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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltnings-
berättelse
Styrelsen och verkställande direktören för 
Svenska Kommun Försäkrings AB avger här-
med redovisning för perioden 2016-01-01-
2016-12-31, bolagets fjortonde verksamhets-
år. Årsredovisningen har upprättats enligt 
lag om årsredovisning i försäkringsföretag 
(ÅRFL), Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i försäk-
ringsföretag, 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 
kommunfullmäktige har fastställt samt inom 
de kommunala befogenheterna.

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 1524 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 aktieägarnas egna 
risker och egna anställda, meddela försäkring till aktie
ägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltningsform 
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som i bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda  annan 
än  aktieägande kommun eller deras kommunala  bolag 
sina tjänster och är således förhindrad att verka på den 
traditionella försäkringsmarknaden.

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)

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 upprättats med IF Skadeförsäkring, 
Swiss RE Europé S.A., Allianz Corporate Global & 
 Specialty AG, Munich Re, Hannover Re, General Re, 
AIG Europé Ltd, Guy Carpenter samt Kommun Garanti 
 Reinsurance S.A.

Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom 
relevant återförsäkring. 

Se not 2 för information om bolagets självbehåll för 2016 
avseende de olika försäkringsgrenarna.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 samman
träden och årsstämma hålls den 19 maj 2017. Bolaget har  
8 anställda. Information avseende principer och processer 
för ersättningar och förmåner till ledningen finns i not 18.

FINANSIELLA RESULTAT
Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 5 120 (31 434) KSEK 
och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt upp
går till 19 202 (26 324) KSEK. I årets driftskostnader har  
13 120 (12 262) KSEK använts till riktade skadeföre  
byggande  insatser i ägarkommunerna.

Placeringstillgångarna består av statsobligationer emit
terade av Kommuninvest samt svenska och norska staten, 
SHB Global Dynamic Allocation 90 och Handelsbanken 
Kortränta Criteria är två fonder förvaltade av Svenska 
 Handelsbanken samt medel på bankkonto. Den totala och 
kapitalavkastningen blev 14 336 (4 365) KSEK.

Bolagets konsolideringskapital uppgår till 213 796  
(198 939) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 236 % 
(239 %).

VINSTDISPOSITION
Vinst att disponera uppgår till 10 239. Styrelsen föreslår att 
vinsten balanseras i ny räkning, se not 23.

Helsingborg. Foto: Freddy Billqvist
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INFORMATION OM FRAMTIDA UTVECKL ING, 
 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget är sedan 2013 öppet för att ta in nya kommuner som 
aktieägare, men fortsätter även att vara inriktat på att växa 
internt genom att få in fler kommunala bolag i försäkrings
programmet. Styrelsen antog en gemensam riskhanterings 
och försäkringspolicy för ägarkommunerna under 2015. En 
kommun har hittills beslutat om denna och implemente
ringen kommer att intensifieras hos övriga aktieägare  under 
2016. Bolaget har under 2016 anställt ny personal för att 
kunna fördjupa relationen med existerande aktieägare och 
försäkringstagare. I linje med detta har samarbetet med 
de övriga kommuncaptivebolagen i Sverige fördjupats med 
målsättningen om att årligen mötas bolagen emellan för att 
diskutera gemensamma frågeställningar och intressen.

Styrelsen har som uppdrag att se till att bolagets hante
ring och kontroll av risker är tillfredsställande. De risker som 
 bolaget är utsatt för och som hanteras är operativa risker, 
kredit & motpartsrisker, skuldtäckningsrisker, marknads
risker, likviditetsrisker, teckningsrisker, reservsättningsris
ker samt återförsäkringsrisker. Bolagets risker behandlas 
vidare i not 2.

I de fall bolaget uppskattar att det finns väsentliga 
osäkerhetsfaktorer avseende fordringar, vidtar bolaget för
siktighetsåtgärder genom nedskrivning i balansräkningen.

Bolaget har i början av 2016 tagit det nya försäkrings
systemet i drift. Bolaget har arbetat intensivt med att imple
mentera detta system för bolaget. Därutöver är det nya sys
temet nödvändigt för att kunna leverera försäkringsstatistik 
till den nya myndighetsrapporteringen samt administrera ett 
växande försäkringsbestånd och skadeportfölj. 

Bolagets VD blev i januari 2017 arbetsbefriad som 
en  konsekvens av bristande efterlevnad av attestregler. 
Ekonomisk effekt för bolaget är liten. VD kommer inte att 
återgå till sitt arbete. Vice VD har trätt in som ledare av 
verk samheten. Ny VD tillsätts våren 2017.

Den 12 april 2017 lämnade bolagets före detta VD in en 
stämningsansökan mot bolaget, där han begär skadestånd 
för avtalsbrott.

Bolaget har under 2016 börjat teckna olycksfallsförsäkring.

SOLVENS I I
Bolaget har uppdaterat sina styrdokument och uppdaterat 
sin Governance Manual. Flera utbildningstillfällen har 
genom förts med bolagets anställda och styrelseledamöter. 
Som en del av arbetet så har bolaget även genomfört sin 
 tredje ORSA som har rapporterats till Finansinspektionen. I 
den rapporten har bolaget behandlat sina risker och beräknat 
ett SCR (solvenskapitalkrav).

Enligt kommande regelverk ska SCR – nivå vara minst 
100 %, bolagets SCRnivå ligger på 262 %.

Denna bedömning visar att Svenska Kommun Försäkrings 
AB står upp mot kapitalkraven enligt Solvens 2 med god 
 marginal.
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GÄVLE KOMMUN
Folkmängd: 99 788 invånare

Säg Gävle och de flesta tänker på en julbock eller ett is
hockeylag. 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 runt 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 fiske spö mitt i stan eller att gå en 
runda på golf  banan 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: 98 325 invånare

Längst kusten breder Sundsvall – Norrlands huvudstad ut 
sig mellan våra två stadsberg, södra och norra.

Södra berget är ett fantastiskt naturområde med en skid
backe 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 Euro
pas nordl igaste stadsbebyggelse i samma renässansstil som 
bland annat Wien och Berlin.

I Stenstan kan du flanera bland 200 butiker, strax norr om 
Sundsvall ligger handelsområdet Birsta som är norra Sveri
ges största externa handelscentrum. Sundsvallsregionen med 
cirka 200 000 invånare har en arbetsmarknad med drygt 
10 000 företag fördelade på mer än 400 branscher. Stadens 
näringsliv består av en bra mix av växande lokala småföre
tag och stora multi nationella företag. Några områden som 
utmärker sig är cellulosa och fiberteknologi, digitala tjäns
ter samt bank, försäkring och pension. Staden är i konstant 
utveckling, och det fördelaktiga entreprenörsklimatet bidrar 
till stora möjligheter för dig som medborgare. Vi erbjuder 
också norra Sveriges största utbud av restauranger. 

I Sundsvall finns också Mittuniversitetet, landets yngsta 
universitet, som trots sin ringa ålder har ett brett utbud av 
kurser och program. 
 
 

www.sundsvall.se

Gävle Strand. Foto: Albin Bogren Sundsvall. Foto: Anders Thorsell
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PITEÅ KOMMUN
Folkmängd: 41 904 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 kon
ferensstad 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: 23 167 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 KårströmFamilj på fjället. Foto: Tomas Utsi
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TROLLHÄTTANS STAD
Folkmängd: 57 092 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 
Trollhättan 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: 190 464 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: 140 547 invånare

Helsingborg är staden vid sundet där du har tillgång till det 
mesta; badstränder, bokskogar, anrika fiske lägen, 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. Satsningarna på innova
tion och digitalisering har lett till utmärkelserna Sveriges 
ITkommun 2015 och Årets tillväxtkommun 2016. Invån
arnas väg in till kommunen, Helsingborg kontaktcenter, blev 
hösten 2016 bäst i Sverige på tillgänglighet och bemötande.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.helsingborg.se

UPPSALA KOMMUN
Folkmängd: 214  559 invånare

I Uppsala finns över 200 000 engagerade medborgare, 
världsledande forskning, två stora universitet och ett rikt 
näringsliv. Här finns ett varierat stadsliv och en fantastisk 
landsbygd. 

Kommunens tjänster och service finns till för att hjälpa 
medborgare och besökare. Bland annat finns olika etjänster 
som gör det lättare att ta kontakt med kommunen, en finsk
talande samordnare och ett nytt stort kontor med syftet att 
utveckla staden och stadsbyggandet. Uppsala ordnar också 
stora nationella idrottstävlingar och kulturevenemang som 
Kultur natten och Uppsala Internationella Kortfilmfestival.

