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Genom Göteborgs Stads försäkringspolicy har Göta Lejon under året fått 

följande nya kunder: Bygga hem i Gbg AB, Egna Hemsbolaget, Grefab, 

Göteborg & Co AB, Göteborgs hamn, Göteborgslokaler, Parkeringsbolaget, 

Älvstranden, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. 

Under hösten 2014 har bolaget upphandlat återförsäkring för Göteborg Energi 

som är kund hos Göta Lejon från och med 1 januari 2015. ”
”
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Göta Lejon – 
nya möjligheter och utmaningar
Föregående års belopp anges inom parentes

Försäkrings AB Göta Lejon är ett försäkringsbolag som försäkrar 
egendom, ansvar och motor till Göteborgs Stads förvaltningar 
och bolag. 

Göta Lejons inriktning och uppdrag är att identifiera, bearbeta och 
försäkra risk inom Göteborgs Stad. Göta Lejon stödjer på olika 
sätt stadens förvaltningar och bolag när det gäller riskhantering 
och riskanalyser.

Bolaget har under 2014 arbetat med att förbättra upphandlings
processen vad gäller återförsäkring och upphandlat konsultstöd 
för återförsäkring. Göta Lejon har också under året utvecklat sin 
organisation så att bolaget nu har en ledningsgrupp där bolagets 
huvudprocesser är representerade. I linje med det har nya tjänster 
som vice VD, ekonomiadministratör, skadechef, kundansvarig 
och återförsäkringsansvarig inrättats. Bolaget har nu 13 anställda.

Genom Göteborgs Stads försäkringspolicy har Göta Lejon 
under året fått följande nya kunder: Bygga hem i Gbg AB, Egna 
Hemsbolaget, Grefab, Göteborg & Co AB, Göteborgs hamn, 
Göteborgslokaler, Parkeringsbolaget, Älvstranden, Poseidon, 
Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Under 
hösten 2014 har bolaget upphandlat återförsäkring för Göteborg 
Energi som är kund hos Göta Lejon sedan 1 januari 2015.

Göta Lejon har under 2014 exempelvis också arbetat till
sammans med Trafikkontoret kring en försäkringslösning för 
projektet Hisingsbron. Vidare har Göta Lejon haft platsbesök av 
Finansinspektionen i januari 2014. Göta Lejon fick inga rekom
mendationer eller anmärkningar. Bolaget har under året också 
förbättrat och utvecklat sitt arbetsätt gentemot sina kunder och 
sitt skadeförebyggande arbete.

Göta Lejon försäkrar nu alla bolag och förvaltningar i Göteborgs 
Stad, förutom Renova som beräknas vara Göta Lejons kund år 
2017 då Renovas nuvarande försäkringsavtal går ut.

FöRSäkRiNgSRöRElSENS omFaTTNiNg

Egendomsförsäkring
Alla Göta Lejons försäkringstagare inom Göteborgs stad har en 
allriskförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på 
egendom. Försäkrad egendom utgörs av sådan egendom som 
försäkringstagaren äger, ansvarar för eller i avtal uttryckligen 
åtagit sig att försäkra. I egendomsförsäkring kan också tillägg 
göras för Hyresförlustförsäkring, Extrakostnadsförsäkring samt 
Avbrottsförsäkring.

Totalt försäkrat värde vid årets utgång var nästan 200 miljarder 
kronor. Av detta svarar bostadsbolagen för drygt halva värdet. 
1 januari 2015 kommer Göteborg Energi med i stadens för
säkrings  lösning med ett värde på cirka 35 miljarder kronor. 
Premievolymen för 2014 var cirka 70 Mkr.

Det har funnits tre olika återförsäkringsprogram för egendoms
försäkring under året. I huvudprogrammet har Göta Lejons själv
behåll (egen risk) under 2014 uppgått till maximalt 17,5 Mkr (17,5 
Mkr) per skada med en stop loss om 35,0 Mkr (35,0 Mkr) per år. 

