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2 ÅRETS TENDENS

Sedan februari 2013 har Göteborgs Stad en försäkringspolicy. 

I Försäkringspolicyn, som kommunfullmäktige antog, fastslås att 

Göta Lejon ska försäkra samtliga bolag och förvaltningar inom 

Göteborgs Stad. ””
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Verksamheten
Föregående års belopp anges inom parentes

Försäkrings AB Göta Lejon är ett försäkringsföretag som genom 

sin egen verksamhet – och genom det helägda återförsäkrings

företaget Göta Re i Luxemburg – försäkrar egendom, ansvar 

och motor till större delen av Göteborgs Stads förvaltningar och 

bolag. Göta Lejons inriktning och uppdrag är att identifiera, bear

beta och försäkra risk inom Göteborgs Stad. Göta Lejon ger även 

stöd när det gäller metoder och genomförande av riskanalyser.

Nästan samtliga av de risker som tagits in i Göta Lejon har åter

försäkrats i dotterbolaget Göta Re S.A. och retrocessionsavtal har 

av Göta Re upphandlats på den internationella återförsäkrings

marknaden. Göta Re (org.nr. RC Luxembourg B 46444) har sitt 

säte i Luxemburg.

Bolaget har från och med 1 januari 2010 upprättat koncern

redovisning enligt av EGkommissionen antagna internationella 

redovisningsstandarder (IFRS). Redovisningsprinciperna för juri

disk person är oförändrade jämfört med föregående år och upp

rättas enligt så kallad lagbegränsad IFRS.

FöRSäkRiNgSRöRElSENS omFaTTNiNg

Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkring omfattar försäkring av egendom inklusive 

ersättning för extrakostnader, hyresförluster och avbrott. Alla 

affärer avser direktförsäkring av Göteborgs stads förvaltningar 

och bolag. Försäkringsvärdet uppgår vid årets slut till totalt 73,6 

miljarder kronor (72,1 miljarder kronor). Moderbolagets själv

behåll uppgick under 2013 till maximalt 1,0 Mkr (1,0 Mkr) per 

skada med en stop loss om 8,0 Mkr (5,0 Mkr) per år. Koncernens 

självbehåll uppgick under 2013 till 17,5 Mkr (17,5 Mkr) per skada 

med en stop loss om 35,0 Mkr (35,0 Mkr) per år.

Ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkring
Bolagets försäkring omfattar allmänt ansvar, konsultansvar, för

mögenhetsbrott, ren förmögenhetsskada och ansvarsförsäkring 

för spårbunden trafik. Försäkringsbeloppet uppgick under 2013 

till ett maximalt belopp om 200,0 Mkr (200 Mkr) för allmänt 

ansvar och till ett maximalt belopp om 300,0 Mkr(300 Mkr) Mkr 

för ansvar enligt järnvägstrafiklagen. Det sammanlagda själv

behållet för koncernen har varit 5,0 Mkr per skada (5,0 Mkr) och 

10,0 Mkr per år (10,0 Mkr) för allmänt ansvar och 0,75 Mkr per 

skada (0,75 Mkr) och obegränsat per år (obegränsat) för ansvar 

enligt järnvägstrafiklagen för perioden 1/5 2012 till och med 31/4 

2013. För perioden 1/5 2013 till och med 30/4 2014 har det sam

manlagda självbehållet för koncernen varit 5 Mkr per skada och 

10 Mkr per år. Moderbolagets motsvarande självbehåll var 0,1 

Mkr (0,1 Mkr) respektive 0,25 Mkr (0,25 Mkr) för allmänt ansvar 

och ansvar enligt järnvägstrafiklagen.

Motorfordonsförsäkring
Bolaget försäkrar kommunens fordon. Försäkringens omfattning 

är trafikförsäkring, vagnskadeförsäkring samt delkasko. För att 

hantera denna försäkring samarbetar bolaget med Gatubolagets 

Teknisk Service som ansvarar för större delen av kommunens bilpark.