Välkommen hit, välkommen hem!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.uppsala.se

Uppsala Universitet. Foto: Uppsala Kommun Helsingborg. Foto: Anna Alexander Olsson
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ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Folkmängd: 55 964 invånare

Som en del av världsarvet Höga Kusten erbjuder 
 Örnsköldsvik rika möjligheter till naturupplevelser och fri
luftsliv. Kommunens strävan att tillgängliggöra och stimu
lera friluftsliv för nya grupper har resulterat i att Örnskölds
vik två år i rad, 2015 och 2016, tilldelats utmärkelsen ”Årets 
friluftskommun”. 

Gratis kollektivtrafik för ungdomar och en helt ny skate
park är uppskattade satsningar på kommunens unga som 
genomförts 2016. Samlat stöd till unga som varken stude
rar eller arbetar har koordinerats i Ung utveckling som både 
erbjuder personligt stöd och fungerar som motiverande 
mötes plats.

Örnsköldsviks hamnområde fortsätter att utvecklas med 
nya bostäder. Kommunen investerar också i nya lokaler för 
omsorg och skola. Inom satsningen ”Bygd och Stad i  balans” 
har lokala utvecklings planer  arbetats fram och bygde
samverkansföreningar (BYGDSAM) etableras nu som 
 forum för långsiktig formell  samverkan. Förebild är stadens 
CESAM där näringsliv, fastighetsägare och kommun till
sammans arbetar för stadkärnans utveckling. Där har sam
arbetet nyligen resulterat i att Örnsköldsvik certifierats som 
Fairtrade City.

Örnsköldsvik har ett exportintensivt näringsliv med 
många högteknologiska företag. Från grundskola till akade
misk forskning finns ett etablerat samarbete mellan utbild
ning och näringsliv med sikte på kompetens och konkur
renskraft. Örnsköldsviks kommun deltar även i satsningen 
”Trainee norra Norrland” som vänder sig till nyexaminerade 
akademiker. 

www.ornskoldsvik.se

UMEÅ KOMMUN
Folkmängd: 122 892 invånare

Umeå är en snabbt växande kulturstad. Under 2016 
ökade befolkningen med 2 115 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 festi valer 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 här
stammar från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i 
stort sett hela Umeå. När staden byggdes upp igen utrusta
des centrum med breda esplanader och längs dessa plantera
des björkar som brandskydd. Umeå är Sveriges femte största 
universitetsstad med omkring 32 000 studenter. Forskning
en vid Umeå universitet utmärker sig särskilt inom växt och 
skogsbioteknik, infektionsbiologi och  åldrandeforskning.

Näringslivet präglas av internationella företag inom områ
dena bioteknik, medicin, miljö, energi och IT. 

Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014, som den nord
ligaste kulturhuvudstaden hittills. Umeå har också stora am
bitioner inom miljöområdet och en inriktning på en hållbar 
stadsutveckling. Ett exempel är en unik satsning på snabb
laddningsbara elbussar. Kommande tillväxt ska till stor del 
ske inom den s.k. femkilometersstaden, med förtätning i cen
trala delar och service på nära håll för att begränsa mängden 
transporter.

 
 

www.umea.se

Väven. Foto: Fredrik LarssonInre hamnen. Foto: Elisabet Bårman
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Femårsöversikt & nyckeltal
(KSEK) 2016 2015 2014 2013 2012

RESULTAT

Premieinkomst, f.e.r. 90 753 83 275 70 890 59 662 52 617

Premieintäkt, f.e.r. 91 610 84 006 70 871 59 506 52 554

Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen 255 745 1 032 314 0

Försäkringsersättningar, f.e.r. -51 984 -24 226 -24 095 -24 788 -11 181

Driftskostnader -34 762 -29 091 -32 228 -27 717 -25 829

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 5 120 31 434 15 580 7 314 15 544

Årets resultat 14 857 0 0 0 0

EKONOMISK STÄLLNING 

Placeringstillgångar 171 775 193 489 176 545 91 149 119 619

Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r. 75 510 42 143 55 087 38 201 32 784

Konsolideringskapital 213 796 198 939 172 774 146 696 127 012

Varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital 37 607 37 607 31 850 26 113 21 783

Kapitalbas 213 796 198 939 172 774 146 696 127 012

Erforderlig solvensmarginal - 34 730 34 188 32 560 30 170

SOLVENSRELATERADE UPPGIFTER*  

Kapitalbas 209 777 

Varav primärkapital 208 645 

Varav tilläggskapital 1 131 

Solvenskapitalkrav (SCR) 80 195 

Minimikapitalkrav (MCR) 36 500 

NYCKELTAL

Försäkringsrörelsen 

Skadeprocent, f.e.r. 56% 28% 33% 41% 21%

Driftskostnadsprocent, f.e.r. 38% 35% 45% 46% 49%

Totalkostnadsprocent, f.e.r. 95% 63% 78% 87% 70%

Kapitalförvaltningen 

Direktavkastning 0,6% 3,1% 5,7% 2,3% 0,4%

Totalavkastning 2,60% -1,08% 6,40% 9,79% 2,23%

Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad 236% 239% 244% 246% 241%

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 erforderliga 
 solvensmarginalen, men också 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 till verkligt värde bank
Konsolideringsgrad Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r. 
Solvenskvot Kapitalbas i % av erforderlig solvensmarginal
f.e.r. För egen räkning (det vill säga efter avgiven återförsäkring)

*from 2016 skall kapitalkrav enligt Solvens II redovisas i årsredovisningen, dessa är beräknade enligt standardmodellen.
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(KSEK) Direkt försäkring, svenska risker Utländska 
risker

Total

Egendom, 

Företag och 

fastighet

Ansvar, 

 Företag och 

fastighet Olycksfall

Premieintäkter f.e.r. (a) 54 245 17 001 3 553 16 811 91 610

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 167 39 8 42 255

Försäkringsersättningar f.e.r. (b) -11 558 -17 146 -551 -22 553 -51 984

Driftskostnader -22 790 -5 279 -1 044 -5 649 -34 762

Skadeförsäkringens tekniska resultat 20 064 -5 385 1 966 -11 350 5 120

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR,  
FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING

Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker 158 446 0 0 604

Avsättning för oreglerade skador 35 748 41 160 176 73 431 150 515

S:a försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring 35 906 41 606 176 73 431 151 119

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV  
FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 349 0 0 0 1 349

Avsättning för oreglerade skador 43 132   39 639 82 771

S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 44 482 0 0 39 639 84 121

NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

(a) Premieintäkter, efter avgiven återförsäkring

Premieinkomst, före avgiven återförsäkring 103 563 23 987 4 742 25 672 157 964

Premier för avgiven återförsäkring -49 161 -7 002 -2 188 -8 861 -67 212

Förändring i avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker -157 87 -5 0 -75

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning  
för ej intjänade premier och kvardröjande risker 0 -71 1 004 0 933

S:a premieintäkter efter avgiven återförsäkring 54 245 17 001 3 553 16 811 91 610

(b) Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -16 080 -10 509 -551 -6 066 -33 206

Återförsäkrares andel 8 646 5 817  6 199 20 662

S:a utbetalda försäkringsersättningar -7 434 -4 692 -551 133 -12 544

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring -13 341 803 -176 -28 038 -40 752

Återförsäkrares andel 9 217 -13 257 - 5 352 1 312

S:a förändring i avsättning för oreglerade skador -4 124 -12 454 -176 -22 686 -39 440

S:a försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring -11 558 -17 146 -551 -22 553 -51 984

Avvecklingsresultat, brutto 4 235 16 843  - -9 607 11 471

Avvecklingsresultat, netto 2 565 2 831 - -5 509 -113

Resultat analys
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Resultaträkning
(KSEK) NOT 2016 2015

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst för avgiven återförsäkring 3 157 964 144 266

Premier för avgiven återförsäkring -67 212 -60 991

Förändring i avsättning för ej intjänade premier -75 806

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för  
ej intjänade premier och kvardröjande risker 933 -75

S:a premieintäkter 91 610 84 006

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 255 745

Försäkringsersättningar f.e.r.