I egendomsförsäkringen försäkras också tillfälliga utställningar av 
konst och andra värdeföremål i stadens lokaler.

VERkSamHETEN

 
Nyckeltal koncernen 2014  2013

Premieintäkt brutto 105 526 kkr 95 830 kkr
Återförsäkringspremier - 28 778 kkr - 20 489 kkr
Försäkringsersättningar före  - 37 545 kkr - 25 980 kkr
avg återförs
Skadeförebyggande bidrag - 4 201 kkr - 6 883 kkr
Årets resultat 9 036 kkr - 2 784 kkr
Totalt konsolideringskapital 209 824 kkr 197 473 kkr
Balansomslutning 298 505 kkr 283 150 kkr
Konsolideringsgrad 271 % 262 %
Skadekostnadsprocent 36 % 27 %
Driftkostnadsprocent exkl  26 % 26 %
skadeförebyggande bidrag
Totalkostnadsprocent 62 % 53 %
Totalt försäkringsvärde (TSi) 191 900 000 kkr 73 600 000 kkr
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ansvarsförsäkring och 
förmögenhetsbrottsförsäkring
Alla Göta Lejons försäkringstagare har en allmän ansvarsför
säkring. Den är avsedd att vara till hjälp när någon ställer ett 
skade ståndskrav mot förvaltningen eller bolaget. I stadens 
an svars försäkring ingår moment som Ansvarsförsäkring för ren 
förmögenhetsskada, Ansvarsförsäkring för beställare/byggherre 
samt Ansvarsförsäkring för entreprenör.

Försäkringsbeloppet för ansvar varierar från cirka 10 Mkr upp till 
200 Mkr. Premievolymen för 2014 var cirka 13 Mkr.

Förmögenhetsbrottsförsäkring har tecknats för de flesta av 
bolagen men inte för förvaltningarna. Under 2015 kommer samt
liga förvaltningar och bolag att täckas av förmögenhetsbrotts
försäkring.

Göta Lejons eget självbehåll har varit 5 Mkr per skada och 10 Mkr 
per år för allmänt ansvar.

motorfordonsförsäkring
Bolaget försäkrar kommunens fordon. Försäkringens omfatt
ning är trafikförsäkring, vagnskadeförsäkring samt delkasko. 
För att hantera denna försäkring samarbetar Göta Lejon med 
Gatubolaget som äger större delen av kommunens bilpark.

Denna försäkring innefattar såväl registrerade fordon som oregi
strerade fordon (truckar, gräsklippare, maskiner och liknande). 
De flesta av stadens fordon är helförsäkrade. Premievolymen för 
2014 var cirka 13 Mkr.

Göta Lejons självbehåll har varit 5 Mkr per skada och 15 Mkr per 
år för trafikansvar.

Spårvagnsförsäkring
Ansvarsförsäkring samt skador på själva spårvagnen är moment 
som ingår i spårvagnsförsäkringen. Ansvarsförsäkring omfattar 
exempelvis ersättning för personskador i samband med spår
vagnstrafik. Premievolymen för 2014 var cirka 8 Mkr.

Göta Lejons självbehåll för järnvägsansvar har varit 5 Mkr per 
skada och 10 Mkr per år.

VERkSamHETEN

Skadekostnader för egendom 
göta lejon över självrisk 
Skadekostnader räknade från noll, det vill 
säga inklusive självrisk, för skador som reg-
lerats av Göta Lejon 2005-2014. 
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VäSENTliga HäNDElSER 
uNDER RäkENSkapSÅRET
Genom Göteborgs Stads försäkringspolicy har Göta Lejon under 
2014 fått ett flertal nya kunder och syftet är att bolaget ska för
säkra samtliga bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad. 
Försäkringsvärdet har under 2014 ökat från 74 miljarder kronor 
till 192 miljarder kronor och ökar ytterligare med cirka 36 miljarder 
kronor under 2015. 

