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2016 i korthet .... 

Försäkrat egendomsvärde 245,9 miljarder kronor

Premieintäkter 112,5 miljoner kronor

Resultat 0,4 miljoner kronor

Solvenskvot 1,74

Totalkostnadsprocent 101

Antal anställda 11

Antal kunder 59

Kundbesök 135

Nöjd-Kund-Index (NKI) 71

Riskbesiktningar 35
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Om GöTa LEjOn
Försäkrings AB Göta Lejon är ett av Göteborgs Stads interna 
bolag och ska skapa affärsmässig samhällsnytta genom att 
ansvara för Göteborgs Stads försäkringsskydd gällande all 
försäkring förutom pensions- och kollektivavtalsreglerade 
försäkringar. Bolaget är stadens expertorgan för försäkrings- 
och riskhanteringsfrågor och utvecklar områdena genom ett 
pådrivande stöd till stadens verksamheter.

Göta Lejons kunder är samtliga förvaltningar och bolag inom 
Göteborgs Stad. 

FöRORD

Förord
Utveckling har varit ledordet 2016. Göta Lejon har fortsatt arbetet 
med att förbättra kundkontakterna. Dialogen med kunderna har 
ökat genom bland annat fler kundbesök och riskbesiktningar. 
En ny temasida om försäkringar har utvecklats för att kunderna 
enklare ska kunna hitta information om försäkringar och riskhante-
ring. Vår kundundersökning för 2016 visar också att vi är på rätt väg 
även om det förstås finns förbättringsområden. Göta Lejon fick ett 
nöjd-kund-index på 71 vilket betyder att de flesta kunder är mycket 
nöjda med vårt arbete och att vi levererar rätt försäkringslösningar. 
Vi hälsade också Renova välkommen som ny kund under hösten och 
genom gott samarbete med dem förbereddes detta till sammans.

EU ställer höga krav på försäkringsbranschen. 1 januari började 
ett nytt regelverk gälla – Solvens II. Det ställer ökade krav på före-
tagsstyrning, riskkontroll och rapportering. Solvens II handlar till stor 
del om ett modernt sätt att beräkna kapitalkrav baserat på risk istäl-
let för volym. Göta Lejon har genomfört ett omfattande utvecklings-
arbete för att nå kraven.

Staden får snart ett nytt försäkringssystem. Förberedelser 
har pågått hela 2016 och vi fortsätter arbetet 2017 för att köra in           
systemet och anpassa det till stadens framtida behov.

Det ekonomiska resultatet före skatt och dispositioner blev 0,4 
mnkr, vilket är ett önskvärt resultat för ett enskilt år. Solvenskvoten 
låg på 1,74 och det betyder att bolaget ligger 74 procent högre än 
lagkravet. Göta Lejons styrelse har beslutat att bolagets solvens-
kvot ska ligga mellan 1,50 och 2,50.

                                                                                      Annika Forsgren, VD

Göta Lejon identifierar, strukturerar, försäkrar och återför-
säkrar stadens risker. Bolaget arbetar aktivt med riskhante-
ringsfrågor genom sin centrala roll som katalysator för hela 
staden. Det sker bland annat genom samlad kommunikation, 
utbildningar och verksamhetsanpassat stöd inom försäkring 
och riskhantering till kunderna.

Riskerna som Göta Lejon försäkrar har återförsäkrats på åter-
försäkringsmarknaden.
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FöRsäKRInGsRöRELsEn
Göta Lejon försäkrar egendom, ansvar, spårvagn och fordon 
åt stadens förvaltningar och bolag (Göta Lejons kunder). 
Bolaget köper externt, utan egen risk, försäkringar för olycks-
fall, tjänsteresa, VD- och styrelseansvar samt båtar. Vid behov 
tillhandahåller Göta Lejon även projekt- och specialförsäk-
ringar.

Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkring utgörs av försäkring av egendom inklu-
sive ersättning för extrakostnader, hyresförluster och avbrott. 
Det totala försäkringsvärdet var vid årets slut totalt 245,9 mil-
jarder kronor (241,3 mdkr för 2015). 

Det har funnits fyra olika återförsäkringsprogram för egen-
domsförsäkring under året. Egendomsförsäkringen täcker 
även skador till följd av terrorism. I huvudprogrammet har 
själv behållet (egen risk) under 2016 uppgått till maximalt 
17,5 miljoner kronor (17,5 mnkr för 2015) per skada och 
totalt 35 mnkr (35) per år. Egendomspremien för 2016 var 
77 mnkr.

ansvarsförsäkring och 
förmögenhetsbrottsförsäkring
Göta Lejons försäkring avser bland annat allmänt ansvar, 
konsultansvar, förmögenhetsbrott och ren förmögenhets-
skada. Försäkringsbeloppet var 2016 maximalt 300 mnkr 
(300). Självbehållet har varit 5 mnkr per skada (5) och 15 
mnkr per år (15). Ansvarspremien för 2016 var 13 mnkr.

spårvagnsförsäkring
Bolagets spårvagnsförsäkring omfattar järnvägsansvars-
försäkring, kaskoförsäkring samt garageförsäkring. För-
säkringsbeloppet uppgår till ett maximalt belopp om 300 mnkr 
för järnvägsansvarsförsäkringen. Självbehållet för Göta Lejon 
är 5 mnkr per skada för järnvägsansvarsförsäkringen, 3 mnkr 
per skada för kaskoförsäkringen och 17,5 mnkr per skada för 
garageförsäkringen. Årets premie för spårvagnsförsäkringen 
var 8 mnkr.

VERKsamHETEn

 
nyckeltal 2016 2015

Premieintäkt brutto 112 470 tkr 113 480 tkr
Årets resultat före  
dispositioner och skatt 385 tkr 17 075 tkr*
Balansomslutning 311 809 tkr 374 296 tkr
Återförsäkringspremier -38 394 tkr -54 553 tkr 
Försäkringsersättningar före   
återförsäkring 39 367 tkr 126 307 tkr
Skadekostnadsprocent 52 69
Driftskostnadsprocent  49 49
Totalkostnadsprocent 101 118
Totalt försäkringsvärde 245,9 mdkr 241, 3 mdkr
Skadeförebyggande bidrag 5 018 tkr 5 977 tkr
Nöjd-Kund-Index 71 -
Nöjd-Medarbetar-Index 66 66
Riskbesiktningar 35 21

* Den juridiska personen Försäkrings AB Göta Lejon gjorde 2015 
en vinst före dispositioner och skatt  på 17 075 tkr på grund av för-
säljningen av dotterbolaget Göta Re. Koncernen Göta Lejon och 
Göta Re gjorde dock en förlust på 7 634 tkr.
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motorfordonsförsäkring
Bolaget försäkrar stadens fordon. Försäkringen omfattar 
trafikförsäkring, vagnskadeförsäkring samt delkasko. För att 
hantera denna försäkring samarbetar bolaget med Göteborgs 
Stads Leasing AB (före detta Gatubolaget) som äger större 
delen av kommunens bilpark. 2016 var motorpremierna 
14 mnkr.

Självbehållet för trafikförsäkring var 5 mnkr (5) per skada 
och 15 mnkr (15) per år. Återförsäkring för stora kaskoskador 
finns i återförsäkringsprogrammet för egendom.

Olycksfallsförsäkring 
Försäkringen gäller för alla folkbokförda barn och elever i 
Göteborgs stad. Den gäller till och med det år de fyller 17 år 
eller så länge de går på gymnasiet. Försäkringen gäller dygnet 
runt, året runt. Försäkringsgivare är Protector.

Olycksfallsförsäkring speciell verksamhet
Försäkringen är en olycksfalls- och ansvarsförsäkring för 
personer i speciell verksamhet. Det rör sig om grupper i kom-
munal regi, exempelvis ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder, 
boende i familjehem, daglig verksamhet och volontärer. 
Försäkringsgivare är Protector.