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 5 -33 206 -43 171

Återförsäkrares andel 20 662 26 160

S:a utbetalda försäkringsersättningar -12 544 -17 012

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring -40 752 -15 456

Återförsäkrares andel 1 312 8 242

S:a förändring i avsättning för oreglerade skador -39 440 -7 215

Summa försäkringsersättningar f.e.r. -51 984 -24 226

Driftskostnader 6, 18 -34 762 -29 091

Skadeförsäkringens tekniska resultat 7 5 120 31 434

ICKE-TEKNISKT RESULTAT

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 5 120 31 434

Kapitalavkastning, intäkter 8, 15 9 569 6 441

Kapitalavkastning, kostnader 9, 15 -1 -2 094

Orealiserade vinster 8, 15 4 768 0

Orealiserade förluster 9, 15 0 -8 713

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -255 -745

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 19 202 26 324

Förändring av säkerhetsreserv 10 0 -26 165

Resultat före skatt 19 202 159

Skatt på årets resultat 11 -4 345 -159

Årets resultat 14 857 0
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

(KSEK) 2016 2015

Årets resultat 14 857 0

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 14 857 0

Umeå. Foto: Umeå kommun
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Balansräkning
(KSEK) NOT 2016 2015

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för programvaror 13 6 165 1 933

Summa Immateriella tillgångar 6 165 1 933

Placeringstillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12, 14 171 775 193 489

Summa Placeringstillgångar 171 775 193 489

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 349 417

Avsättning för ej reglerade skador 82 771 79 861

Summa Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 84 121 80 278

Fordringar

Fordringar avseende direktförsäkring 235 420

Fordringar avseende återförsäkring 33 609 31 044

Övriga fordringar 6 244 5 886

Summa fordringar 40 088 37 350

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 13 2 446 1 819

Kassa och bank 86 351 24 430

Övriga tillgångar 73 62

Summa andra tillgångar 88 870 26 312

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 178 16

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 178 16

SUMMA TILLGÅNGAR 393 198 339 377
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(KSEK) NOT 2016 2015

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet kapital

Aktiekapital 16 28 000 28 000

Fond för utvecklingskostnader 4 618

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat -4 617

Årets resultat 14 857 0

Summa eget kapital 42 858 28 000

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 170 939 170 939

Summa obeskattade reserver 170 939 170 939

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 17

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 604 529

Avsättning för oreglerade skador 142 938 105 962

Norsk naturskadepool 7 859 6 859

Premieåterbäring 8 230 9 071

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 159 631 122 421

Avsättningar för andra risker och kostnader

Pensioner och liknande förpliktelser 0 0

Aktuell skatt 11 4 345 159

Summa avsättningar för andra risker och kostnader 4 345 159

Skulder

Skulder avseende direktförsäkring 0 0

Skulder avseende återförsäkring 193 0

Övriga skulder 13 809 16 693

Summa skulder 14 002 16 694

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 423 1 165

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 423 1 165

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 393 198 339 377



Rapport över förändringar
i eget kapital

Bundet kapital Fritt kapital

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie-  
kapital

Fond för utveck-
lingskostnader

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Summa  
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 28 000 0 0 28 000

Årets resultat 0

Årets totalresultat - 0 - 0

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 28 000 0 0 28 000

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

Årets resultat   14 857 14 857

Fond för utvecklingskostnader  4 618 -4 617 0

Årets övrigt totaltresultat   0

Årets totalresultat -  0 0 0

Belopp vid årets utgång 2016-12-31 28 000 4 618 -4 617 14 857 42 858
Aktiekapitalet består av 28 000 aktier.

20
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Kassaflödesanalys

(KSEK) 2016 2015

(Indirekt metod)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt 19 202 159
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 654 7 004

44 856 7 163

Betald skatt 0 -159

Löpande kassaflöde innan förändring av tillgångar och skulder 44 856 7 004
Investeringar i finansiella placeringstillgångar 22 895 -8 231
Förändring i rörelsefordringar -1 278 -5 710
Förändring av rörelseskulder -3 106 10 840

18 511 -3 101

Kassaflöde från löpande verksamheten 63 367 3 904

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella tillångar -5 131 -1 933
Investering i materiella tillgångar -1 334 -1 926
Försäljning materiella tillgångar 452 483
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 013 -3 376

Årets kassaflöde 57 354 528

Kassa och bank vid årets början 24 430 25 991
Valutakursdifferens i kassa och bank 4 567 -2 088
Kassa och bank vid årets slut 86 351 24 430
Förändring kassa och bank 57 354 528

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 238 284
Erlagd ränta 0 0

238 284
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Orealiserade vinster/förluster  -8 713
Av- och nedskrivningar av tillgångar 1 516 459
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -1 544 -52
Kursdifferenser -7 685 2 088
Avsättning till säkerhetsreserv 0 26 165
Avsättning oreglerade skador 33 367 -12 943

25 654 7 004

Delkomponenter som ingår i likvida medel

Banktillgodohavanden 86 351 24 430
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Redovisningsprinciper 
och risker
NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

FÖRETAGSINFORMATION
Denna årsredovisning avseende perioden 20160101 – 
20161231 för Svenska Kommun Försäkrings AB har 
upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verk
ställande direktören och kommer att föreläggas årsstämman 
den 19 maj 2017 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), Finans
inspektionens 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 rap
porterna, med de begränsningar och tillägg som följer av 
svensk lag, RFR 2 samt FFFS 2015:12. 

NyA OCH ÄNDRADE STANDARDER, SAMT 
 TOLKNINGAR SOM TI LLÄMPAS

Inga av de IFRS eller IFRICtolkningar som för första 
gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började  
1 januari 2016 har haft någon väsentlig inverkan på Svenska 
Kommun Försäkrings ABs resultaträkning eller balans
räkning. Ändringar i ÅRFL och FFFS 2015:12 har lett till 
ändringar i presentation och upplysningar. 

NyA REDOVISNINGSREGLER, I FRS OCH TOLK-
NINGAR SOM ÄNNU INTE BÖR JAT T I L LÄMPAS

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IASB 
har genom IFRS 9 färdigställt ett helt ”paket” av föränd
ringar avseende redovisning av finansiella instrument. 
 Paketet innehåller nya utgångspunkter för klassificering 
och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande 
(”expected loss”) nedskrivningsmodell och förenklade förut
sättningar för säkringsredovisning. IFRS 9 träder ikraft 1/1 
2018 och tidigare tillämpning är tillåten.

Utvecklingen av en ny redovisningsstandard för redo
visning av försäkringsavtal (IFRS 4 fas 2) har pågått un
der flera år under ledning av IASB. Standarden innebär en 
 enhetlig internationell redovisningsstandard för redovisning 
av försäkringsavtal. Ett utkast till ny standard gavs ut 2010. I 
juni 2013 utfärdade IASB ett reviderat utkast till ny standard. 

Det reviderade utkastet har genomgått en remissrunda. En 
ny standard förväntas släppas under 2017 med förstagångs
tillämpning 2021.

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

VÄRDERINGSGRUNDER T I L LÄMPADE VID 
 UPPRÄTTANDET AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor och de 
 finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samt
liga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaff
ningsvärde, 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 upp skattningar samt gör antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, 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 uppskattningar 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 vär
derade 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 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.

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

Löpande intäkter och kostnader i utländsk valuta om
räknas efter de valutakurser som gäller på respektive bok
föringsdag. Tillgångar, skulder och försäkringstekniska av
sättningar i utländsk valuta har omräknats till balansdagens 
valutakurser. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräk
ningarna redovisas i resultaträkningen som valutakursvinst 
respektive valutakursförlust. Vid omräkning till svenska 
kronor har följande valutakurser använts:

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal är avtal där bolaget åtar sig en betydande 
försäkringsrisk genom att gå med på att kompensera 
 försäkringstagaren/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.

FÖRLUSTPRÖVNING
Företagets tillämpade redovisnings och värderings principer 
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.

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 anskaffnings
värde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg 
för transaktionskostnader för alla finansiella instrument 
 förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång 
som redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redo
visas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett 
finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen 
utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassifice
ringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter 
första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

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
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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 place
ringstillgångar som är finansiella instrument till kategorin 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul
tatet därför att företaget löpande utvärderar kapitalförvalt
ningens verksamhet på basis av verkliga värden.

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. 

Metoder för bestämning av verkligt värde
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 
noterade 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 skulder
Övriga finansiella skulder så som leverantörsskulder 
 klassificeras 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 avta
let fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för 
del av en finansiell skuld.
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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 försäkrings
företaget har en befintlig juridisk eller informell förpliktelse 
som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att 
ett utflöde 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.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av:
 » Avsättning för ej intjänade premier  

och kvardröjande risker
 » Avsättning för oreglerade skador

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.