Premieintäkterna har ökat från 96 Mkr till 106 Mkr under 2014 och 
kommer öka ytterligare med cirka 12 Mkr under 2015. Premie
intäkten har ökat måttligt på grund av att bostadsbolagen, har en 
mycket hög självrisk och därför en relativt låg premie och dessa 
bolag svarar för omkring 100 miljarder kronor av ökningen av för
säkringsvärdet. Göta Lejon har också under året infört ett begrän
sat egendomsskydd om 15 Mkr för skador till följd av terrorism. 

Dessutom har Göta Lejon under året påbörjat försäljningen av det 
helägda återförsäkringsföretaget Göta Re i Luxemburg. Göta Re 
planeras vara sålt senast 31/12 2015. 

Solvens II och övriga ökade krav på intern kontroll är en utma
ning för bolaget med hänsyn till bolagets storlek. Solvens II är 
ett nytt europeiskt solvensregelverk för försäkringsbranschen. 
Regelverket handlar till stor del om ett modernt sätt att beräkna 
kapitalkrav baserat på risk istället för volym. Regelverket inne
håller även krav på företagsstyrning, riskkontroll, riskhantering 
och genomlysning. Regelverket börjar gälla för Svenska för
säkringsbolag 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. 

Bolaget har under 2014 arbetat med att förbättra upphandlings
processen vad gäller återförsäkring och upphandlat konsultstöd 
för återförsäkring.

Översvämningsskadan i Gårda som inträffade i mars 2008 är
under diskussion mellan Göta Lejon och återförsäkraren om 
ansvarsskadans storlek. Det pågår för närvarande en rätts
process.

I november 2009 tände tre ungdomar eld på en bil som stod 
parkerad några meter från Torslandaskolan. Det blev en total
skada på 118 Mkr men 15 Mkr har kunnat återkrävas av de tre 
ungdomarna. Det pågår för närvarande en rättsprocess mot 
Göta Lejons återförsäkrare av trafikansvar.

VERkSamHETEN

Skadekostnad efter självrisk

Fastighets- och inventarieförsäkring  2014  2013  2012 2011 2010 2009

Total skada 14,4 Mkr 15,7 Mkr 9,3 Mkr 19,0 Mkr 27,2 Mkr 173,4 Mkr
Anlagd brand 1,7 Mkr 1,3 Mkr 0,8 Mkr 6,1 Mkr 12,8 Mkr 161,5 Mkr
Totalt brand 4,2 Mkr 4,8 Mkr 2,7 Mkr 8,0 Mkr 17,7 Mkr 166,7 Mkr
Vattenskador 4,2 Mkr 5,2 Mkr 2,8 Mkr 7,9 Mkr 4,9 Mkr 4,6 Mkr
Natur 0,0 Mkr 2,5 Mkr 0,5 Mkr 2,1 Mkr 2,7 Mkr 0,0 Mkr
Övrigt 6,0 Mkr 3,3 Mkr 3,3 Mkr 1,0 Mkr 1,9 Mkr 2,1 Mkr
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mEDaRbETaRE
Nya tjänster såsom vice VD, ekonomiadministratör, skadechef, 
kundansvarig och återförsäkringsansvarig har inrättats. Bolaget 
har nu 13 anställda.

Från och med 1 januari 2015 har Göta Lejon en ny organisa
tion vilket innebär att bolaget har en ledningsgrupp där bolagets 
huvudprocesser är representerade. 

Diskussion pågår med Upphandlingsbolaget, Kommunleasing 
och Gatubolaget avseende möjligheten att dela på administrativa 
och specialistresurser. 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 vinst om 12 465 kkr (förlust 
4 997 kkr). 

