelfunktioner bidrar till kontroll och riskreducering. 
SKFAB innehar även en särskild riskkontrollfunktion (ut
lagd på Aon Global Risk Consulting Sweden AB) i ytter
ligare kontrollhänseende. SKFAB utför, genom av styrelsen 
utsedda beställaransvariga, kontroll och utvärdering av sina 
nyckelfunktioner i syfte att tillförsäkra att bolaget alltid 
drivs lagenligt och professionellt, med en effektiv verksam
hets och kostnadskontroll.

För att minimera den operationella risken i bolaget finns 
även backup avtal för VD och ekonomichef. Under 2017 
 aktiverades dessa avtal för såväl VD som ekonomichef i sam
band med rekrytering av ny VD och ekonomichef. 

Avtal är tecknat med Handelsbanken Asset Management 
för diskretionär kapitalförvaltning utefter den risknivå och 
övriga placeringskriterier som beslutats av styrelsen, med 
tillämpning av aktsamhetsprincipen och gällande regelverk.

B. RISKER I  VERKSAMHETEN
Bolaget har en väl utvecklad riskhanteringsstrategi som 
har som främsta mål att styra och begränsa företagets 
risk exponering. Genom användande av riskregister kart
lägger bolaget sina risker. Utgångspunkten är att begränsa 
effekterna av oönskade och oväntade händelser så att sanno
likheten för att bolaget skall uppnå sina strategiska mål ökar.

Mål, principer och metoder för hantering  
av försäkringsrisk
Genom bolagets egna årliga riskgenomgång, ORSA processen, 
säkerställs att bolagets risker är i linje med riskaptiten och att 
riskreducerande åtgärder finns angivna. Nedan beskrivs de 
 försäkringsrelaterade riskrubriker som bolaget har identifierat.
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Teckningsrisk
Teckningsrisk hänför sig till prissättning av försäkrings avtal 
och den inneboende osäkerhet som är förenad med dessa 
avtal. Svenska Kommun Försäkrings AB följer interna rikt
linjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering 
av den risk som tecknas samt specificera vilka försäkrings
belopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras.

Bolaget har begränsat de risker bolaget ska bära genom 
återförsäkring hos IF Skadeförsäkring, Swiss RE Europé 
S.A., Allianz Corporate Global & Specialty AG,  Munich 
Re, Hannover Re (Guy Carpenter), General Re, AIG 
 Europé Ltd, QBE Liability, Zurich samt Kommun Garanti 
Reinsurance S.A.

Avsättningsrisk
Avsättningsrisken är risken för att de försäkringstekniska 
avsättningarna inte är tillräckliga.

Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förvänta
de framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador. 
För att inkludera ännu inte rapporterade skador men som 
statistiskt kan ha inträffat så gör bolaget även avsättning för 
sådana skador baserat på en aktuarieberäkning.

Beräkning av kvardröjande risker avser förväntad  skade 
och driftskostnad under återstående löptid på ingångna 
 försäkringskontrakt. Denna kostnad ska täckas med ännu 
ej intjänad premie. Om premienivån bedöms vara otillräck
lig för att täcka framtida skade och driftskostnader görs en 
 avsättning för kvardröjande risker.

Kreditrisk hos motpart
Kreditrisk avser risken för att en motpart inte fullgör sina 
betalningsförpliktelser. Exponeringen för kreditrisker avser 
främst återförsäkrare, dels genom återförsäkringsfordringar 
och dels genom återförsäkrarnas andel av oreglerade skador.

Rating på återförsäkringsbolag är mått på risk i expone
ringen. Bolaget har beslutat att återförsäkrare ska lägst ha 
rating A för återförsäkring Ansvar samt BBB för återförsäk
ring  övriga risker. Rating enligt Standard & Poor´s (S&P).

Kommun Garanti Reinsurance S.A. används som åter
försäkrare men har ingen rating. Genom bolagets kapital har 
det fullgod säkerhet väl motsvarande kravet på rating.

Utöver kreditrisk i återförsäkrarna finns en begränsad 
 exponering för premiefordring på försäkringstagare. Ute
bliven premiebetalning leder vanligen till annullering av 
försäkringskontrakten varvid risken försvinner.

Fordran på återförsäkrare uppdelat på återförsäkrarnas 
rating enligt S&P.

Fordran på återförsäkrare uppdelat på ratingkategori (S & P)

2017 2016

AA+ 0 0

AA- 346 93

AA 411 219

A+ 0 6 971 

A 18 909 19 470

A- 4 278 0

Ingen rating 12 521 8 029

Summa 36 465 34 783

Mål, principer och metoder för  
hantering av finansiella risker
Utgångspunkter för arbetet med finansiella risker är att 
 säkerhet går före avkastning. Bolagets främsta mål är att 
trygga de åtaganden som uppstår och måste därför säker ställa 
att de försäkringstekniska avsättningarna har täckning av i 
första hand öronmärkt placerat kapital. Hur  bolagets  kapital 
placeras beskrivs under Avkastningsmål och trygghetsnivå. 

Svenska Kommun Försäkrings AB måste i enlighet 
med Försäkringsrörelselagen ha tillgångar till ett belopp 
som motsvarar försäkringstekniska avsättningar för egen 
räkning. Bolaget upprättar ett förmånsrättsregister som 
grund för de försäkringstekniska avsättningarna. Registret 
uppdateras månatligen och med tätare intervall när så 
bedöms nödvändigt.

Avkastningsmål och trygghetsnivå 
Placering av tillgångarna ska ske på så sätt att de tryggar 
bolagets åtaganden. Svenska Kommun Försäkrings AB 
har beslutat om en trygghetsnivå/riskmål på 95 procent för 
2017. Detta innebär att värdet på placeringarna under en 
12 månadersperiod aldrig får minska med mer än 5 procent. 
Utöver denna trygghetsnivå har bolaget ett långsiktigt av
kastningsmål: avkastningen ska överstiga indexet OMRX 
TBill med tillägg av två procentenheter.