Avsättningen för oreglerade skador utgörs i balans
räkningen av uppskattade odiskonterade kassaflöden avse
ende 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 ersättningskrav. I beloppet inräknas beräknade odiskon
terade kassaflöden avseende framtida driftskostnader för 
att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte slut
reglerade 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 egendoms
försäkring är BornhuetterFerguson. Metoden är en väl 
kontrollerad och accepterad aktuariell metod. Bornhuet
terFerguson används framförallt för nyare skadeår och för 

försäkringsgrenar 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 slut reglera 
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 anskaffningsvärde. 
Förändring i fordringar redovisas på likviddagen. Avsätt
ning för osäkra fordringar görs utifrån en individuell värde
ring 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.

Ansvarsförbindelser (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.

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

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 
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redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under 
posten Kapitalavkastning i det icketekniska resultatet.

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 resultaträkningen.

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.

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.

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.

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.

Ersättningar till anställda
Bolaget har antagit en ersättningspolicy som publiceras på 
bolagets hemsida, www.skfab.se

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 inves
terade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge 
de  förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser av
seende 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 orealiserat 
 resultat på placeringstillgångar. Räntor och realiserade vin
ster eller förluster redovisas i resultaträkningen som kapital
avkastning, intäkter respektive kapitalavkastning, kostnader.

Tillämpade principer för kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
 metoden.

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. 

NOT 2. RISKER

A. ALLMÄNT OM RISKER
Riskhantering är en kontinuerlig process som pågår för att 
hantera och reducera risker som bolaget är utsatt för. Det 
övergripande målet med Svenska Kommun Försäkrings 
AB:s riskhantering är att på ett effektivt och strukturerat 
sätt identifiera risker på ett tidigt stadium för att minimera 
 skador och förluster. Bolaget har även utsett ansvariga för 
funktionerna riskkontroll, regelefterlevnad, internrevision 
och aktuariefunktion. Avtal är tecknade med AON Glo
bal Insurance Managers AB för oberoende riskkontroll
funktion med uppdraget att granska bolagets riskexponering 
och för oberoende compliancefunktion som har uppdraget 
att  granska bolagets regelefterlevnad. En internrevision är 
 utsedd av styrelsen som har uppdraget att granska bola
gets riskkontrollrapporter och compliancerapporter. Avtal 
för detta var tecknat med Grant Thornton AB för 2016. 
Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 
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Risk bedömning och riskkontroll görs i samråd med Svenska 
Kommun  Försäkrings AB:s risk manager.

För att minimera den operationella risken i bolaget har 
 supportavtal för ledning och ekonomifunktion tecknats med 
Marsh Captive Management AB. Detta avtal har under 2016 
aktiverats i samband med rekrytering av ny ekonomichef. 

Avtal är tecknat med Handelsbanken Asset Management 
för hantering av risknivå i kapitalförvaltningen. 

B. RISKER I  VERKSAMHETEN
Syftet med SKFAB är att genom gott skadeförebyggande 
arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på 
återförsäkringsmarknaden uppnå över tiden fördelaktiga 
försäkringslösningar för aktieägarna. Bolaget verkar för att 
utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 
Bolagets mål är bland annat att ägarna skall använda  bolaget 
som verktyg i riskhanteringsarbetet för att minska ägar
kommunernas skador. Svenska Kommun Försäkrings AB är 
koordinator för de delägande kommunernas risk hanterings 
och skadeförebyggande arbete. Arbetet sker i nätverk mellan 
kommunerna och fokus läggs på att förhindra anlagd brand i 
skolor och förskolor samt skade förebyggande insatser i kom
munernas energibolag. Målet för arbetet med försäkrings
risken är att en aktsam hantering av verksamheten garanteras, 
samtidigt som den ligger i  linje med ägarnas förväntningar. 
Bolaget har en väl utvecklad riskhanteringsstrategi som 
har som främsta mål att styra och optimera företagets risk
exponering. Genom användande av riskregister kartlägger 
Bolaget sina risker och avsikten är att optimera effekterna av 
oönskade och/eller oväntade händelser så att sannolikheten 
för att bolaget skall uppnå sina strategiska mål ökar.

Bolaget har fastställt att beräknad SCR (Solvency Capital 
Requirement)ratio alltid måste överstiga 100 %.

Mål, principer och metoder för hantering
av försäkringsrisk
Genom Bolagets årliga riskgenomgång i samband med  
ORSAprocessen säkerställs att bolagets risker är i linje med 
riskaptiten och att eventuella riskreducerande åtgärder är på 
plats. Nedan beskrivs de försäkringsrelaterade riskrubriker 
som Bolaget har identifierat.

Teckningsrisk
Teckningsrisken hänför sig till prissättningen av försäk
ringsavtal och den inneboende osäkerhet som är förenad 
med dessa avtal. Svenska Kommun Försäkrings AB följer 
interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och 
kvantifiering av den risk som tecknas samt specificera vilka 
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får 
accepteras.

Bolaget har merparten av sina risker återförsäkrade 
hos, IF Skadeförsäkring, Swiss RE Europé S.A., Allianz 
 Corporate Global & Specialty AG, Munich Re, Hannover 
Re, General Re, AIG Europé Ltd, Guy Carpenter samt 
Kommun  Garanti Reinsurance S.A.

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

Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade 
framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador. 

 Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell 
bedömning av enskilda skadefall. För att inkludera ännu inte 
rapporterade skador men som statistiskt borde ha inträffat så 
avsätter Svenska Kommun Försäkrings AB medel i en så kall
ad IBNRavsättning. Bolaget tar hjälp av aktuarie för att göra 
beräkningen av denna avsättning och anser att detta reducerar 
risken för att avsättningarna är otillräckliga.

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjan
de risker avser att täcka den förväntade skade och drifts
kostnaden under den återstående löptiden på ingångna 
försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas pro rata tempo
ris, det vill säga strikt tidsproportionellt. Om premienivån 
bedöms vara otillräcklig för att täcka framtida skade och 
driftskostnader, görs en avsättning för kvardröjande risker.

Kreditrisk
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. 
Återförsäkringsbolagen återkrävs när de samlade skade
utbetalningarna når över stop loss gränsen.

Rating på återförsäkringsbolag är mått på risk i expo
neringen. Rating enligt Standard & Poor’s för de åter
försäkringsbolagen som till stor del ingår i egendom och 
 ansvarsprogrammen är Allianz, AA, Swiss Re, AA,  Munich 
Re, AA, General Re, AA+, IF Skadeförsäkring, A, SCOR 
Global P&C, A+, Sirius International, A, Hannover Re, 
AA, Gjensidige Forsikring ASA, A, samt Kommun Garanti 
Reinsurance S.A. ingen rating men har fullgod  security.

Exponeringen är mycket begränsad för premiefordringar 
på försäkringstagare, eftersom uteblivna betalningar  vanligen 
leder till annullering av försäkringskontrakten.

Fordran på återförsäkrare uppdelat på ratingkategori (S & P)

2016 2015

AA- 93 0

AA 219 0

A+ 6 971 0

A 19 470 27 899

Ingen rating 8 029 3 145

Summa 34 783 31 044

Mål, principer och metoder för hantering
av finansiella risker
Mål för arbetet med finansiella risker är att säkerhet går före 
avkastning. Bolagets främsta mål är att säkerställa att åtag
anden kan efterlevas och därför se till att de försäkrings
tekniska avsättningarna är skuldtäckta. Det över skjutande 
kapitalet över dessa öronmärkta placeringar placeras så 
som beskrivs under Avkastningsmål och trygghetsnivå för att  
uppnå avkastning. 

Enligt Svenska Kommun Försäkrings AB:s placerings
policy skall tillgångar för skuldtäckning huvudsakligen 
 utgöras av svenska och norska statsobligationer eller svenska 
kommunobligationer. Bolaget hade per 31 december 2016 
tillgångar av detta slag som motsvarade försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning. Bolaget använde utöver ovan
stående placeringar även bankmedel. Kreditvärdigheten i 
bolagets placeringar är i samtliga fall mycket god.
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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 
 uppdateras månatligen och med tätare intervall om 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 % för 2016.  Detta 
innebär att värdet på placeringarna under en 12  månaders 
period aldrig får minska med mer än 5 %.  Riskmålet kan 
komma att variera mellan en trygghetsnivå på 95 % och 
90 % i enlighet med det beslut styrelsen i Svenska  Kommun 
 Försäkrings AB tar. Utöver trygghetsnivån/riskmålet har 
bolaget ett långsiktigt avkastningsmål: att överträffa avkast
ningen i kortränteindex OMRX TBill med två procent
enheter (OMRX TBill +2 %). Trygghetsnivån/Riskmålet 
går alltid före avkastningsmålet. 