Tjänsteresa
Försäkringen skyddar samtliga anställda, förtroendevalda och 
praktikanter inom Göteborgs Stad vid resa eller uppdrag utan-
för den ordinarie arbetsplatsen, som beordrats och bekostats 
av arbetsgivaren. Försäkringen gäller i hela världen och för 
alla typer av resor. Försäkringsgivare är If skadeförsäkring.

VD- och styrelseansvar 
Ansvarsförsäkring för stadens bolag som ger samtliga VD:ar, 
styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare skydd 
för det personliga betalningsansvaret som kan ställas som krav 
mot dem som individer för handlingar de vidtagit eller under-
låtit att vidta för bolaget. Försäkringsgivare är Zurich.

Försäkring av båtar
Successivt samlas försäkringar för båtar som ägs av 
Göteborgs Stads olika organisationer till en gemensam 
försäkrings lösning. Försäkringsgivare är Trygg-Hansa.

VERKsamHETEn
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VäsEnTLIGa HänDELsER unDER 2016
Sedan 2013 har Göteborgs Stad en försäkringspolicy. Det har 
inneburit att Göta Lejon fått ett flertal nya kunder och från 
1 januari 2017 försäkrar bolaget samtliga bolag och förvalt-
ningar inom Göteborgs Stad. Under hösten har bolaget arbetat 
med att ta in Renovakoncernen som kund och därmed i stadens 
försäkringslösning. 

Solvens II och övriga ökade krav på intern kontroll är en utma-
ning för bolaget. Solvens II är ett nytt europeiskt solvensregel-
verk för försäkringsbranschen och handlar till stor del om ett 
modernt sätt att beräkna kapitalkrav baserat på risk istället för 
volym. Regelverket innehåller även krav på företagsstyrning, 
riskkontroll, riskhantering och genomlysning. Regelverket 
började gälla för svenska försäkringsbolag 1 januari 2016. 

Ett nytt försäkringssystem för staden upphandlades under 
hösten och beräknas tas i drift hösten 2017. Uppsättning av 
systemet samt migrering av data från befintligt system pågår.

KunDER OcH maRKnaD
Göta Lejon är ett internt bolag som arbetar för Göteborgs 
Stads och göteborgarnas bästa. Bolaget erbjuder försäkrings-
lösningar som är kostnadseffektiva och anpassade för kund-
ernas behov.

Göta Lejon är Göteborgs Stads helägda captivebolag och 
försäkrar enbart ägaren. Det möjliggör bland annat att bolaget 
kan fördela cirka 5 mnkr årligen i skadeförebyggande bidrag 
till förvaltningar och bolag. Eventuella överskott stannar också 
inom staden och går till att bygga upp reserver för oväntade 
händelser. Att samla stadens försäkringsbehov och ha en 
helhetssyn ökar kontrollen över stadens risker och därmed 
försäkringsbehovet.

Som internt bolag har Göta Lejon kännedom om staden och 
verksamheterna samt tillgång till viktiga kontaktnät inom 
staden men även externt. Göta Lejon har också en central roll 
i att utveckla försäkringsområdet inom staden, till exempel 
genom utbildningar, träffar och information vid kund-

möten. Bolaget ska aktivt bidra till utvecklingen av stadens 
riskhanterings arbete. 

Göta Lejon har också direkt tillgång till återförsäkrings-
marknaden där det finns många kapitalstarka återförsäkrings-
bolag som enbart återförsäkrar andra försäkringsbolag eller 
captivebolag. Detta gör att Göta Lejon kan finansiera den del 
av risken som bolaget inte vill ta själv. Återförsäkring upp-
handlas på den europeiska återförsäkringsmarknaden. 

I och med att Renova blev ny kund vid årsskiftet 2016/2017 är 
samtliga bolag och förvaltningar i staden nu försäkrade genom 
Göta Lejon. Totalt antal kunder är 59. Bolagets fyra kundan-
svariga hade under året 135 kundmöten.