Genom bolagets dynamiska förvaltningsmodell sker 
en aktiv bevakning så att portföljens värde under en 
12 månadersperiod aldrig ska understiga beslutad trygg
hetsnivå.

Trygghetsnivån utgör ett golv för förvaltningen. 
Om värdet av portföljen ökar skyddas värdeökningen och en 
ny högre trygghetsnivå skapas. 

Tillåtna placeringar 
Placeringarna allokeras på sådant sätt att avkastning och 
riskmål som bolaget fastställt uppfylls. Placering får ske i:

 » svenska, nordiska och globala aktier 
 » svenska, nordiska och globala aktiefonder 
 » riskfria placeringar med hög likviditet och  
daglig prissättning 

 » räntebärande fonder med kort ränteduration.

Aktier 
Placeringar får ske i svenska, nordiska och globala aktier och 
svenska, nordiska och globala aktiefonder som står under 
Finansinspektionens tillsyn eller som står under tillsyn av 
motsvarande utländsk tillsynsmyndighet.

Risken i aktieplaceringarna begränsas genom att de upp
fyller diversifieringskriterier dvs. placeringar ska ske fördelat 
mellan olika tillgångsslag och marknader. 

Värdepappershandel  
Värdepappersaffärer får endast göras med svensk bank  eller 
fondkommissionär som står under Finansinspektionens 
 tillsyn eller utländsk bank eller fondkommissionär som står 
under tillsyn av motsvarande myndighet.

Värdering av placeringstillgångar
Placeringstillgångar är värderade enligt det s.k. verkligt 
värdealternativet i IAS39. Bolaget innehar endast noterade 
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finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 
 enligt IFRS 13.

Kreditrisk avseende placeringar
Med kreditrisk avses risken att en räntebärande place
ring förlorar i värde till följd av att emittenten nedgraderas 
 ratingmässigt eller går i konkurs. Bolaget har inga finansiella 
tillgångar som är förfallna till betalning eller som är ned
skrivna. Bolaget har inte heller finansiella tillgångar som har 
ett nedskrivningsbehov.

Bolaget har till största del placeringar i fonden Global 
Dynamic 90 och SHB korträntefond för täckning av försäk
ringstekniska avsättningar. Övriga tillgångar är placerade på 
bankkonto.

2017 2016

A+ (AAA) 76 358 86 006

Övriga* 129 054 85 769

Summa 205 412 171 775

* Avser investering i fonden SHB Global Dynamic Allocation 90. Global Dynamisk 90 
saknar rating då Morningstar placerar den i kategorin "kapitalskyddande". Kategorin 
saknar rating i sin helhet.

Placeringar fördelade på ratingklasser

Bolaget tillåter endast placeringar i värdepapper med mycket 
hög kreditvärdighet. Kredit/motpartsriskerna i denna del av 
verksamheten bedöms därför vara mycket små eller obefint
liga. Den maximala kreditriskexponeringen bolaget är expo
nerat för inom olika klasser av finansiella tillgångar framgår 
av nedanstående tabell.

2017

Maximal 
kreditrisk- 

exponering
Erhållna 

säkerheter

Tillgångsklass

Obligationer och andra 
 räntebärande värdepapper 205 412 0
Lån med säkerhet  
i fast egendom - 0
Övriga lån - 0
Övriga finansiella 
 placeringstillgångar - 0
Fordringar 141 958 0

2016

Tillgångsklass

Obligationer och andra 
 räntebärande värdepapper 171 775 0
Lån med säkerhet  
i fast egendom - 0
Övriga lån - 0
Övriga finansiella 
 placeringstillgångar - 0
Fordringar 128 690 0

Strukturerade företag som inte konsolideras
Svenska Kommun Försäkrings AB:s innehav i strukturerade 
företag som inte konsolideras utgörs endast av fondandelar.

Per 31 december 2017 finns följande balansposter hänförliga 
till försäkringsföretagets placeringar i värdepappersfonder: 

SHB SA Global Dynamic Allocation 90 A1 129 054

Handelsbanken Kortränta Criteria 76 358

Totalt 205 412

Marknadsrisk
Marknadsrisk avser risken för värdet av finansiella tillgångar 
utvecklas på ett för företaget negativt sätt. Marknadsrisk 
innefattar både prisrisk och ränterisk. Ränterisken och pris
risken hanteras genom att bolaget följer interna placerings
riktlinjer.

MÅL, PRINCIPER OCH METODER FÖR HANTERING 
AV ÖVRIGA RISKER I  BOLAGET

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att försäkringsföretaget får 
svårigheter att fullgöra de åtaganden som är förenade med 
försäkringsskulder och finansiella skulder. Likviditetsrisker 
uppstår då tillgångar och skulder har olika löptider.  Bolagets 
strategi för att hantera likviditetsrisker baseras på att i  största 
möjliga utsträckning matcha förväntade in och utbetal
ningar med varandra (s.k. assetliability management eller 
ALM). 

Likviditetsrisken hanteras genom att placeringstillgång
arna placeras i likvida, dagligt handlade, fonder hos Svenska 
Handelsbanken.

Förfallostruktur för skulder och tillgångar framgår av 
 tabellen nedan:

Förfallostruktur för åtaganden, baserade på  avtalade 
löptider

Skulder 2017

< 1 år 1-5 år > 5 år Totalt

Finansiella skulder 51 403   51 403

Försäkringstekniska 
avsättningar 74 255 103 836 1 340 179 431

Tillgångar 2017

< 1 år 1-5 år > 5 år Totalt

Finansiella tillgångar 304 603   304 603

Återförsäkrares an-
del försäkringstek-
niska avsättningar 30 256 50 548 0  80 804

* Inträffade skador är normalt färdigreglerade och stängda inom fem år.