Genom bolagets dynamiska förvaltningsmodell sker 
en löpande aktiv bevakning av portföljen så att portföljens 
 värde under en 12 månaders period aldrig kan understiga 
den beslutade trygghetsnivån.

Trygghetsnivån utgör ett golv för förvaltningen. 
Om värdet av portföljen ökar skyddas värdeökningen och 

en ny högre trygghetsnivå och golv skapas. 

Tillåtna placeringar 
Placeringarna ska allokeras på sådant sätt att avkastning och 
riskmål som bolaget fastställt uppfylls. 

Placeringarna får ske i: 
 » svenska, nordiska och globala aktier 
 » svenska, nordiska och globala aktiefonder 
 » riskfria placeringar med hög likviditet  

och daglig prissättning 
 » korta räntebärande fonder  

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 marknads tillsynsmyndighet. 

Förvaltning av aktier innebär risktagande. Risken i 
 aktiedelen begränsas genom att aktieinvesteringar uppfyller 
diversifieringskriterier. 

Värdepappershandel 
Värdepappersaffärer får endast göras med svensk bank  eller 
fondkommissionär som står under Finansinspektionens till
syn 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. Kritiska bedömningar skulle 
kunna omfatta val av värderingstekniker, bedömning av 
när noterade priser inte motsvarar verkligt värde mm. Då 
 företaget endast innehar likvida värdepapper med obser
verbara prisnoteringar, bedöms detta inte vara en väsentlig 

 bedömningsfråga. Bolaget innehar endast noterade finan
siella 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 som policy 
att endast tillåta placeringar i värdepapper med mycket hög 
 kreditvärdighet. Bolaget har inga finansiella tillgångar som 
är förfallna till betalning eller som är nedskrivna. 

Bolaget har inga finansiella tillgångar som har ett 
 nedskrivningsbehov.

Bolaget har till största del placeringar i kommun
obligationer och statsskuldsväxlar med Kommuninvest, 
svenska och norska staten som emittent för skuldtäckning 
av försäkringstekniska avsättningar. Övriga tillgångar är 
placerade på bankkonton samt fonden Global Dynamic 90 
och SHB korträntefond. Kommunobligationerna och stats
skuldsväxlarna medför inte någon kreditrisk eftersom de är 
utgivna av Kommuninvest respektive norska staten.

2016 2015

AAA 86 006 27 726

Övriga* 85 769 165 763

Summa 171 775 193 489
*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. 

2016

Maximal 
kreditrisk- 

exponering
Erhållna 

säkerheter

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

2015

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 193 489 0
Lån med säkerhet  
i fast egendom - 0
Övriga lån - 0
Övriga finansiella 
 placeringstillgångar - 0
Fordringar 61 858 0

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH RISKER

Placeringar fördelade på ratingklasser

Försäkringsföretaget har som policy i finansförvaltningen 
att endast tillåta placeringar i värdepapper med mycket 
hög kreditvärdighet. Kredit/motpartsriskerna i denna 
del av verksamheten bedöms därför vara mycket små eller 
 obefintliga. Den maximala kreditriskexponeringen  (efter 
avdrag för  värde av säkerheter) försäkringsföretaget är 
 exponerat för olika klasser av finansiella tillgångar framgår 
av nedan stående tabell.
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Strukturerade företag som inte konsolideras
Ett strukturerat företag är ett företag som utformats så att 
röster eller liknande rättigheter inte är den dominerande 
faktorn vid avgörandet av vem som har det bestämmande 
inflytandet i företaget.

Per 31 december finns följande balansposter hänförliga 
till försäkringsföretagets placeringar i värdepappersfonder 
(KSEK):

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH RISKER

SHB SA Global Dynamic Allocation 90 A1 85 769

Handelsbanken Kortränta Criteria 86 006

Totalt 171 775

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

Marknadsrisk
Marknadsrisk avser risken för att de faktorer som påverkar 
värdet av finansiella tillgångar utvecklas på ett för före taget 
negativt sätt. Marknadsrisk innefattar både prisrisk och 
ränte risk. Ränterisken och prisrisken hanteras genom att 
 bolaget följer interna placeringsriktlinjer.

Känslighetsanalys av bolagets risker
I den gjorda känslighetsanalysen för Svenska Kommun 
 Försäkrings AB har känsligheten beräknats avseende 
punktrisker, fördelningsrisker och så kallade äkta 
 katastrofrisker avseende bolagets försäkringsportfölj. 
Punktrisker avser risk till följd av att ett givet utfall ändras. 
Fördelningsrisker, vilka också går under benämningen 
katastrof risker, avser risken för ogynnsamt utfall. Analysen 
har utförts genom ett stresstest där man har antagit en viss 
procentuell förändring av den relevanta parametern eller att 
en sannolikhet uttryckt i procent har beräknats. 

Nedan visas vilken påverkan detta har på resultatet och på 
det egna kapitalet:

Punktrisker

KSEK
Påverkan på resultat  

och eget kapital

2016 2015

Skadefrekvens - 2 772 - 1 825

Medelskadebelopp - 2 772 - 1 825

Skadeinflation - 1 168 - 807

Fördelningsrisker
Sannolikheten för att mer än 50 procent av kapitalbasen 
eroderas bort på grund av ogynnsamt skadeutfall under 
 redovisningsperioden är 0 procent. Sannolikheten för att 
mer än ingående premiereserv förbrukas till att täcka skador 
under resten av avtalsperioden för löpande avtal är 0 procent. 
Resultatpåverkan som en följd av ett katastrofscenario som 
inträffar högst var 200:e år under givet aktuellt återförsäk
ringsprogram skulle bli 8 055 KSEK.

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

Koncentration av försäkringsrisk
Svenska Kommun Försäkrings AB: s tio ägarkommuner 
och försäkringsrisker visar på en riskspridning. Någon geo
grafisk koncentration av delägarna och riskerna föreligger ej. 
Riskerna är oberoende av varandra. Inom varje delägare och 
risk finns dock koncentrationer av större risker exempelvis 
kommunala energiverk, bibliotek, skolor samt 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 hän
förliga till Trondheim kommun, men är begränsad i och med 
att både intäkter och kostnader är i norska kronor.

Likviditetsrisk avseende försäkringsverksamheten
Svenska Kommun Försäkrings AB:s likviditetsrisk anses 
ringa, då risken till största delen finns inom gruppen.

Känslighetsanalys avseende placeringsrisker
I den gjorda känslighetsanalysen för Svenska Kommun 
Försäkrings AB har känsligheten beräknats avseende för
ändring av marknadsräntan och den allmänna kreditrisken. 
 Analysen har utförts genom ett stresstest där man har an
tagit en viss procentuell förändring av den relevanta para
metern. På följande sida visar tabell en vilken påverkan dessa 
förändringar har på resultatet och på det egna kapitalet.
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KSEK 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

KSEK 2015

Placeringsrisker Förändring Förändring i resultaträkningen Förändring i eget kapital

Förändring i kapitalbasen på grund av:

– ökade marknads räntor 1% -427 -427

– allmän kredit risk (Förändring i spread) 0,5% -617 -617

– valutakurs (NOK/SEK) 10% -1 939 -1 939

Känslighetsanalys försäkringsrisker

2016 2015

Självbehåll ÅFskydd Självbehåll ÅFskydd
Brand & annan skada på egendom

Bostäder Per skada 1 000 350 000 1 000 302 000
Per år 3 000 olimiterat 3 000 303 000

Energiverk Per skada** 74 000 1 173 225 66 000 1 056 400
Per år 74 000 olimiterat 6 000 829 000

Kommun övrigt Per skada 2 000 1 029 070 2 000 1 020 600
Per år 6 000 olimiterat 17 000 363 000

Ansvar Per skada 2 000 58 000 1 000 62 000

Per år 4 000 96 000 12 000 68 000

*Byggfel Per skada 0 120 000 0 120 000

Per år 0 754 917 0 745 257

Olycksfall Per skada 1 350 198 650   

Per år 1 500 198 500   

*Skog Per skada 0 2 084 500 120 149 625

*Byggfel och skogsförsäkringarna är återförsäkrade till 100 %, dock avgår en självrisk.  

** Återförsäkringsskydd för enskild storskada är tecknat upp till en gräns som innebär att bolaget har bedömt en egen risk på 65 MSEK på estimerad maximal skadekostnad längst 
upp i programmet.