Säkerhetsreserver uppgick efter gjorda dispositioner till 65 219 
kkr (52 817 kkr). I koncernredovisningen redovisas inte säker
hetsreserverna, utan dessa har fördelats på eget kapital respek
tive uppskjuten skatt. Koncernens konsolideringsgrad ökade från 
262 % till 271 % jämfört med föregående år.

Skadeutfall
Den totala kostnaden för årets egendomsskador uppgick till 
14,4 Mkr (15,7 Mkr) efter avdragen självrisk. Skadekostnaderna 
utgjordes av brandskador om 4,2 Mkr (4,8 Mkr), naturskador om 
0,0 Mkr (2,5 Mkr), vattenskador om 4,2 Mkr (5,2 Mkr) och övriga 
skador om 6,0 Mkr (3,3 Mkr). Skadekostnaderna för anlagd brand 
uppgick till en kostnad om 1,7 Mkr (1,3 Mkr). Antalet skador upp
gick till 94(91).

Skadekostnaden för årets ansvarsskador uppgick efter avdragen 
självrisk till 4,6 Mkr (2,9 Mkr). Skadekostnaden för ansvar för 
spårbunden trafik uppgick efter avdragen självrisk till 2,5 Mkr (2,3 
Mkr). Totalt sett anmäldes 190 skador (325) till Göta Lejon avse
ende allmänt ansvar varav 9 (17) var över självrisk och för ansvar 
enligt järnvägstrafiklagen anmäldes 88 skador (57) varav 2 (1) 
var över självrisk.

Skadekostnaden för motorskador efter avdragen självrisk 
uppgick till 9,1 Mkr (7,9 Mkr). Anmälda skador för motorfordons
försäkringen uppgick till 1 941 (2 072) varav 570 (726) avsåg 
trafikskador och 1 371 (1 346) avsåg vagnskador samt delkasko
skador. 
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Göta Lejons –
skadeförebyggande arbete
Göta Lejon driver ett aktivt skadebegränsande och skadeföre
byggande arbete där analys och uppföljning liksom tidig upptäckt 
och rätt åtgärd är viktiga begrepp. Genom att bolaget dessutom 
ger kunderna skadeförebyggande bidrag kan insatser styras 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 och vara en av 
de drivande i kommunens gemensamma säkerhetsarbete. 

För att det skadeförebyggande arbetet ska fungera väl måste 
varje förvaltning eller bolag ha en säkerhetschef eller motsvaran
de. Genom regelbundna, dokumenterade, kundbesök med både 
säkerhetsansvarig och försäkringsansvarig hos kund följer Göta 
Lejon upp i vilken utsträckning stadens förvaltningar och bolag 
följer policyn och försäkringsvillkorens krav, samt hur kundernas 
försäkringslösningar stämmer överens med deras behov. 

Göta Lejon har under året deltagit i stadens arbete med framtag
ning av riktlinjer för riskhantering och intern kontroll, ett arbete 
som fortsätter under 2015. Resultatet av detta arbete kommer 
även att implementeras i Göta Lejons skadeförebyggande 
process när det gäller hur kunderna arbetar systematiskt med 
riskhantering.

SkaDEFöREbYggaNDE biDRag
Det skadeförebyggande arbetet sker dels genom egen med
verkan från Göta Lejons personal men även genom så kallat 
skade förebyggande bidrag. Syftet med skadeförebyggande 
bi drag är att genom olika former av riktade insatser förebygga 
risken att skador inträffar. Från år 1991 fram till och med 2014 
har bolaget lämnat cirka 119 Mkr i skadeförebyggande bidrag. 
Bidraget för år 2014 var cirka 4,2 Mkr. 