Det sammanlagda självbehållet för trafikförsäkring uppgick 

under 2013 till 5,0 Mkr (5,0 Mkr) per skada och 15,0 Mkr (15,0 

Mkr) per år. Självbehållet var för moderbolaget 1 Mkr (1 Mkr) res

pektive 6 Mkr (6 Mkr). Återförsäkring för stora kaskoskador finns 

i återförsäkringsprogrammet för egendom. Bolaget kaskoför

säkrar även spårvagnar.

 
Nyckeltal Koncernen 2013  2012

Premieintäkt brutto 95 830 kkr 100 433 kkr

Återförsäkringspremier - 20 489 kkr - 21 853kkr

Försäkringsersättningar före  - 25 980 kkr - 16 845 kkr
avg återförs

Skadeförebyggande bidrag - 6 883 kkr - 3 099 kkr

Årets resultat - 2 784 kkr 14 059 kkr

Totalt konsolideringskapital 197 473 kkr 102 621 kkr

Balansomslutning 283 150 kkr 219 225 kkr

Konsolideringsgrad 262 % 130 %

Skadekostnadsprocent 27 % 17 %

Driftkostnadsprocent exkl  26 % 27 %
skadeförebyggande bidrag

Totalkostnadsprocent 53 % 44 %

Totalt försäkringsvärde (TSI) 73 600 000 kkr 72 100 000 kkr

VERkSamHETEN
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Sedan februari 2013 har Göteborgs Stad en försäkringspolicy. 

I Försäkringspolicyn, som kommunfullmäktige antog, fastslås att 

Göta Lejon ska försäkra samtliga bolag och förvaltningar inom 

Göteborgs Stad. Försäkringsvärdet kommer därmed att öka 

från 74 miljarder kronor till nära 200 miljarder kronor. Premie

intäkterna förväntas öka med cirka 25 Mkr under 20142015.

Under året har Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, tillskjutit 

kapital genom en nyemission på 100 Mkr. Kapitaltillskottet gör 

det möjligt att avveckla dotterbolaget Göta Re i Luxemburg.  

Bolaget har därför beslutat att förbereda avveckling/försäljning 

av Göta Re. 

Solvens II och övriga ökade krav på intern kontroll är en utmaning 

för bolaget med hänsyn till bolagets storlek. Regelverket be 

räknas börja gälla för Svenska försäkringsbolag 1 januari 2016. 

För Försäkrings AB Göta Lejon innebär detta att vi fram till dess 

kommer att behöva satsa tid och resurser utöver vår normala 

verksamhet för att uppfylla dessa krav. 

Översvämningsskadan i Gårda, som inträffade i mars 2008, är 

under diskussion mellan Göta Lejon och återförsäkraren Trygg

Hansa om ansvarsskadans storlek. Skadekostnaden för denna 

uppgår till totalt cirka 26 Mkr. Hela skadekostnaden har hittills 

belastat Göta Lejon och Göta Re och vår bedömning är att inga 

ytterligare kostnader kan tillkomma. Göta Lejon och Göta Re 

räknar med att kunna återkräva skadekostnaden av TryggHansa. 

Det pågår för närvarande en rättsprocess.

I november 2009 tände tre ungdomar eld på en bil som stod 

parke rad några meter från Torslandaskolan. Det blev en total

skada på nästan 120 Mkr. Under 2013 förlikades ungdomarna 

med bolaget. Förlikningen innebar att 15, 3 Mkr samt rättegångs

kostnader återbetalades till Göta Lejon. Detta påverkade dock 

inte Göta Lejons resultat eftersom dessa pengar återbetalades till 

bolagets återförsäkrare.

Bolaget har under våren 2013 informerats av bolagets mäklare om 

att två större skador på sammanlagt 10,9 Mkr inte har accepte

rats av återförsäkraren. Bolaget gör bedömningen att man har 

fullföljt sina avtalsenliga åtaganden i förhållande till åter försäk

raren och förväntar sig att återförsäkraren betalar dessa skador.