Avseende energiverk och kommun övrigt avser åf skyddet per skada två stycken enskilda excess of loss försäkringar.

Normalt sett understiger åf skyddet per skada stop loss skyddet.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH RISKER

Maximal ansvarighet för bolaget uttryckt i KSEK är:
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Skadeår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad  
i slutet av skadeåret (netto) 26 653 27 945 29 582 25 538 37 108 34 183 38 140 21 056 21 855 23 761 20 139 43 329 372 192

Ett år senare 29 373 33 629 33 358 21 135 28 307 43 194 66 911 14 265 19 164 23 009 25 097 360 357

Två år senare 28 660 31 439 34 951 22 530 34 123 75 536 68 016 12 624 20 784 22 024 373 971

Tre år senare 28 410 32 787 34 778 24 496 54 861 78 194 61 658 12 024 19 760 370 147

Fyra år senare 28 146 31 799 36 744 25 083 55 440 88 630 62 124 12 164 363 269

Fem år senare 28 143 34 369 38 571 23 483 55 515 88 961 61 484 353 519

Sex år senare 28 407 34 794 38 907 23 871 55 806 88 921 293 771

Sju år senare 28 878 30 985 38 910 23 432 55 783 203 578

Åtta år senare 28 090 31 062 39 287 24 326 148 358

Nio år senare 25 703 31 062 39 287 111 376

Tio år senare 25 703 31 062 72 089

Uppskattad slutlig skadekostnad  
per 2015-12-31 25 703 31 062 39 287 24 326 55 783 88 921 61 484 12 164 19 760 22 024 25 097 43 329 474 533

Ack. Utbetalda skadeersättningar 25 703 31 062 39 287 24 326 55 783 88 921 61 484 12 164 19 722 14 246 9 414 6 662 414 366

Avsättning oreglerade skador 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7 778 15 684 36 667 60 167

Ackumulerat över/underskott 951 -3 117 -9 705 1 212 -18 675 -54 738 -23 344 8 892 2 095 1 736 -4 958 0 -102 341

D:o i % av initial skadekostnad 3,6% -11,2% -32,8% 4,7% -50,3% -160,1% -61,2% 42,2% 9,6% 7,3% -24,6% 0,0%

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH RISKER

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

Uppskattad slutlig skadekostnad  
i slutet av skadeåret (brutto) 39 463 35 410 37 498 30 829 151 558 78 265 52 151 67 518 59 433 59 420 51 528 78 486 764 461

Ett år senare 39 179 57 799 45 089 28 512 152 226 96 951 48 302 57 258 64 536 60 868 43 137 725 348

Två år senare 39 656 61 964 47 626 27 406 151 011 102 483 46 474 45 698 65 879 56 546 676 604

Tre år senare 40 778 62 715 48 572 28 482 148 222 102 465 44 533 44 385 69 002 620 911

Fyra år senare 40 573 61 143 51 321 28 507 147 246 112 408 44 637 45 730 563 282

Fem år senare 41 886 58 777 53 096 28 088 147 327 111 790 44 283 516 854

Sex år senare 43 118 58 665 53 108 28 946 147 320 112 217 474 981

Sju år senare 43 187 54 381 53 110 29 333 147 356 358 979

Åtta år senare 40 227 54 384 53 132 30 255 209 611

Nio år senare 40 273 54 456 53 132 171 728

Tio år senare 39 191 54 449 117 507

Uppskattad slutlig skadekostnad  
per 2015-12-31 39 191 54 449 53 132 30 255 147 356 112 217 44 283 45 730 69 002 56 546 43 137 78 486 805 396

Ack. Utbetalda skadeersättningar 39 177 54 449 53 132 29 229 147 294 111 593 43 675 41 923 58 972 31 183 13 557 6 662 662 458

Avsättning oreglerade skador 14 0 0 1 026 62 624 609 3 808 10 030 25 363 29 579 71 824 142 938

Ackumulerat över/underskott 272 -19 038 -15 634 574 4 203 -33 952 7 868 21 788 -9 569 2 874 8 391 0 -40 935

D:o i % av initial skadekostnad 0,7% -53,8% -41,7% 1,9% 2,8% -43,4% 15,1% 32,3% -16,1% 4,8% 16,3% 0,0%
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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. Likviditetsrisk 
kan även uttryckas som risken för förlust eller försämrad in
tjäningsförmåga till följd av att försäkringsföretagets betal
ningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker 
uppstår då tillgångar och skulder inklusive derivatinstru
ment har olika löptider.

Försäkringsföretagets strategi för att hantera likviditets
risker syftar till att i största möjliga utsträckning matcha för
väntade in och utbetalningar med varandra (s.k. assetlia
bility management eller ALM). Detta görs med hjälp av 
avancerad likviditetsanalys av finansiella tillgångar och för
säkringsskulder. Likviditeten bevakas löpande och stresstes
ter utförs för olika scenarios.

Förfallostruktur för åtaganden, baserade på  avtalade 
löptider

Skulder 2016

< 1 år 1-5 år > 5 år Totalt

Finansiella skulder 19 770   19 770

Försäkringstekniska 
avsättningar 68 818 89 779 1 035 159 631

Tillgångar 2016

< 1 år 1-5 år > 5 år Totalt

Finansiella tillgångar 300 465   300 465

Återförsäkrares an-
del försäkringstek-
niska avsättningar 37 797 44 974 0  82 771

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH RISKER

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

Inga finansiella tillgångar har varken förfallit till betalning 
eller skrivits ner. Kreditkvaliteten på dessa tillgångar är 
mycket god.

Likviditetsrisken hanteras genom att placeringstillgång
arna placeras i aktieindexobligationer utgivna av Kommun
invest, statsobligationer utgivna av svenska och norska staten 
samt fond hos Svenska Handelsbanken.

Operativa risker
Operativa risker avser risken för förlust till följd av otillräck
liga eller bristfälliga processer och system samt personal och 
yttre händelser. De operativa riskerna rymmer administra
tiva risker. Dessa utgörs av kvaliteten på levererad finansiell 
information samt bemanning och kunskapstillgång. Redo
visningen sköts i egen regi med support avtal tecknat med 
Marsh Management Services Sweden AB. Bokföringens 
kvalitet säkerställs av väl utvecklade kontrollfunktioner i be
fintliga arbetsdokument. Hos Marsh Management Services 
Sweden finns kunskap att sköta bolaget hos flera personer.

Solvens och kapital
För Svenska Kommun Försäkrings AB, anger riskaptiten 
gränsen för det risktagande som företagen är beredda att 
acceptera för att uppnå sina strategiska mål. Riskaptiten 
definierar toleransnivåerna för samtliga riskkategorier så att 
en aktsam hantering av verksamheten garanteras, samtidigt 
som den ligger i linje med ägarnas förväntningar. 

Ett av de absolut främsta målen för bolagens riskhante
ringsstrategi är att styra och optimera företagens riskexpo
nering. Avsikten är att optimera effekterna av oönskade och/
eller oväntade händelser så att sannolikheten för att bolagen 
skall uppnå sina strategiska mål för styrningen ökar.

Den framtida solvenspositionen har bedömts med en pla
neringshorisont på 3 år (201517). 

Bolaget har en låg riskprofil i förhållande till bolagets 
riskaptit. Bolagets SCRratio (tillgängligt kapital/SCR) per 
20151231 beräknad enligt standardformeln för det kom
mande solvens 2 regelverket är 101 % och överskrider grän
sen av bolagets riskaptit på 50 % av bolagets solvenskapital 
(för enskild händelse/summa av händelser) plus årets pre
mieinkomst för egen räkning. Solvenskvot (överskott/SCR) 
i genomförd ORSA under året ligger på 262 %. 

Försäkringsverksamhet är en reglerad verksamhet med 
formella regler för minimikapital och kapitalbas. 

Kapitalbas och kapitalbuffert är mängden kapital som är 
tillgängligt för att täcka oväntade förluster i försäkrings
verksamheten eller i kapitalförvaltningen. 
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Noter till bolagets 
finansiella rapport

NOT 3. PREMIEINKOMST FÖRE  AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING
2016 2015

Premieinkomst direkt försäkring fördelat på försäkringstagare i:

Sverige 132 293 117 524

Övriga EES-länder 25 672 26 742

Summa premieinkomst 157 964 144 266

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 0,6 % (3,1 %).