Göta Lejon genomförde på senhösten en kundundersökning. 
Resultatet visar att de flesta kunder är mycket nöjda och 
bo laget fick värdet 71 i nöjd-kund-index. Undersökningen 
visade också att det viktigaste förbättringsområdet för bolaget 
är kommunikation.

Under året startade ett projekt med målet att förenkla och för-
tydliga skadehanteringen. Projektet ska på sikt också bidra till 
att minska tiden för de enskilda ärendena.

mEDaRbETaRE
Bolaget använder verktyget BAS vid arbetsvärderingar och 
det visar att det inte finns oskäliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor.

All personal har personliga utvecklingsplaner som uppdateras 
och följs upp vid mål-, utvecklings- och uppföljningssamtal 
under året.

Göteborgs Stads medarbetarenkät gjordes i december och 
Göta Lejon fick värdet 66 i nöjd-medarbetar-index. Det är 
samma som året innan och jämförelsevis ett gott resultat inom 
staden.

Bolaget har 11 anställda och en ledningsgrupp där bolagets 
huvudprocesser är representerade.
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Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 
VD:s lön sätts av stadsdirektören för Göteborgs Stad. Lönen 
har inga rörliga delar. Det finns två ledande befattnings-
havare i bolaget, VD och vice VD. Göta Lejon har upprättat 
och offentliggjort en ersättningspolicy i enlighet med FFFS 
2016:21. Den finns på goteborg.se/gotalejon.

EKOnOmIsKT uTFaLL
Årets resultat före dispositioner och skatt blev en vinst på 385 
tkr (17 075 för 2015). Försäkringsrörelsens resultat var minus 
953 tkr (minus 10 545) och finansrörelsens resultat uppgick 
till 1 338 tkr (27 620). Säkerhetsreserver uppgick efter gjorda 
dispositioner till 17 344 tkr (17 946). Konsolideringsgraden 
minskade från 320 procent till 258 jämfört med föregående år. 

sKaDEuTFaLL
Göta Lejons totala kostnad för årets egendomsskador uppgick 
till 31,5 mnkr (91,1) efter avdragen självrisk. Brandskador 
stod för 24,6 mnkr (74,8), naturskador 0,3 mnkr (4,5), vatten-
skador 5,4 mnkr (2,8) och övriga skador 1,2 mnkr (9,0). 
Skadekostnaderna för anlagd brand blev 15,2 mnkr (7,4). 
Antalet skador uppgick till 131 (125).

Skadekostnaden för årets ansvarsskador uppgick efter 
av dragen självrisk till 2,5 mnkr (1,6). Skadekostnaden för 
ansvar för spårbunden trafik uppgick efter avdragen självrisk 
till 0,3 mnkr (3,1). Totalt sett anmäldes 331 skador (264) till 
Göta Lejon avseende allmänt ansvar varav 22 (11) var över 
självrisk. För ansvar enligt järnvägstrafiklagen anmäldes 70 
skador (135) varav 0 (1) var över självrisk.

Skadekostnaden för årets motorfordonsskador efter avdragen 
självrisk uppgick till 10,3 mnkr (12,6). Anmälda skador till 
motorfordonsförsäkringen uppgick till 2 195 (2 200) varav 
696 (644) avsåg trafikskador och 1 499 (1 556) avsåg vagn-
skador samt delkaskoskador. 

I tabellen Kostnad för egendomsskador över självrisk finns en 
översikt för de senaste sex årens utveckling.