Skadehanteringen av de olika försäkringsgrenarna köps till 

stor del av fristående skadereglerare. Egendomsskador kräver 

jourarbete om de inträffar utanför normal arbetstid. Denna 

jour upprätthålls av skaderegleringsföretaget alternativt Brand

skyddsföreningen med vilka vi har avtal. Avsikten är att behandla 

varje enskild skada omgående för att undvika följdskador.

Konferenser för säkerhetssamordnare och motsvarande befatt

ningshavare genomförs regelbundet. Utbildning meddelas inom 

de områden som är aktuella och med den kompetens som finns 

att tillgå inom ämnet.   

  

VERkSamHETEN

Skadekostnad efter självrisk

Fastighets- och inventarieförsäkring  2013  2012 2011 2010 2009

Total skada 15,7 Mkr 9,3 Mkr 19,0 Mkr 27,2 Mkr 173,4 Mkr

Anlagd brand 1,3 Mkr 0,8 Mkr 6,1 Mkr 12,8 Mkr 161,5 Mkr

Totalt brand 4,8 Mkr 2,7 Mkr 8,0 Mkr 17,7 Mkr 166,7 Mkr

Vattenskador 5,2 Mkr 2,8 Mkr 7,9 Mkr 4,9 Mkr 4,6 Mkr

Natur 2,5 Mkr 0,5 Mkr 2,1 Mkr 2,7 Mkr 0,0 Mkr

Övrigt 3,3 Mkr 3,3 Mkr 1,0 Mkr 1,9 Mkr 2,1 Mkr
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mEDaRbETaRE

Bolaget har anställt en verksamhetscontroller/kundansvarig, en 

kommunikationsstrateg och en efterträdare till chefen för det 

skadeförebyggande arbetet. 

Bolaget uppmuntrar de anställda till ett aktivt friskvårdsarbete. 

VD:s lön sätts av stadsdirektören för Göteborgs Stad. Lönen har 

inga rörliga delar. Göta Lejon har upprättat och offentliggjort en 

ersättningspolicy i enlighet med FFFS 2011:2. 

EkoNomiSkT uTFall 

Koncernen
Årets resultat före skatt uppgick till en förlust om 4 997 kkr (vinst 

19 416 kkr). 

Säkerhetsreserver uppgick efter gjorda dispositioner till 52 817 

kkr (57 883 kkr). I koncernredovisningen redovisas inte säkerhets

reserverna, utan dessa har fördelats på eget kapital respektive 

uppskjuten skatt. Koncernens konsolideringsgrad ökade från 

130 % till 262 % jämfört med föregående år. 

Skadeutfall
Totala kostnaden för årets egendomsskador uppgick till 15,7 Mkr 

(9,3 Mkr) efter avdragen självrisk. Skadekostnaderna utgjordes av 

brandskador om 4,8 Mkr (2,7 Mkr), naturskador om 2,5 Mkr (0,5 

Mkr), vattenskador om 5,2 Mkr (2,8 Mkr) och övriga skador om 

3,3 Mkr (3,3 Mkr). Skadekostnaderna för anlagd brand uppgick 

till en kostnad om 1,3 Mkr (0,8 Mkr). Antalet skador uppgick till 

91(66).

Skadekostnaden för årets ansvarsskador uppgick efter avdragen 

självrisk till 2,9 Mkr (3,9 Mkr). Skadekostnaden för ansvar enligt 

järnvägstrafiklagen uppgick efter avdragen självrisk till 2,3 Mkr 

(0,0 Mkr). Totalt sett anmäldes 325 skador (399) till Göta Lejon 

avseende allmänt ansvar varav 17 (11) var över självrisk och för 

ansvar enligt järnvägstrafiklagen anmäldes 57 skador (48) varav 

1 (ingen) var över självrisk.

Skadekostnaden för motorskador efter avdragen självrisk upp

gick till 7,9 Mkr (11,1 Mkr). Anmälda skador för motorfordons

försäkringen uppgick till 2 072 (2 289) varav 726 (957) avsåg 

trafikskador och 1 346 (1 332) avsåg vagnskador samt delkasko

skador. 