2016 2015

Ingående avsättning för oreglerade skador f.e.r 26 101 21 564

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

Ingående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker f.e.r 112 843

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

85 635 48 620

Genomsnittlig summa 42 817 24 310

Avkastning 255 745

NOT 5. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING
2016 2015

Utbetalda försäkringsersättningar -25 255 -35 176

Utbetalda skadehanteringskostnader -7 951 -7 996

Summa utbetalda ersättningar -33 206 -43 171

NOT 6. DRIFTSKOSTNADER
2016 2015

Funktionsindelade

Anskaffningskostnader -2 405 -3 303

Skadeförebyggande arbete -4 891 -3 191

Riktade skadeförebyggande insatser -8 229 -9 071

Naturskadefonden -398 -571

Cederingsprovision 1 852 1 852

Vinstandel (Profit Commission) 0 566

Övriga kostnader -20 690 -15 373

Driftskostnader -34 762 -29 091
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NOT 7. UPPLYSNING OM RESULTATRÄKNINGENS POSTER
2016 2015

Totalt skadeförsäkring

Premieinkomst, brutto 157 964 144 266

Premieintäkt, brutto 157 889 145 072

Försäkringsersättningar, brutto -73 958 -58 628

Driftskostnader, brutto -34 762 -29 091

Resultat av avgiven återförsäkring -44 304 -26 665

Uppdelat på försäkringsklass

Brand och annan skada på egendom- direkt försäkring

Premieinkomst, brutto 133 828 120 130

Premieintäkt, brutto 133 650 120 833

Försäkringsersättningar, brutto -19 412 -19 412

Driftskostnader, brutto -29 425 -24 230

Resultat av avgiven återförsäkring -57 301 -39 662

Allmän ansvarighet- direkt försäkring

Premieinkomst, brutto 24 136 24 136

Premieintäkt, brutto 24 239 24 239

Försäkringsersättningar, brutto -41 672 -41 672

Driftskostnader, brutto -5 337 -4 861

Resultat av avgiven återförsäkring 15 402 15 402

Motor

Premieinkomst, brutto 0 0

Premieintäkt, brutto 0 0

Försäkringsersättningar, brutto 2 456 2 456

Driftskostnader, brutto 0 0

Resultat av avgiven återförsäkring -2 405 -2 405

Skaderegleringskostnader ingående i Utbetalda försäkringsersättningar -7 951 -7 996

Totala driftskostnader -42 713 -37 086

Kostnadsindelade

Personalkostnader -11 084 -8 317

Avskrivningar -1 516 -459

Övriga kostnader -22 162 -20 314

Summa driftskostnader -34 762 -29 091

NOT 8. KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER
2016 2015

Ränteintäkter mm

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Övriga ränteintäkter 238 284

Valutakursvinster, netto 8 149 0

Orealiserad vinst, netto 4 768 0

Realisationsvinster, netto 1 182 6 157

Summa kapitalavkastning, intäkter 14 338 6 441
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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.

2016 2015

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 171 775 171 775 171 775 188 763 188 729 188 729

Utländska emittenter 4 778 4 760 4 760

   

Totalt noterade värdepapper 171 775 171 775 171 775 193 542 193 489 193 489

NOT 9. KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER
2016 2015

Räntekostnader -1 -5

Valutakursförluster, netto 0 -2 088

Orealiserad förlust, netto 0 -8 713

Realisationsförluster, netto 0 0

Summa kapitalavkastning, kostnader -1 -10 807

NOT 10. BOKSLUTSDISPOSITIONER
2016 2015

Ingående säkerhetsreserv 170 939 144 774

Avsättning till säkerhetsreserv 0 26 165

Utgående säkerhetsreserv 170 939 170 939

NOT 11. SKATTER
2016 2015

Aktuell skatt

Periodens skattekostnad -4 345 -159

Total redovisar skattekostnad -4 345 -159

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 19 202 159

Skatt -4 224 -35

Skatteeffekt av:

ej avdragsgilla kostnader -121 -107

justering avseende tidigare taxering  -17

Redovisad effektiv skatt -4 345 -159
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NOT 13. MATERIELLA RESPEKTIVE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
2016 2015 2016 2015 2016 2015

Materiella tillgångar Kontorsutrustning Datorutrustning Övriga tillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 061 165 171 63 1 565 1 477

Förvärv 163 1 046  122 1 171 758

Avyttringar och utrangeringar  -150  -14 -452 -670

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

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -128 -79 -53 -33 -797 -810

Årets avskrivningar -160 -112  -34 -457 -313

Avyttringar och utrangeringar  62  14 362 326

Utgående balans -288 -128 -53 -53 -892 -797

Redovisat värde 1 januari 932 86 118 30 768 667

Redovisat värde 31 december 936 932 118 118 1 392 768

Immateriella tillgångar Balanserade utgifter  
för programvaror

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 933 0

Förvärv 5 131 1 933

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående balans 7 064 1 933

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 0 0

Årets avskrivningar -900 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående balans -900 0

Redovisat värde 1 januari 1 933 0

Redovisat värde 31 december 6 165 1 933

Immateriella tillgångar avser utveckling av försäkringssystem som tagits i bruk under 2016.
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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 88 530 260 305 260 305

Finansiella skulder 2016 Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde

Övriga skulder 15 232 15 232 15 232

Finansiella tillgångar 2015

Finansiella tillgångar vär-
derade till verkligt värde 

via resultaträkningen Kund & lånefordringar Summa redovisat värde Verkligt värde

Obligationer & andra ränte-
bärande värdepapper 193 489 193 489 193 489

Kassa och bank 24 430 24 430 24 430

Upplupna intäkter 16 16 16

Totalt 193 489 24 446 217 935 217 935

Finansiella skulder 2015 Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde

Övriga skulder 17 859 17 859 17 859

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

Finansiella tillgångar 2015
Finansiella tillgångar 

 tillgängliga för försäljning
Kund & låne-

fordringar Summa

Aktier och andelar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper -2 556 -2 556

Övriga finansiella placeringstillgångar

Övriga lån

Övriga fordringar -1 809 -1 809

Totalt -2 556 -1 809 -4 365

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 
 redovisade över resultaträkningen.
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NOT 17. FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR
2016 2015

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

Ingående balans 529 -417 112 1 335 -492 843

Förändring under året 75 -933 -858 -806 75 -731

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

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

Ingående balans 105 962 -79 861 26 101 96 082 -74 518 21 564

Förändring under året 38 878 -1 312 37 566 13 243 -8 242 5 002

Valutakursförändring -1 902 -1 598 -3 499 -3 363 2 898 -464

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

NOT 18. MEDELTAL ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR
2016 2015

Medeltal anställda, kontorstjänstemän 9 8

 varav kvinnor 6 5

 varav män 3 3

varav antal i ledande ställning 1 1

 varav män 1 1

Löner och andra ersättningar

VD 1 178 1 112

Styrelseledamöter 429 364

Övriga anställda 4 917 3 244

Sociala avgifter, varav pensionspremie 2 025 (1 660) 4 687 3 619

Följande styrelsearvoden har utbetalts 2016 2016 2015

Åsa Wiklund Lång, styrelsens ordförande från 2015-05 50 28

Carina Blank, styrelsens ordförande till 2015-05 - 20

Johan Nikula, vice ordförande från 2016-05 25 -

Peder Björk, vice ordförande från 2015-05 till 2016-05 - -

Måns Montell, ersättare från 2015-05 25 14

Mats Johan Adner, styrelsens v ordf. från 2014-05 till 2015-05 - 15

Mats Johan Adner, ersättare från 2015-05 29 14

Karl-Ove Andersson, försäkringsrepresentant, ledamot 37 37

Ann-Catrin Fredriksson, ledamot 25 24

Fredrik Ahlstedt, ledamot till 2015-05 - 10

Fredrik Ahlstedt, ersättare från 2015-05 24 14

Peter Roslund, ledamot 25 24

Carl-Jacob Midttun, ledamot till 2015-05 - 10

Olaf Løberg, ledamot från 2015-05* 25 -

Ulf Krabisch, ledamot 25 24

Paul Åkerlund, ledamot 25 24

Lennart Holmlund, ledamot till 2015-05 - 10

Hans Lindberg, ledamot från 2015-05 25 14

Ersättning till styrelseledamöter beslutas årligen av bolagsstämman. Styrelsens ordförande uppbär ett arvode om 49 KSEK, 
vice ordförande 37 KSEK, ordinarie ledamöter samt suppleanter ett arvode om 25 KSEK vardera. Arvode till försäkrings
tagarrepresentant uppgår till 37 KSEK. Peder Björk har sagt upp sitt arvode från 1/11  2013.
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Silvia Sandin Viberg, ledamot till 2016-04 8 24

Per Nylén, ledamot från 2016-05 17 -

Joachim Danielsson, ersättare till 2015-05 - 10

Jan-Ivar Bjørnli, ersättare 24 24

Micael Dahlberg, ersättare till 2015-05 - 10

Marlene Burwick, ledamot från 2015-05 25 14

Elin Ask, ersättare från 2015-05 14 14

Anna Liedholm, ersättare till 2015-05 - 10

Per balansdagen var förhållandena med Verkställande 
 direktören sådana att avtalets uppsägningstid av endera 
 parten uppgick till 3 månader.