VERKsamHETEn

Kostnad för egendomsskador över självrisk (mnkr)

Fastighets- och inventarieförsäkring  2016 2015 2014  2013 2012 2011

Total skada 31,5 91,1 14,4 15,7 9,3 19,0
Totalt brand 24,6 74,8 4,2 4,8 2,7 8,0
Anlagd brand 15,2 7,4 1,7 1,3 0,8 6,1
Vattenskador 5,4 2,8 4,2 5,2 2,8 7,9
Natur 0,3 4,5 0,0 2,5 0,5 2,1
Övrigt 1,2 9,0 6,0 3,3 3,3 1,0

Skadekostnader över självrisk. Kostnader för de skador som Göta Lejon betalar. Respektive förvaltning/bolag 
inom staden har betalat för sina skador under självrisk samt självrisken för de skador som når över självrisken. 
För stora skador finns ett återförsäkringsskydd.
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RIsKHanTERInG OcH 
sKaDEFöREbYGGanDE aRbETE
Göta Lejon arbetar skadeförebyggande för att begränsa 
skadorna inom Göteborgs Stad. Centralt för att lyckas är 
analys, uppföljning, tidig upptäckt och rätt åtgärd.

Viktiga styrdokument är Göta Lejons ägardirektiv, Göteborgs 
Stads försäkringspolicy och säkerhetspolicy. Göta Lejon 
ska aktivt medverka i och vara pådrivande i kommunens 
gemensamma säkerhetsarbete. För att det skadeförebyggande 
arbetet ska fungera väl måste varje förvaltning eller bolag 
ha en säkerhetschef eller motsvarande. Genom regelbundna 
och dokumenterade kundbesök med både säkerhetsansvarig 
och försäkringsansvarig hos kunderna följer bolaget upp hur 
stadens förvaltningar och bolag följer försäkringspolicyn och 
försäkringsvillkorens krav. Vid kundmötena diskuteras även 
kundernas försäkringslösningar och -behov.

Genom skadeförebyggande bidrag som Göta Lejon delar 
ut årligen styrs resurserna dit de bäst behövs. Göta Lejon 
medverkar ibland och lämnar i andra fall bidrag direkt till 
åt gärderna. Från starten 1991 har bolaget betalat cirka 130 

mnkr i skadeförebyggande bidrag. 2016 var bidraget 5 mnkr.

Fysiska skydd
Olika typer av fysiskt skydd är de vanligaste skadeförebyggande 
åtgärderna. En viktig del av det skadeförebyggande arbetet 
är också att installera och underhålla olika larmsystem för att 
tidigt upptäcka brand, inbrott, vattenskador med mera. 

Göta Lejon ger kunderna stöd för installation av brand- och 
inbrottslarm. I första hand till skolor/förskolor men även till 
idrotts-, kultur- och industribyggnader. Larmen har bidragit 
till att minska brandskadorna och kostnaderna för bränder. 

Riskbesiktningar
Göta Lejons skadeförebyggande program innehåller en 
besiktningsplan med alla försäkrade objekt som har ett värde 
på minst 150 mnkr. Objekten kommer att riskbesiktas vart-
annat till vart femte år, ju högre värde desto tätare intervall. 
Syftet är att få en bild av verksamheternas risker och annat som 
kan vara av försäkringsintresse, samt att identifiera åtgärder 
som kan minska riskerna. Göta Lejon följer upp resultatet av 
besiktningarna med respektive kund, inklusive de rekom-
menderade skadeförebyggande åtgärderna. 2016 gjordes 35 
besiktningar. Totalt har 35 procent av objekten besiktigats 
sedan programmet startade.

statistik, analys och uppföljning
Det skadeförebyggande arbetet bygger på god kunskap om 
vad som inträffar, händelsernas orsaker och kostnader. Göta 
Lejon arbetar aktivt med analysarbete och uppföljning av 
skador och händelser inom alla försäkringsområden.

Statistiken visar att antalet brandtillbud 2016 låg på samma 
nivå som året innan, se diagram. 96 (96) brandtillbud inträffade 
i kundernas egendom om bostäder inte räknas in. 46 procent 
var anlagda jämfört med 38 procent 2015. 80 procent av alla 
bränder upptäcktes med hjälp av brandlarm som är direkt-
kopplade till larmcentral.