VERkSamHETEN

Skadekostnader för egendom 
Göta Lejon över självrisk 

Skadekostnader räknade från noll, det vill säga 
inklusive självrisk, för skador som reglerats av 
Göta Lejon 2004-2013. 

Storskador (> 5 Mkr)

Frekvensskador
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Obefogade/befogade larm

Totala antalet larm till Räddningstjänsten för kommunala anläggningar 

uppgick år 2013 till 832 st (år 2012 till 798 st). Av dessa var cirka 88 pro-

cent obefogade (88 procent) . De tre vanligaste orsakerna till obefogade 

larm är, okänd för Räddningstjänsten 327 st, matlagning 143 st och hant-

verkare 69 st. Obefogade larm drabbar i första hand skola och sjukhem/

servicehus.  

SkaDEFöREbYggaNDE aRbETE

Göta Lejon bedriver ett aktivt skadebegränsande och skadeföre

byggande arbete där analys och uppföljning, liksom tidig upp

täckt och rätt åtgärd, är viktiga begrepp. Genom skadeförebyg

gande bidrag styrs insatser dit de bäst behövs.

Viktiga dokument i arbetet är ägardirektiv för Göta Lejon, 

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad och Säkerhetspolicy för 

Göteborgs Stad. Göta Lejon ska aktivt medverka i kommunens 

gemensamma säkerhetsarbete och vara en av de drivande 

aktörer na i det arbetet. Genom regelbundna kundbesök följer 

bolaget upp i vilken utsträckning stadens förvaltningar och bolag 

följer policys och försäkringsvillkorens krav. Resultatet används 

sedan som underlag vid återkoppling till respektive förvaltnings/

bolagsledning.

Arbetet sker dels genom egen medverkan och/eller genom 

skade förebyggande bidrag. Från år 1991 fram till och med 2013 

har bolaget bidragit med cirka 115 Mkr i skadeförebyggande 

bidrag. Under 2013 har bolaget kunnat höja bidraget till skade

förebyggande åtgärder till 7 000 kkr. För att det skadeförebyg

gande arbetet ska fungera väl måste varje förvaltning och bolag 

ha en säkerhetschef eller motsvarande – något som 100 procent 

av förvaltningarna och bolagen för närvarande har.

Av stor betydelse för det skadeförebyggande arbetet är kun

skapen om vad som inträffat, händelsernas orsaker och kostna

der. Göta Lejon arbetar därför aktivt med analysarbete och upp

följning av skador och händelser inom alla försäkringsområden.

Under året har bolaget genomfört en riskrevision inom Kultur

förvaltningen. Ett arbete som ska ligga till grund för motsvarande 

revisioner inom andra förvaltningar och bolag framöver.

Avgörande för det skadeförebyggande arbetet är att olika larm

system för tidig upptäckt installeras och underhålls. Bolaget 

stödjer – tillsammans med respektive förvaltning/bolag – fortsatt 

utbyggnad av dessa system. Dessa larmsystem har bidragit till 

att minimera omfattningen av brandskador och därmed kostna

den för inträffade bränder. Inom Lokalförvaltningen, LF, har ett 

om fattande arbete inletts med att se över framtida förbättrade 

tekniska lösningar för larmöverföringar. Utgångspunkten är att 

få till stånd en anpassad lösning till ny teknik inom larmområdet. 

Arbetet stöds av Göta Lejon.

Ökningen av olika alternativa boendeformer har inneburit ett 

ökat antal bränder inom dessa boenden. Under året har bolaget 

startat en utredning som ska se över nuvarande försäkringslös

ningar och det förebyggande arbete inom området.

Antalet vattenskador och kostnaden för dessa har ökat kraftigt 

under senare år. Bolaget har därför förbättrat sin analys och upp

följning av dessa skador.

Ett väl fungerande arbete med risk och säkerhet inom stadens 

förvaltningar och bolag är av största vikt för att minimera antalet 

skador. Detsamma gäller systematiskt brandskyddsarbete, SBA. 