Inga finansiella tillgångar har förfallit till betalning eller 
skrivits ner.

Operativ risk
Operativ risk avser risken för förlust till följd av 
otillräckliga eller bristfälliga processer och system samt 
personal och  yttre händelser. De operativa  riskerna 
 rymmer administrativa risker. Dessa utgörs av  kvaliteten 
på levererad finansiell information, kompetens hos 
 bolagets medarbetare samt  övrig kunskapstillgång. 
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Tkr 2017

Placeringsrisker Förändring Förändring i resultaträkningen Förändring i eget kapital

Förändring i kapitalbasen på grund av:

– ökade marknads räntor 1 % -325 -325

– allmän kredit risk (förändring i spread) 0,5 % -679 -679

– valutakurs (NOK/SEK) 10 % -1 655 -1 655

Tkr 2016

Placeringsrisker Förändring Förändring i resultaträkningen Förändring i eget kapital

Förändring i kapitalbasen på grund av:

– ökade marknads räntor 1 % -335 -335

– allmän kredit risk (förändring i spread) 0,5 % -416 -416

– valutakurs (NOK/SEK) 10 % -2 647 -2 647

Känslighetsanalys försäkringsrisker

 Redovisningen sköts i egen regi med supportavtal tecknat 
med Marsh Management  Services Sweden AB. Hos Marsh 
Management Services Sweden AB finns kunskap att sköta 
bolaget hos flera medarbetare. Bokföringens kvalitet säker
ställs av väl utvecklade kontrollfunktioner. 

Känslighetsanalys av bolagets risker
I den gjorda känslighetsanalysen för Svenska Kommun 
 Försäkrings AB har beräkningar gjorts avseende dels 
punktrisker, fördelningsrisker och så kallade äkta katastrof
risker för bolagets försäkringsportfölj dels risk för geografisk 
koncentration av försäkrade objekt/verksamheter dels place
ringsrisk för bolagets kapital.

Analys har utförts genom stresstest där det antagits dels 
en viss procentuell förändring av den relevanta parametern 
dels en sannolikhet för ogynnsamt utfall. 

Punktrisker
Punktrisker avser risk till följd av att ett givet utfall ändras 
Nedan visas vilken påverkan punktrisker har på resultatet 
och därmed på eget kapital:

Punktrisker

Tkr
Påverkan på resultat  

och eget kapital

2017 2016

Skadefrekvens - 4 271 - 2 772

Medelskadebelopp - 4 271 - 2 772

Skadeinflation - 1 682 - 1 168

Fördelningsrisker
Fördelningsrisker, avser risken för ogynnsamt utfall. 
 Sannolikheten för att mer än 50 procent av kapitalbasen 
 eroderas bort på grund av ogynnsamt skadeutfall under 
 redovisningsperioden är noll procent. Sannolikheten för att 

ett större belopp än ingående premiereserv behöver använ
das för att täcka skador under resten av avtalsperioden för 
 gällande avtal är noll procent. Resultatpåverkan till följd av 
ett katastrofscenario som inträffar högst var 200:e år under 
givet aktuellt återförsäkringsprogram är 0 tkr.

Äkta katastrofrisker
För Svenska Kommun Försäkrings AB föreligger ingen 
 sannolikhet för äkta katastrofrisker.

Koncentration av försäkringsrisk
Svenska Kommun Försäkrings AB har en spridning av risk 
genom uppdelning på tio delägarkommuner och deras olika 
försäkringsrisker. Någon geografisk koncentration av del
ägarna och riskerna föreligger ej. Riskerna är oberoende av 
varandra. Hos varje delägare finns dock koncentrationer av 
större risker, exempelvis energiverk, bibliotek,  skolor och 
hamnar även om de är oberoende av varandra. Det finns 
ingen specifik försäkrad händelse med risk för spridning 
till andra delägare och risker. Valutarisk finns i norska 
 kronor för riskerna hänförliga till Trondheim kommun, 
men är  begränsad genom att både intäkter och kostnader för 
åtagandet i Norge är i norska kronor.

Placeringsrisker
I den gjorda känslighetsanalysen för Svenska Kommun För
säkrings AB har beräkning gjorts avseende förändring av 
marknadsränta och den allmänna kreditrisken. Tabell nedan 
visar vilken påverkan dessa förändringar har på resultatet 
och därmed på eget kapital.
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2017 2016

Självbehåll ÅFskydd Självbehåll ÅFskydd

Brand & annan skada på egendom

Bostäder Per skada 2 000 2 000 000 1 000 350 000
Per år 3 000 olimiterat 3 000 olimiterat

Energiverk Per skada** 2 500 total values 74 000 1 173 225
Per år 6 000 olimiterat 74 000 olimiterat

Kommun övrigt Per skada 5 000 3 000 000 2 000 1 029 070
Per år 17 000 olimiterat 6 000 olimiterat

Ansvar Per skada 3 000 60 000 2 000 58 000

Per år 22 000 olimiterat 4 000 96 000

*Byggfel Per skada 0 20 000 0 120 000

Per år 0 olimiterat 0 754 917

Olycksfall Per skada 1 350 200 000 1 350 198 650

Per år 10 146 200 000 1 500 198 500

*Skog Per skada 100 fullvärde 0 2 084 500

*Byggfel och skogsförsäkringar är återförsäkrade till 100%. 

**För energiverk och kommun övrigt avser ÅF-skyddet per skada två stycken enskilda Excess of Loss-försäkringar.

Normalt understiger ÅF-skyddet per skada Stop Loss-skyddet.