Antalet skolbränder ökade från 27 året innan till 38 för 2016. 
Skolbränder stod för 40 procent av brandtillbuden. Skolor och 
förskolor stod tillsammans för 50 procent av brandtillbuden. 
75 procent av dessa var anlagda och andelen har varit relativt 
stabil över tid.

Bidraget 2016 gick främst till olika fysiska skydd samt informa-
tion till Göteborgs femteklassare (RISK, ”Du behövs”) och kon-
sekvenssamtal med elever i samband med brandincidenter.

Skadeförebyggande bidrag 2016 (tkr)

RISK (”Du behövs”) 1 433
Brandlarm 1 178
Belysning/staket 66
Passerkontroll/lås/galler 625
Kamera 28
Övrigt brandskydd 27
Allmänt förebyggande 170
Extra bevakning 154
Okrossbart glas/fönster 115
Inbrottslarm 40
Vattenlås/vattenskydd 31
Säkerhet/risk/brottsförebyggande 22
Röjning 20

Summa 5 018
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Automatlarm i stadens anläggningar
Totalt antal larm 2016 var 876. Av dem var 800 obefogade larm, motsvarande 87 procent av alla larm (87 procent 2015).

Vanligaste orsakerna till obefogade larm 2016 2015

Okänd för Räddningstjänsten 304  289 
Matlagning 166 145
Hantverkare 83  77

Vanligaste orsakerna till befogade larm

Rök från tillbud 32 43
Torrkokning 18 25
Brand 14 12

Brandstatistik 2003-2016. Diagrammet visar antal bränder i objekt (exklusive bostäder) som Göta Lejon försäkrar 
samt totala kostnaderna för bränderna. De sammanlagda kostnaderna för bränderna 2016 låg på en relativt hög nivå. 
I huvudsak beror det på att bränderna med en kostnad över fem basbelopp i genomsnitt var relativt kostsamma. 
Det totala antalet bränder per år har varit relativt stabilt sedan 2007. Långsiktigt finns en svagt nedåtgående trend 
för anlagda bränder även om det blev en liten ökning 2016.

Antal bränder och brandkostnad 2003 - 2016*

2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

År

An
ta

l b
rä

nd
er

140

120

100

80

60

40

20

0

Ko
stn

ad
er

 m
nk

r

30

25

20

15

10

5

0

* Branden i Torslandaskolan 
 2009 är exkluderad. Kostnaden 
 uppskattas till cirka 108 mnkr.

Antal icke anlagda bränder

Antal anlagda bränder

Kostnad bränder (mnkr)
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De totala egendomsskadorna i Göteborgs Stad definieras som 
alla egendomsskador som rapporterats till Göta Lejon. Även 
om det finns ett mörkertal ger rapporteringen en viktig bild 
över den totala skadekostnadens utveckling.

Egendomsskador över och under självrisk. Den totala kostnaden för egendomsskador 
var relativt hög 2016 men lägre än 2015. Den höga totalkostnaden 2015 berodde på den 
stora branden på Decembergatan. Samtliga förvaltningar och bolag redovisar själva till 
Göta Lejon kostnaden för skador under självrisk. Skador som överstiger självrisk har 
Göta Lejon uppgifter om i stadens försäkringssystem.
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Brand- och vattenskador står för de största kostnaderna inom 
egendomsskadorna. Utvecklingen under de senaste fem åren 
finns i diagrammet Kostnadsfördelning för olika egendoms-
skador.

Kostnader för olika egendomsskador. Diagrammet gäller den totala skadekostnaden 
för samtliga skador som rapporterats inom Göteborgs Stad och till Göta Lejon och visar 
fördelningen av kostnader för olika typer av egendomsskador. Fördelningen är relativt 
stabil över tid.

Kostnadsfördelning för olika egendomsskador
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12 FRamTIDsFRÅGOR

Viktiga framtidsfrågor
Göta Lejon ska fortsatt leverera kostnadseffektiva försäkrings
lösningar efter kundernas behov och säkerställa god kom
munika  tion med kunderna.