Ett väl fungerande SBA med anläggningsskötare på plats och 

kunskap om risk och säkerhet ökar möjligheten till en skadefri 

verksamhet.  Göta Lejons målsättning är att det inom alla anlägg

ningar ska finnas utsedd anläggningsskötare och ett väl funger

ande SBA. Vid kundmötena görs uppföljning av detta.

Samarbetet med Räddningstjänsten är av största vikt. Göta Lejon 

lämnar bidrag till den förebyggande verksamheten som i första 

hand inriktas mot utbildning i brandkunskap till barn, en utbild

ning till alla stadens 5:e klassare (Häfa i 5:an). Utbildning i brand

skyddsarbete ges även till skolpersonal, liksom analys av inträf
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fade brandhändelser och därefter sammanhängande åt gärder. 

Under året har en workshop genomförts om HÄFAarbetets 

framtida inriktning. 

Från år 2008 till och med år 2012 har bolaget deltagit i ett forsk

ningsprojekt kring anlagd brand. Projektet leds av BRANDFORSK. 

Utgångspunkten är att utifrån beteendevetenskaplig och teknisk 

forskning finna angreppssätt på problemet med anlagd brand. 

Ett av områdena som ingått i forskningsarbetet har varit att 

utvärdera den speciella femteklassatsningen som görs inom 

Räddningstjänstens HÄFAverksamhet . Utvärderingen redo

visade positiva omdömen av arbetet.

Bränder i egendom tillhörande Göta Lejons kunder under 2013

Verksamhet  Antal Procent Verklig Inbesparing – Anlagda  Antal bränder Skadekostnad Upptäckt av     
   skadekostnad tidig upptäckt bränder  över  5 bb* över 5 bb* automatlarm person 

Total  78 st 100 % 6 857 000 kr  25 791 000 kr            35 st                        7 st        6 283 000 kr 47 st 25 st            

Skolor  28 st 36 % 4 044 000 kr          25 677 000 kr            21 st                        3 st           3 953 000 kr 17 st 8 st

Förskola  10 st 13 % 45 000 kr                  30 000 kr               5 st                        0 st           0 kr 6 st 4 st

Sjukhem/äldreboende  8 st 10 %                       9 000 kr                  10 000 kr        1 st                         0 st                         0 kr 7 st 1 st

Fritids/idrotts anl   2 st 3 %                   2 000 kr                0 kr               0 st                        0 st          0 kr 2 st 0 st

övriga boenden  19 st 24 %                301 500 kr                29 000 kr               3 st                        0 st        0 kr 12 st 6 st

Övriga  11 st 14 %  2 456 000 kr                45 000 kr    5 st                     4 st           2 330 000 kr    3 st 6 st

*5 basbelopp, cirka 225 000 kr

Antalet skador till följd av bränder ligger på en fortsatt låg nivå liksom 
Försäkrings AB Göta Lejons kostnader för dessa skador. Endast fyra brän-
der  över 500 kkr per skada har inträffat under året som gått.Totalt under 
2013 inträffade 78 bränder, vilket är en minskning med 16 bränder jäm-
fört med 2012. Den totala skadekostnaden för dessa slutade på i runda 
tal 6 900 kkr.      
      
Denna kostnad är dock cirka 2800 kkr högre än motsvarande summa 
2012. Värst drabbad blev Nordhemsskolan 2013 där material i en 
pappers korg självantände och orsakade skador för omkring 2500 kkr. 
      
Alla verksamheter i tabellen ovanför redovisar ett minskat antal bränder. 
Glädjande har framförallt skolbränderna minskat med 28 bränder under 
2013 jämfört med 2012 och det är dessutom det lägsta antal skolbränder 
sedan 2001. År 2012 var kostnaderna för bränder i skolan exceptionellt 

låga, cirka 360 kkr. 2013 uppgick denna kostnad till ungefär 4044 kkr, 
en ökning med ca 3700 kkr.      
  
När det gäller anlagda bränder i skolorna uppgick dessa till 21 stycken 
under 2013, vilket är tio (10) färre än 2012.     
   