Maximalt ansvar för bolaget
Genom de återförsäkringar som tecknas begränsas bolagets självbehåll. Nedanstående 
tabell visar självbehåll och återförsäkringsskydd per försäkringsområde, uppdelat på 
enskild skada respektive ackumulerade risk per år. 

Solvens
ORSArapporten för SKFAB 2017 redovisar bolagets egen 
bedömning av verksamhetens risker och solvenskvoter i ett 
nuläges och framåtblickande tidsperspektiv. Rapporten 
bygger på de ekonomiska förhållanden inom SKFAB som 
var gällande per den 31 december 2016, på bolagets risk och 
solvensbedömningar samt på innehållet i relevanta styr
dokument och riktlinjer. Styrelsen bedömer att en fyraårs
överblick (20172020) ger goda förutsättningar för att uppnå 
en överskådlig bild av SKFAB:s prognosticerade utveckling 
och resultat, där ORSArapporten bland annat även be
skriver bolagets organisation, affärsmodell, strategi och 
 internkontroll. 

SKFAB innehar en aktsam riskprofil med en försiktig 
 riskaptit, som ändå skall vara tillräcklig för att uppnå de 
strategiska och ekonomiska mål som styrelsen fastställt. 
 Styrelsen har beslutat att SKFAB skall inneha en solvenskvot 
som uppgår till minst 1,5. Om det efter ett ogynnsamt 
rörelse resultat kan bedömas att bolaget får svårigheter att 
möta detta krav skall åtgärder vidtas i syfte att solvenskvoten 
om 1,5 skall kunna uppnås åter inom 12 månader.  

Solvenskvoten per 20171231 ligger på 2,45 vilket inne
bär att den lägsta kvoten på 1,5 uppnås med god marginal. För 
perioden 20182020 är den prognosticerade solvens kvoten 
väldigt likalydande, med en viss successiv nivåökning; 2,71 
 2,73  2,75. Framtida solvensposition har bedömts  utefter 
antaganden som berör försäkringsportföljens storlek och 
innehåll, återförsäkringsprogrammet, investerings strategin, 
antalet skador, premieintäkter samt driftkostnader.
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Skadeår 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto) 17 178 39 463 35 410 37 498 30 829 151 558 78 265 52 151 67 518 59 433 59 420 51 528 78 486 112 709 764 461
Ett år senare 23 652 39 179 57 799 45 089 28 512 152 226 96 951 48 302 57 258 64 536 60 868 43 137 62 813 788 160
Två år senare 24 209 39 656 61 964 47 626 27 406 151 011 102 483 46 474 45 698 65 879 56 546 50 460 727 064
Tre år senare 24 059 40 778 62 715 48 572 28 482 148 222 102 465 44 533 44 385 69 002 55 830 676 741
Fyra år senare 24 019 40 573 61 143 51 321 28 507 147 246 112 408 44 637 45 730 67 822 631 105
Fem år senare 23 867 41 886 58 777 53 096 28 088 147 327 111 790 44 283 43 127 559 981
Sex år senare 23 867 43 118 58 665 53 108 28 946 147 320 112 217 43 473 518 454
Sju år senare 23 867 43 187 54 381 53 110 29 333 147 356 111 861 470 841
Åtta år senare 23 867 40 227 54 384 53 132 30 255 147 360 356 972
Nio år senare 23 867 40 273 54 456 53 132 30 277 202 005
Tio år senare 23 867 39 191 54 449 53 169 170 676
Elva år senare 23 867 39 178 54 449

Uppskattad slutlig skadekostnad per 2017-12-31 23 867 39 178 54 449 53 169 30 277 147 360 111 861 43 473 43 127 67 822 55 830 50 460 62 813 112 709 904 140
Ack. utbetalda skadeersättningar 23 867 39 178 54 449 53 169 29 250 147 319 111 598 43 031 42 430 63 244 49 133 18 774 32 110 19 507 734 804
Avsättning oreglerade skador 0 0 0 0 1 026 42 264 442 697 4 579 6 697 31 687 30 703 93 201 169 336
Ackumulerat över/underskott -6 690 286 -19 038 -15 670 552 4 198 -33 596 8 678 24 391 -8 390 3 589 1 067 15 673 0 -26 970
D:o i % av initial skadekostnad -38,9% 0,7% -53,8% -41,8% 1,8% 2,8% -42,9% 16,6% 36,1% -14,1% 6,0% 2,1% 20,0% 0,0%

Skadeår 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto) 17 178 26 653 27 945 29 582 25 538 37 108 34 183 38 140 21 056 21 855 23 761 20 139 57 845 64 754 451 461
Ett år senare 15 074 29 373 33 629 33 358 21 135 28 307 43 194 66 911 14 265 19 164 23 009 18 462 49 647 403 368
Två år senare 15 631 28 660 31 439 34 951 22 530 34 123 75 536 68 016 12 624 20 784 38 281 25 411 415 638
Tre år senare 15 481 28 410 32 787 34 778 24 496 54 861 78 194 61 658 12 024 26 147 30 602 407 137
Fyra år senare 15 441 28 146 31 799 36 744 25 083 55 440 88 630 62 124 13 546 20 534 385 184
Fem år senare 15 277 28 143 34 369 38 571 23 483 55 515 88 961 61 484 11 617 365 137
Sex år senare 15 324 28 407 34 794 38 907 23 871 55 806 89 119 60 159 354 129
Sju år senare 15 324 28 878 30 985 38 910 23 432 55 783 89 082 292 660
Åtta år senare 15 324 28 090 31 062 39 287 25 353 55 785 205 169
Nio år senare 15 324 25 703 31 062 39 287 25 308 136 685
Tio år senare 15 324 25 717 31 062 39 324 111 427
Elva år senare 15 324 25 703 31 062 72 089