Vid uppsägning från bolagets sida var Verkställande di
rektören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till 
avgångsvederlag motsvarande 15 månadslöner.

Om Verkställande direktören skulle erhålla inkomst från 
annan arbetsgivare reduceras avgångsvederlaget med mot
svarande.

NOT 21. ARVODE TILL REVISORERNA
Revision 2016 2015

KPMG, revisionsarvode 305 305

KPMG, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

NOT 22. STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Poster inom linjen 2016 2015

Ställda panter

För försäkringstekniska avsättningar (f.e.r.) registerförda tillgångar - 58 741

Tillgångar ställda till förmån för försäkringstagarna för att täcka 74 497 

försäkringstekniska avsättningar enligt FRL 6:11

Eventualförpliktelser Inga Inga

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

Fritt eget kapital -4 617 342

Årets resultat 14 856 500

10 239 158

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

i ny räkning balanseras 10 239 158

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

Utöver revisionsarvode har 0 (18) KSEK betalats ut till KPMG avseende rådgivning.
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NOT 20. FÖRVÄNTADE ÅTERVINNINGSTIDER FÖR SKULDER OCH TILLGÅNGAR
Alla tillgångar och skulder förväntas återvinnas inom tolv månader med undantag av en del av försäkringstekniska avsätt
ningar och en aktieindexobligation som förväntas återvinnas mellan ett till fem år. 

Pensionen följer ITPplanen. Verkställande direktören 
har en avtalad pensionsålder om 65 år.

Årets kostnadsförda pensionspremie avseende VD uppgår 
till 553 (628) SEK. 

Bolaget har i övrigt antagit en ersättningspolicy som 
publiceras på bolagets hemsida, www.skfab.se
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NOT 24. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELSE FÖR FÖRETAGET SOM HAR 
INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN

Bolaget har för 2017 bland annat slutit nya återförsäkrings
avtal med Swiss Re Europé S.A., Munich Reinsurance Co., 
Allianz Global Corporate & Specialty AG, General Re, 
IF Skadeförsäkring, Hannover Re, AIG Europé Ltd, Inter 
Hannover, QBE Liability samt Kommun Garanti Reinsu
rance S.A.

Från 2016 tecknas Kollektiv Olycksfall med kommunerna 
när deras nuvarande avtal löper ut. Under 2017 är flertalet 
delägare anslutna till lösningen.

Bolagets VD blev i januari 2017 arbetsbefriad som en 
konsekvens av bristande efterlevnad av attestregler. Ekono
misk effekt för bolaget är liten. VD kommer inte att återgå 
till sitt arbete. Vice VD har trätt in som ledare av verksam
heten. Ny VD tillsätts våren 2017.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN KOMMER ATT FÖRELÄGGAS ÅRSSTÄMMAN 
2017- 05 -19 FÖR FASTSTÄLLELSE.

Gävle, 12 april 2017

Underskrifter

Åsa Wiklund Lång
Ordförande

AnnCatrin Fredriksson Marlene Burwick

Per Nylén Paul Åkerlund Ulf Krabisch

Olaf Løberg Hans Lindberg Johan Nikula

Peter Roslund

KarlOve Andersson
Försäkringstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats
20170503

KPMG AB
Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
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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 
Kommun Försäkrings AB för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med lagen om årsredovisning i försäkrings företag 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Svenska Kommun Försäkrings ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i för
säkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultat räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (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. 

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 och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäk
ringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel.

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

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme 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, utformar och utför gransk
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända
målsenliga 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 har betydelse för vår revision för att ut
forma 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 verk
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

 » drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande 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 osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk
samheten. 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 års
redovisningen. 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 innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden respektive uttalande med avvikande mening
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens för
valtning för Svenska Kommun Försäkrings AB för år 2016 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen.

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet 
Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman bevil
jar verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps året. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamö
ter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Det har av en utredning som styrelsen låtit genomföra fram
gått att den tidigare verkställande direktören i vissa fall har 
utanordnat kostnader som har varit betalade med dennes 
kreditkort, vilket enligt utredningens bedömning strider 
mot bolagets attest och utanordningsinstruktion. Det fram
går också av utredningen att sålunda utanordnade kostnader 
innefattar vissa kostnader där den affärsmässiga nyttan för 
bolaget kan ifrågasättas samt att vissa kostnader anses helt 
eller delvis vara privata levnadsomkostnader. Verkställande 
direktören har även genomfört representation i strid med 
bolagets policies om representation och sparsamhet. Dessa 
åtgärder kan ha medfört skada för bolaget.

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 dispo
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
stor leken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, lik
viditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ningen 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 för
valtningen 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 betryg
gande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk
tören 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, 
försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäk
ringsföretag 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 för
slaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum
melser 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 Sverige 
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 räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som ut
förs baseras på vår professionella bedömning med utgångs
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över
trädelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen

Stockholm den 3 maj 2017 
 
KPMG AB
 
 
 
Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
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Styrelse, revisorer  
och företagsledning

STyRELSE 2016
Ordinarie ledamöter valda av bolagsstämman
Åsa Wiklund Lång, Ordförande
Kommunalråd, Gävle

Johan Nikula, Vice ordförande
Ledamot personalnämnden, Sundsvall 

AnnCatrin Fredriksson, Ledamot
Kommunjurist, Kiruna

Marlene Burwick, Ledamot
Ordförande Kommunstyrelsen, Uppsala

Peter Roslund, Ledamot
Ordförande Kommunstyrelsen, Piteå

Paul Åkerlund, Ledamot
Ordförande Kommunstyrelsen, Trollhättan

Olaf Løberg, Ledamot
Finansdirektør, Trondheim

Ulf Krabisch, Ledamot
Ekonomidirektör, Helsingborg

Per Nylén, Ledamot
Vice ordförande Kommunstyrelsen, Örnsköldsvik

Hans Lindberg, Ledamot
Ordförande Kommunstyrelsen, Umeå

KarlOve Andersson, Ledamot
Head of Captive Management, Marsh AB  
(Försäkrings tagarrepresentant)

Ersättare
Måns Montell, Ledamot
Kommunfullmäktige, Gävle

MatsJohan Adner, Ledamot
Kommunfullmäktige, Sundsvall

JanIvar Bjørnli
Inköpschef, Trondheim

Fredrik Ahlstedt
Vice ordförande Kommunstyrelsen, Uppsala

Elin Ask
Administrativ direktör, Helsingborg

Ordinarie revisorer valda av bolagsstämman
Gunilla Wernelind, Auktoriserad revisor, KPMG Gävle
 
Lekmannarevisorer
Rolf Elamsson, Trollhättan
Bengt Ek, Piteå

Aktuarie
Ola Hestnes, Nordic Actuary AB



45FÖRSÄKRINGAR VI ERBJUDER

Försäkringar vi erbjuder
Svenska Kommun Försäkrings AB:s försäkringslösningar 
syftar till att skydda aktieägarna Gävle, Sundsvall,  Kiruna, 
Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg, 
 Örnsköldsvik och Umeå kommuners tillgångar och verk
samheter. Följande försäkringar erbjuds för 2017.

EGENDOMSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar egendomsskador samt även avbrotts 
och extra kostnader till följd av egendomsskada.

ANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen avser all verksamhet för försäkringstagarna. 
Ansvarsförsäkringen träder in när ett skadeståndskrav  riktas 
mot kommunen eller kommunala bolaget avseende sak, 
 person eller ren förmögenhetsskada.
 
VD/STyRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för VD, styrelse och ledning, jämte 
suppleanter i kommunala företag.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade.

KOLLEKTIV OLyCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar olycksfallsskador, verksamhetstid 
alternativt heltid, som följd av olycka i verksamheten för 
 utvalda grupper.

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR
Bolaget kan vid behov även samordna upphandlingar av 
 övriga försäkringar, exempelvis transport, transport avbrotts 
och tjänstereseförsäkring samt annan efterfrågad försäkrings
lösning.
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