Bränder i boenden uppgick år 2013 till ungefär samma antal som år 2012 
(19 stycken jämfört med 21) Merparten av bränder i boende är orsakade 
av ” glömd spis” eller rökning.       
    
Cirka 45 procent av det totala antalet bränder är anlagda. Exempelvis är 
75 procent av alla skolbränder anlagda. Under året har  60 procent av 
alla bränder upptäckts av automatlarm medan 32 procent  upptäckts 
av person.Tack vare tidig upptäckt av branden har ca 26000 kkr kunnat 
”sparas”.

Göta Lejon stödjer ett antal ungdomsprojekt. Projekten syftar till 

att förhindra och förebygga ungdomars destruktiva beteende i 

form av skadegörelse och andra brott, i och utanför skolan.

Med vårt system för administration av försäkringar och skador, 

Lejonet, har samtliga medarbetare i bolaget tillgång till samma 

information och kunden har aktuell information om gällande 

försäkringar och skador inom sitt område. 

Bolaget deltar i det kommungemensamma arbetet Gemensam 

Bygg Process, med syfte att skapa kvalité och ekonomi i stadens 

byggande. 
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KoStNader eGeNdomSSKador 

Göteborgs Stad, försäkrat i Göta Lejon  2013              2012

Under självrisk, stadsdelsförvaltningarna    7,8 Mkr   9,1 Mkr     

Under självrisk, övr. förvaltningar/bolag       40,4 Mkr     57,1 Mkr 

Över självrisk, alla Göta Lejons kunder      25,8 Mkr 18,1 Mkr 

 

Göteborgs Stad, ej försäkrat i Göta Lejon

Under självrisk, bolag 76,6 Mkr 69,4 Mkr

Över självrisk, bolag  11,2 Mkr 27,1 Mkr

SammaNStäLLNiNG per typ av SKada

Skadetyp/år  2013  2012  2011

Stöld/ inbrott 9,7 Mkr 10,7 Mkr 12,5 Mkr

Glaskross 9,6 Mkr 10,3 Mkr 11,7 Mkr

Klotter 12,1 Mkr 16,6 Mkr 19,1 Mkr

Övrig vandalisering 15,5 Mkr 20,0 Mkr 23,0 Mkr

Brand 26,1 Mkr 20,4 Mkr 38,4 Mkr

Vatten 67,2 Mkr 60,2 Mkr 66,9 Mkr

Larm 3,1 Mkr 2,6 Mkr 3,9 Mkr

Övrigt 18,5 Mkr 39,5 Mkr 19,3 Mkr

TOTAL 161,8 Mkr 180,3 Mkr 194,8 Mkr

Egendomsskador per typ av skada åren 2011-2013 tillhörande 
Göteborgs  kommun, mkr. Skador över och under självrisk.

SkaDElägET FöR EgENDomSSkaDoR 

Försäkrings AB Göta Lejons uppdrag enligt ägardirektiv för Göta 

Lejon och Försäkringspolicy för Göteborgs Stad, är att aktivt med

verka och vara en av de drivande i kommunens gemensamma 

säkerhetsarbetet. För att få en bild av stadens samlade egen

domsskador sammanställer bolaget stadens kostnader för alla 

egendomsskador. I dessa siffror ingår även bolag som under 

2013 inte försäkrats i Göta Lejon.

Stadens kostnad för egendomsskador över och under självrisk

uppgick år 2013 till cirka 162,0 Mkr. En minskning med cirka

19,0 Mkr jämfört med år 2012.

Framförallt är det kostnaden för klotter och vandalisering som 

minskat från 36,6 Mkr 2012 till 27,6 Mkr 2013.

Brandskadorna har ökat med 5,7 Mkr till 26,1 mkr och kostnaden 

för vattenskador har ökat med cirka 7,0 Mkr till 67,2 Mkr jämfört 

med år 2012.