Uppskattad slutlig skadekostnad per 2017-12-31 15 324 25 703 31 062 39 324 25 308 55 785 89 082 60 159 11 617 20 534 30 602 25 411 49 647 64 754 554 582
Ack. utbetalda skadeersättningar 15 324 25 703 31 062 39 324 24 282 55 784 88 885 60 115 11 495 17 769 23 935 10 487 32 110 19 507 466 050
Avsättning oreglerade skador 0 0 0 0 1 026 1 197 44 122 2 765 6 667 14 925 17 537 45 247 88 531
Ackumulerat över/underskott 1 853 950 -3 117 -9 742 230 -18 676 -54 899 -22 019 9 439 1 321 -6 842 -5 272 8 198 0 -103 120
D:o i % av initial skadekostnad 10,8%” 3,6% -11,2% -32,9% 0,9% -50,3% -160,6% -57,7% 44,8% 6,0% -28,8% -26,2% 14,2% 0,0%

SKADETRIANGEL
Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.
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Skadeår 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto) 17 178 39 463 35 410 37 498 30 829 151 558 78 265 52 151 67 518 59 433 59 420 51 528 78 486 112 709 764 461
Ett år senare 23 652 39 179 57 799 45 089 28 512 152 226 96 951 48 302 57 258 64 536 60 868 43 137 62 813 788 160
Två år senare 24 209 39 656 61 964 47 626 27 406 151 011 102 483 46 474 45 698 65 879 56 546 50 460 727 064
Tre år senare 24 059 40 778 62 715 48 572 28 482 148 222 102 465 44 533 44 385 69 002 55 830 676 741
Fyra år senare 24 019 40 573 61 143 51 321 28 507 147 246 112 408 44 637 45 730 67 822 631 105
Fem år senare 23 867 41 886 58 777 53 096 28 088 147 327 111 790 44 283 43 127 559 981
Sex år senare 23 867 43 118 58 665 53 108 28 946 147 320 112 217 43 473 518 454
Sju år senare 23 867 43 187 54 381 53 110 29 333 147 356 111 861 470 841
Åtta år senare 23 867 40 227 54 384 53 132 30 255 147 360 356 972
Nio år senare 23 867 40 273 54 456 53 132 30 277 202 005
Tio år senare 23 867 39 191 54 449 53 169 170 676
Elva år senare 23 867 39 178 54 449

Uppskattad slutlig skadekostnad per 2017-12-31 23 867 39 178 54 449 53 169 30 277 147 360 111 861 43 473 43 127 67 822 55 830 50 460 62 813 112 709 904 140
Ack. utbetalda skadeersättningar 23 867 39 178 54 449 53 169 29 250 147 319 111 598 43 031 42 430 63 244 49 133 18 774 32 110 19 507 734 804
Avsättning oreglerade skador 0 0 0 0 1 026 42 264 442 697 4 579 6 697 31 687 30 703 93 201 169 336
Ackumulerat över/underskott -6 690 286 -19 038 -15 670 552 4 198 -33 596 8 678 24 391 -8 390 3 589 1 067 15 673 0 -26 970
D:o i % av initial skadekostnad -38,9% 0,7% -53,8% -41,8% 1,8% 2,8% -42,9% 16,6% 36,1% -14,1% 6,0% 2,1% 20,0% 0,0%

Skadeår 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto) 17 178 26 653 27 945 29 582 25 538 37 108 34 183 38 140 21 056 21 855 23 761 20 139 57 845 64 754 451 461
Ett år senare 15 074 29 373 33 629 33 358 21 135 28 307 43 194 66 911 14 265 19 164 23 009 18 462 49 647 403 368
Två år senare 15 631 28 660 31 439 34 951 22 530 34 123 75 536 68 016 12 624 20 784 38 281 25 411 415 638
Tre år senare 15 481 28 410 32 787 34 778 24 496 54 861 78 194 61 658 12 024 26 147 30 602 407 137
Fyra år senare 15 441 28 146 31 799 36 744 25 083 55 440 88 630 62 124 13 546 20 534 385 184
Fem år senare 15 277 28 143 34 369 38 571 23 483 55 515 88 961 61 484 11 617 365 137
Sex år senare 15 324 28 407 34 794 38 907 23 871 55 806 89 119 60 159 354 129
Sju år senare 15 324 28 878 30 985 38 910 23 432 55 783 89 082 292 660
Åtta år senare 15 324 28 090 31 062 39 287 25 353 55 785 205 169
Nio år senare 15 324 25 703 31 062 39 287 25 308 136 685
Tio år senare 15 324 25 717 31 062 39 324 111 427
Elva år senare 15 324 25 703 31 062 72 089

Uppskattad slutlig skadekostnad per 2017-12-31 15 324 25 703 31 062 39 324 25 308 55 785 89 082 60 159 11 617 20 534 30 602 25 411 49 647 64 754 554 582
Ack. utbetalda skadeersättningar 15 324 25 703 31 062 39 324 24 282 55 784 88 885 60 115 11 495 17 769 23 935 10 487 32 110 19 507 466 050
Avsättning oreglerade skador 0 0 0 0 1 026 1 197 44 122 2 765 6 667 14 925 17 537 45 247 88 531
Ackumulerat över/underskott 1 853 950 -3 117 -9 742 230 -18 676 -54 899 -22 019 9 439 1 321 -6 842 -5 272 8 198 0 -103 120
D:o i % av initial skadekostnad 10,8%” 3,6% -11,2% -32,9% 0,9% -50,3% -160,6% -57,7% 44,8% 6,0% -28,8% -26,2% 14,2% 0,0%
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Noter till bolagets 
finansiella rapport
NOT 3. PREMIEINKOMST FÖRE  AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING

2017 2016

Premieinkomst direkt försäkring fördelat på försäkringstagare i:

Sverige 136 974 132 293

Övriga EES-länder 27 007 25 672

Summa premieinkomst 163 981 157 964

NOT 4. KAPITALAVKASTNING  ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN
Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har baserats på den genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att 
placera till en kalkylränta på 1,4 % (0,6 %).