En viktig framtidsfråga är hur Göta Lejon kan bidra till att 
utveckla och förstärka stadens riskhantering. En väl funger
ande riskhantering reducerar inte bara kostnaden för skador 
utan ger även basen till ett kostnadseffektivt återförsäkrings
program.

Riskhantering och riskfinansiering kopplat till infrastruktur
projekten i Västsvenska paketet är en viktig pågående och 
framtida fråga för Göta Lejon.

Omvärldsfaktorer som social oro, cyberrisker och ökad risk för 
terrorbrott är faktorer som bolaget behöver ta ökad hänsyn till. 
Likaså de ökande översvämningarna till följd av klimatföränd
ringar och mer extremt väder.

Solvens II och andra ökade krav på intern kontroll är en 
utmaning. Bolaget måste kostnadseffektivt uppfylla externa 
myndig heters och stadens krav på internkontroll.

En mycket viktig faktor för att Göta Lejon ska kunna utföra 
sitt uppdrag är att personalen har ett högt engagemang och 
god kompetens samt att bolaget kan behålla sin personal. 
Dessutom ökar kraven då vissa tjänster kräver lämplighets
prövning av Finansinspektionen. 
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13REsuLTaT & baLans

REsuLTaTRäKnInGaR        
  
TKR 2016 2015 

Premieintäkt  112 470 113 480 
    
Återförsäkring - 38 394 - 54 553
       
Försäkringsersättningar - 38 738 - 40 383   

Driftskostnader - 36 291 - 29 121

Kapitalavkastning 1 071 27 234

Övriga intäkter 267 418 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 385 17 075

Förändring säkerhetsreserv 603 9 996

Skatt - - 

ÅRETs REsuLTaT 988 27 071 
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14 REsuLTaT & baLans

baLansRäKnInGaR       
     
TKR 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅnGaR  

Immateriella tillgångar 4 314 5  101   
 
Placeringstillgångar 286 369 230 174   

Ej intjänade premier återförsäkrares andel 0 778 
Oreglerade skador återförsäkrares andel 10 227 69 598 
Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 10 227 70 376 

Fordringar avseende direkt försäkring 3 239 2 400 
Fordringar avseende återförsäkring - -
Övriga fordringar - 61 941 
Summa fordringar 3 239 64 341 

Materiella tillgångar 393 634 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  7 267 3 670 

summa TILLGÅnGaR 311 809 374 296 
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15REsuLTaT & baLans

baLansRäKnInGaR   
                                                                                                                  
TKR 2016-12-31 2015-12-31

EGET KaPITaL, aVsäTTnInGaR OcH sKuLDER     
 
Aktiekapital  145 000 145 000
Fond för utvecklingsutgifter 1 558 -
Balanserat resultat 0 - 428
Årets resultat 988 27 071 
Summa eget kapital 172 631 171 643

Säkerhetsreserv 17 344  17 946

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 9 1 162
Oreglerade skador 104 231 166 198 
Summa försäkringstekniska avsättningar 104 240 167 360 

Skulder avseende direkt försäkring 4 717 1 364 
Skulder avseende återförsäkring 0 4 927
Övriga skulder 8 859 9 117 
Summa skulder 13 576 15 408

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 018 1 939 

summa EGET KaPITaL, aVsäTTnInGaR OcH sKuLDER 311 809 374 296 
     
    
 



Försäkrings AB Göta Lejon
Stora Badhusgatan 6
411 21 Göteborg
tfn. 031368 55 00
gotalejon@gotalejon.goteborg.se
www.goteborg.se/gotalejon

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads helägda bolag. 

Göta Lejon ska genom ett effektivt skadeförebyggande arbete sänka 

stadens riskkostnader och på olika sätt bidra till att det skadeföre-

byggande arbetet stärks inom stadens förvaltningar och bolag. 

Bolaget försäkrar endast verksamheter inom Göteborgs Stad.
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