Den totala skadekostnaden för stöld/inbrott uppgår till cirka 

9,7 Mkr. En minskning med 1,0 Mkr jämfört med år 2012.
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RESulTaTRäkNiNgaR – koNcERNEN       

  
KKr 2013 2012 

REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

PREMIEINTÄKTER (EFTER AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING)     

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 95 844 99 628 

Premier för avgiven återförsäkring - 20 228 - 20 954 

Förändring i avsättning för ej intjänade premier      
och kvardröjande risker - 14 805 

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning       
för ej intjänade premier och kvardröjande risker - 261 - 899 

Summa premieintäkter 75 341 78 580

Övriga intäkter 57 60 

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (EFTER AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING)  

Utbetalda försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) - 32 954 - 76 355 

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar  - 53 926 

Utbetalda försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) - 32 954 - 22 429

Förändring i avsättning för oreglerade skador (före avg. återförs.) 6 974 59 510 

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för oreglerade skador - 24 802 - 68 659 

Förändring i avsättning för oreglerade skador (efter avg. återförs.) - 17 828 - 9 149

Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) - 50 782 - 31 578

Övriga kostnader - 75 - 

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnader - 32 048 - 30 091 

Övriga intäkter 300 3       

Övriga kostnader - - 79 

KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER I SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN  2 243 2 556 

KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER I SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN  - 33 - 35 

RESULTAT FÖRE SKATT - 4 997 19 416 

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2 213 - 5 357 

ÅRETS RESULTAT - 2 784 14 059 

          

RESulTaT & balaNS
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balaNSRäkNiNgaR  – koNcERNEN      

     
KKr 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR  

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      

Andra immateriella tillgångar 8 067 9 879 

Pågående nyanläggningar och förskott - - 

Summa immateriella tillgångar 8 067 9 879 

PLACERINGSTILLGÅNGAR      

Lån till Göteborgs Stad i form av revers 218 714 139 928 

Lån till Göteborgs Stad i form av kommunkonto 28 413 27 591 

Summa placeringstillgångar 247 127 167 519

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR        

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 350 611 

Oreglerade skador 2 048 26 850 

Summa återförsäkr andel av försäkringstekniska avsättningar 2 398 27 461 

FORDRINGAR      

Fordringar avseende direkt försäkring 2 258 1 098 

Fordringar avseende återförsäkring - 6 000       

Övriga fordringar 6 22 

Summa fordringar 2 264 7 120 

ANDRA TILLGÅNGAR      

Materiella tillgångar 1 049 140 

Kassa och bank 20 350 5 073

Summa andra tillgångar 21 399 5 213 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER     

Upplupna ränteintäkter 76 80 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 819 1 953 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 895 2 033 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 283 150 219 225 

RESulTaT & balaNS
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balaNSRäkNiNgaR –  koNcERNEN                                                                                                                        

 
KKr 2013-12-31 2012-12-31 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital  

Aktiekapital (1 450 aktier med ett kvotvärde om 100 000 kr) 145 000 45 000 

Bundna reserver 39 082 41 808 

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat 2 429 - 14 356 

Årets resultat - 2 784 14 059 

Summa eget kapital 183 727 86 511 

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 44 30 

Oreglerade skador 79 437 86 410 

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 79 481 86 440 

AVSÄTTNINGAR FÖR ANDRA RISKER OCH KOSTNADER     

Uppskjuten skatteskuld 13 747 16 087 

Summa avsättningar för andra risker och kostnader 13 747 16 087 

SKULDER

Skulder avseende direkt försäkring 1 473 25 173 

Övriga skulder 3 047 3 349 

Summa skulder 4 520 28 522 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER     

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 675 1 665 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 675 1 665 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 283 150 219 225 

     

     



Försäkrings AB Göta Lejon
Stora Badhusgatan 6
411 21 Göteborg
tfn. 031368 55 00
gotalejon@gotalejon.goteborg.se
www.gotalejon.goteborg.se
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Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads helägda bolag. 

Göta Lejon skall genom ett effektivt säkerhetsarbete sänka 

stadens riskkostnader och på olika sätt bidra till att säkerheten 

ökar i Göteborgs Stads olika verksamheter. Bolaget försäkrar 

endast risker inom Göteborgs Stads verksamheter.