2017 2016

Ingående avsättning för oreglerade skador f.e.r 60 167 26 101

Utgående avsättning för oreglerade skador f.e.r 88 531 60 167

Ingående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker f.e.r -745 112

Utgående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker f.e.r 79 -745

148 032 85 635

Genomsnittlig summa 74 016 42 817

Avkastning 55 255

NOT 5. UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR  
FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING

2017 2016

Utbetalda försäkringsersättningar -62 415 -25 255

Utbetalda skadehanteringskostnader -9 944 -7 951

Summa utbetalda ersättningar -72 359 -33 206

NOT 6. DRIFTSKOSTNADER
2017 2016

Funktionsindelade

Anskaffningskostnader -2 005 -2 405

Cederingsprovision 0 1 852

Administrativa kostnader -31 422 -25 980

Driftskostnader -33 426 -26 532

Skaderegleringskostnader ingående i Utbetalda försäkringsersättningar -9 944 -7 951

Totala driftskostnader -43 371 -34 484

Kostnadsindelade

Personalkostnader -13 255 -11 084

Avskrivningar -1 212 -1 516

Övriga kostnader -18 959 -13 932

Summa driftskostnader -33 426 -26 532
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NOT 7. UPPLYSNING OM RESULTATRÄKNINGENS POSTER
2017 2016

Totalt skadeförsäkring

Premieinkomst, brutto 163 981 157 964

Premieintäkt, brutto 164 071 157 889

Försäkringsersättningar, brutto -101 204 -73 958

Återbäring och rabatter -2 158 -8 229

Driftskostnader, brutto -33 426 -26 532

Resultat av avgiven återförsäkring -24 326 -44 304

Uppdelat på försäkringsklass

Brand och annan skada på egendom- direkt försäkring

Premieinkomst, brutto 139 845 133 828

Premieintäkt, brutto 139 832 133 650

Försäkringsersättningar, brutto -140 420 -19 412

Återbäring och rabatter -1 839 -6 966

Driftskostnader, brutto -28 488 -22 459

Resultat av avgiven återförsäkring -37 322 -57 301

Allmän ansvarighet- direkt försäkring

Premieinkomst, brutto 24 136 24 136

Premieintäkt, brutto 24 239 24 239

Försäkringsersättningar, brutto -41 672 -41 672

Återbäring och rabatter -319 -1 263

Driftskostnader, brutto -4 938 -4 073

Resultat av avgiven återförsäkring 15 402 15 402

Motor

Premieinkomst, brutto 0 0

Premieintäkt, brutto 0 0

Försäkringsersättningar, brutto 2 456 2 456

Återbäring och rabatter 0 0

Driftskostnader, brutto 0 0

Resultat av avgiven återförsäkring -2 406 -2 405

NOT 8. KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER
2017 2016

Ränteintäkter m.m.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Övriga ränteintäkter 204 238

Valutakursvinster, netto 0 8 149

Orealiserad vinst, netto 35 4 768

Realisationsvinster, netto 3 540 1 182

Summa kapitalavkastning, intäkter 3 779 14 338
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NOT 12. PLACERINGSTILLGÅNGAR
Placeringstillgångarna består av aktieindexobligationer och statskuldsväxlar och är värderade till verkligt värde. Bolaget 
innehar endast noterade finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. IFRS 13 finns i tre nivåer 
av tillgångar där nivå 1 är på prisnoteringar eller annan tillförlitlig marknadsdata. På nivå 2 finns det andra observerbara data 
för tillgången. Nivå 3 innebär värdering utifrån data som inte är observerbara.

2017 2016

Nominellt värde Bokfört värde Verkligt värde Nominellt värde Bokfört värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning

Noterade värdepapper

Övriga svenska emittenter 205 412 205 412 205 412 171 775 171 775 171 775

Utländska emittenter

Totalt noterade värdepapper 205 412 205 412 205 412 171 775 171 775 171 775

NOT 9. KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER
2017 2016

Räntekostnader -3 -1

Valutakursförluster, netto -1 697 0

Orealiserad förlust, netto 0 0

Realisationsförluster, netto 0 0

Summa kapitalavkastning, kostnader -1 700 -1

NOT 10. BOKSLUTSDISPOSITIONER
2017 2016

Ingående säkerhetsreserv 170 939 170 939

Avsättning till säkerhetsreserv -56 980 0

Utgående säkerhetsreserv 113 959 170 939

NOT 11. SKATTER
2017 2016

Aktuell skatt

Periodens skattekostnad -13 811 -4 345

Total redovisar skattekostnad -13 811 -4 345

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 62 016 19 202

Skatt -13 643 -4 224

Skatteeffekt av:

ej avdragsgilla kostnader -168 -121

justering avseende tidigare taxering    

Redovisad effektiv skatt -13 811 -4 345

NOTER T I L L BOLAGETS FINANSIEL LA RAPPORT
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NOT 13. MATERIELLA RESPEKTIVE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
2017 2016 2017 2016 2017 2016

Materiella tillgångar Kontorsutrustning Datorutrustning Övriga tillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 224 1 061 171 171 2 284 1 565

Förvärv 0 163 0 675 1 171

Avyttringar och utrangeringar 0 0 -1 197 -452

Utgående balans 1 224 1 224 171 171 1 762 2 284

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -288 -128 -53 -53 -892 -797

Årets avskrivningar -119 -160 -34 -352 -457

Avyttringar och utrangeringar 0 0 523 362

Utgående balans -407 -288 -87 -53 -722 -892

Redovisat värde 1 januari 936 932 118 118 1 392 768

Redovisat värde 31 december 816 936 84 118 1 040 1 392

Immateriella tillgångar Balanserade utgifter  
för programvaror

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 7 064 1 933

Förvärv 0 5 131

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående balans 7 064 7 064

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -900 0

Årets avskrivningar -706 -900

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående balans -1 606 -900

Redovisat värde 1 januari 6 165 1 933

Redovisat värde 31 december 5 458 6 165

Immateriella tillgångar avser utveckling av försäkringssystem som tagits i bruk under 2016.

NOTER T I L L BOLAGETS FINANSIEL LA RAPPORT
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Finansiella tillgångar 2017

Finansiella tillgångar vär-
derade till verkligt värde 

via resultaträkningen Kund & lånefordringar Summa redovisat värde Verkligt värde

Obligationer & andra ränte-
bärande värdepapper 205 412 205 412 205 412

Kassa och bank 81 056 81 056 81 056

Upplupna intäkter 18 135 18 135 18 135

Totalt 205 412 99 191 304 603 304 603

Finansiella skulder 2017 Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde

Övriga skulder 33 246 33 246 33 246

Finansiella tillgångar 2016

Finansiella tillgångar vär-
derade till verkligt värde 

via resultaträkningen Kund & lånefordringar Summa redovisat värde Verkligt värde

Obligationer & andra ränte-
bärande värdepapper 171 775 171 775 171 775

Kassa och bank 86 351 86 351 86 351

Upplupna intäkter 2 178 2 178 2 178

Totalt 171 775 88 530 217 935 260 305

Finansiella skulder 2016 Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde

Övriga skulder 15 232 15 232 15 232

Finansiella tillgångar 2017
Finansiella tillgångar 

 tillgängliga för försäljning
Kund & låne-

fordringar Summa

Aktier och andelar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 575 3 575

Övriga finansiella placeringstillgångar

Övriga lån

Övriga fordringar -1 495 -1 495

Totalt 3 575 -1 495 2 080

Finansiella tillgångar 2016
Finansiella tillgångar 

 tillgängliga för försäljning
Kund & låne-

fordringar Summa

Aktier och andelar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 950 5 950

Övriga finansiella placeringstillgångar

Övriga lån

Övriga fordringar 8 387 8 387

Totalt 5 950 8 387 14 337

NOT 16. SE SIDAN 20 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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NOT 14. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument 

NOT 15. NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER
Samtliga finansiella tillgångar är värderade enligt kategorin verkligt värdekategorin i IAS 39 med värdeförändringar redo
visade över resultaträkningen.
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NOT 17. FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR
2017 2016

Avsättning för ej intjänad premie Brutto Åf's andel Netto Brutto Åf's andel Netto

Ingående balans 604 -1 349 -745 529 -417 112

Förändring under året -90 63 -26 75 -933 -858

Utgående balans 362 -283 79 604 -1 349 -745

Avsättning för oreglerade skador Brutto Åf's andel Netto Brutto Åf's andel Netto

Ingående balans 142 938 -82 771 60 167 105 962 -79 861 26 101

Förändring under året 27 530 1 921 29 452 38 878 -1 312 37 566

Valutakursförändring -1 132 46 -1 086 -1 902 -1 598 -3 499

Utgående balans 169 336 -80 804 88 531 142 938 -82 771 60 167

NOT 18. MEDELTAL ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR
2017 2016

Medeltal anställda, kontorstjänstemän 11 9

 varav kvinnor 6 6

 varav män 4 3

varav antal i ledande ställning 1 1

 varav män 1 1

Löner och andra ersättningar

Vd, Björn Ryd tom 2017-04 1 636 1 178

Vd, Jan Malmberg from 2017-04 760
0

Styrelseledamöter 616 429

Övriga anställda 5 121 4 917

Sociala avgifter, varav pensionspremie 2 279 (2 025) 5 464 4 687

Följande styrelsearvoden har utbetalts 2017 2017 2016

Åsa Wiklund Lång, styrelsens ordförande tom 2017-04 32 50

Peter Roslund, ledamot tom 2017-04 10 25

Jan-Ivar Bjørnli, ersättare tom 2017-04 10 24

Mats Johan Adner, ersättare tom 2017-04 10 29

Fredrik Ahlstedt, ersättare tom 2017-05, styrelsens ordförande from 2017-05 73 24

Johan Nikula, vice ordförande från 2016-05 73 25

Karl-Ove Andersson, försäkringsrepresentant, ledamot 73 37

Ann-Catrin Fredriksson, ledamot 29 25

Margareta Larsson, ledamot from 2017-05 19 0

Anders Lundkvist, ledamot from 2017-05 19 0

Paul Åkerlund, ledamot 29 25

Ulf Krabisch, ledamot 29 25

Olaf Løberg, ledamot 29 25

Per Nylén, ledamot 29 17

Hans Lindberg, ledamot 29 25

Tore Neverdal, ersättare 0 0

Elin Ask, ersättare 29 14

Marlene Burwick, ersättare 29 25

Ersättning till styrelseledamöte beslutas årligen av bolagsstämman. Styrelsens ordförande uppbär ett årligt arvode om 96 tkr, 
vice ordförande 73 tkr ordinarie ledamöter samt suppleanter ett årligt arvode om 29 tkr vardera. Arvode till  försäkrings
tagarrepresentant uppgår till 73 tkr årligen.
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Mona Kolarby, ersättare from 2017-05 31 0

Bertil Kjellberg, ersättare from 2017-05 19 0

Måns Montell, ersättare från 2017-05 14 25

Silvia Sandin Viberg, ledamot till 2016-04 0 8

Verkställande direktören Jan Malmbergs ersättning utgörs 
av fast lön och årslönen uppgår till 1 080 tkr. Vd har ingen 
skattepliktig bilförmån.

Ersättning till verkställande direktören fastställs av 
 bolagets styrelse. 

I samband med att tidigare vd:s anställning avslutades 
träffades en förlikning innehållande ett avgångsvederlag om 
1 050 tkr.

Bolaget har inget incitamentsprogram. Inga rörliga 
 ersättningar utgår.

NOT 21. ARVODE TILL REVISORERNA
Revision 2017 2016

KPMG, revisionsarvode 536 290

KPMG, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

NOT 22. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Poster inom linjen 2017 2016

Ställda säkerheter 

För försäkringstekniska avsättningar (f.e.r.) registerförda tillgångar - -

Tillgångar ställda till förmån för försäkringstagarna för att täcka 139 830 121021

försäkringstekniska avsättningar enligt FRL 6:11

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 23. VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande belopp (kr)

Fritt eget kapital 10 752 289

Årets resultat 48 204 259

58 956 548

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

i ny räkning balanseras 58 956 548

NOT 19. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner med närstående har skett under året.

Utöver revisionsarvode har 0 (0) KSEK betalats ut till KPMG avseende rådgivning.

NOTER T I L L BOLAGETS FINANSIEL LA RAPPORT

NOT 20. FÖRVÄNTADE ÅTERVINNINGSTIDER FÖR SKULDER OCH TILLGÅNGAR
Alla tillgångar och skulder förväntas återvinnas inom tolv månader med undantag av en del av försäkringstekniska 
 avsättningar som förväntas återvinnas mellan ett till fem år. 

NOT 24. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR FÖRETAGET SOM HAR 
 INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen.

Verkställande direktörens avtal gäller som längst till 
20191231 och kan sägas upp av endera parten med 3 måna
ders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har 
Verkställande direktören lön under uppsägningstiden.

 Pensionen följer KAPKL planen.
Årets kostnadsförda pensionspremie avseende vd uppgår i 

bokslutet till 140 (553) tkr.
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN KOMMER ATT FÖRELÄGGAS ÅRSSTÄMMAN 
2018 - 05 -31 FÖR FASTSTÄLLELSE.

Gävle, den 2 mars 2018

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 20180307
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Svenska Kommun Försäkrings AB, 
org. nr 516406-0039

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Kom
mun Försäkrings AB för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
 enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska 
Kommun Försäkrings ABs finansiella ställning per den 31 
 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. För
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens  övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta
träkningen och balansräkningen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är 
förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har 
överlämnats till revisionsutskottet i enlighet med revisorsför
ordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Svenska Kommun Försäkrings 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat 
på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster 
som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har till
handahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden 
som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelse
fulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perio
den. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, 
och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, 
men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar
Se not 17 samt redovisningsprinciper i årsredovisningen för 

detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Bolagets avsättning för oreglerade skador inom försäkringstek
niska avsättning uppgår till 266 MSEK per 31 december 2017. 

Detta är ett område som innefattar betydande bedömningar 
avseende osäkra framtida utfall, främst avseende tidpunkt och 
storlek för inträffade skador som ska regleras till försäkrings
tagare. 

Bolaget använder etablerade aktuariella värderingsmodeller 
för beräkningarna av den försäkringstekniska avsättningen. 
Modellernas komplexitet ger dock upphov till risk för fel på 
grund av otillräcklig/ofullständig data eller felaktig utformning 
eller tillämpning av modellerna.

Bolagets försäkringstekniska avsättningar består av ett fåtal 
olika produkter. Antaganden som avvecklingstid, skademönster 
och omkostnader är exempel på viktiga indata som används för 
att uppskatta dessa avsättningar. 

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har bedömt de aktuariella antaganden i reserveringsmetoderna 
genom att jämföra värderingsantagandena med bolagets egna 
utredningar, myndighetskrav och branschsiffror. 

Vi har stickprovsvis testat kontroller i företagsledningens 
process för bla extrahering av data som input till de aktuariella 
beräkningarna.

Vi har använt våra interna specialister på aktuariella frågor 
för att utmana de metoder och antaganden som använts vid 
prognostisering av kassaflöden och värderingen av avsättningen. 
Vidare har vi via kontrollberäkningar verifierat att avsättningen 
är rimlig jämfört med de förväntade avtalsenliga förpliktelserna. 

Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggan
de fakta och omständigheter som presenteras i upplysningarna 
i årsredovisningen och bedömt om informationen är tillräckligt 
omfattande för att förstå företagsledningens bedömningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrel
sen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrel
sens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bola
gets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru vida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra ut
talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en  väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

 » identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, ut
formar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 » skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
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har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

 » utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

 » drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisning
en. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 » utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne
hållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredo
visningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser un
der revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
 interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har 
följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp 
alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka 
vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer 
vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda 
riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för 
revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa 
områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra för
fattningar förhindrar upplysning om frågan.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Svenska Kommun Försäkrings AB för år 2017 samt av för
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten  enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
 ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
 ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Svenska Kommun 
Försäkrings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 

tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

 » företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 » på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäk
ringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller 
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för
enligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
 garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att 
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sveri
ge använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
 väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på så
dana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fat
tade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Svenska 
Kommun Försäkrings ABs revisor av bolagsstämman den 19 
maj 2017. KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB 
har varit bolagets revisor sedan 2001.

Stockholm den 7 mars 2018 
 
KPMG AB 
 
 
 

Gunilla Wernelind 
Auktoriserad revisor 
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Norra hamnen Helsingborg. Foto: Mickael Tannus
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