Göta Lejon lämnar bidrag till Räddningstjänstens förebyggande 
verksamhet avseende HÄFA i skolans årskurs 5, en utbildning i 
”brandkunskap”. Utbildningen startade 2008 och riktar sig till alla 
stadens 5:eklassare vid kommunala skolor och friskolor. Under 
året har 200 av 225 klasser genomfört utbildningen (89 %). Inom 
ramen för det förebyggande ryms även konsekvenslektioner 
och konsekvenssamtal, vilket innebär att räddningstjänsten efter 
brand tillbud på en skola erbjuder lektioner eller samtal i samverkan 
med skolans rektor. Konsekvenssamtal genomförs av speciellt 
erfarna och utbildade medarbetare med barn eller ungdomar som 
anlagt brand. Under året har 44 konsekvenslektioner respektive 
8 konsekvenssamtal genomförts i Göteborgs Stad.

Mycket skadeförebyggande arbete sker genom implementering 
av olika typer av fysiskt skydd. En väsentlig faktor för skadeföre
byggande är att larmsystem för tidig upptäckt installeras och 
underhålls. Bolaget stödjer kundernas installation av brand och 
inbrottslarm i första hand till skolor/förskolor men även till idrotts, 
kultur och industribyggnader. Omfattningen av dessa tidigt upp
täckande system har bidragit till att minimera omfattningen av 
brandskador och därmed kostnaden för inträffade bränder. För 
närvarande bedrivs ett stort arbete Lokalförvaltningen med utbyte 
av den tekniska lösningen för larmöverföring.

Utöver bidrag till automatlarm och Räddningstjänstens HÄFA
verk samhet lämnar Göta Lejon även bidrag till förbättrad belys
ning, installation av säkerhetshöjande åtgärder som lås och 
passersystem, okrossbart glas, vattenlås samt räcken och staket. 
Bidrag har också getts till förbättring av brandskydd, extra bevak
ning och röjningsarbete.
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Statistiken visar på mycket små förändringar jämfört med föregående 
år. Vid årets slut hade 77 bränder inträffat i egendom tillhörande Göta 
Lejons kunder, vilket är på ungefär samma nivå som 2013. Av de 77 
bränderna var 35 bränder anlagda. 49 bränder upptäcktes med hjälp 
av brandlarm som är direktkopplat till larmcentral.

Bränderna kostade ca 6,9 miljoner, vilket även det är på samma nivå 
som 2013. 12 av bränderna hade en skadekostnad över fem pris-
basbelopp, det vill säga, 222 000 kronor, vilket innebär att 16% av 
bränderna står för 88% av kostnaderna. Värst drabbad blev Idrotts- 
och föreningsförvaltningen som under sommaren råkade ut för en 
brandskada på yttertak på Lundbybadet. Skadan orsakades troligen 
av rökning och innebar en skadekostnad på ca 1 500 000 kr. I mitten 
av juni anlades en brand i en parkstuga vid Solbackeskolan, med 
verksamhet för både skola och förening. Branden orsakade SDF 
Östra Göteborg och Lokalförvaltningen sammanlagda skador för 
ca 1 320 000 kr.

40 % av bränderna inträffade i skola eller förskola. Skol- och förskole-
bränder kostade totalt ca 2,7 miljoner kr. Detta är en minskning 
jämfört med föregående år, både avseende antalet bränder och dess 
kostnad.

Sjukhem och äldreboende står för 19 % av bränderna. Många av 
dessa bränder har orsakats av glömd eller överhettad spis. Dessa 
händelser har endast lett till låga skadekostnader vilket troligen för-
klaras med att de inträffat under verksamhetstid. Bränder på idrotts-
anläggningar och idrottsarenor har kostat ca 2,3 miljoner kr vilket 
innebär att de stått för 34 % av kostnaderna men endast utgjort 8 % 
av antalet.

Sett över längre tid så ligger antalet bränder sedan 2007 på ca 80 
st  per år. Glädjande nog har dock kostnaderna för dessa bränder 
varit på en mycket låg nivå sedan fyra år tillbaka. Tack vare tidigt 
upp täckande system i form av automatlarm har konsekvenserna av 
bränderna kunnat begränsas. Ser man tio år tillbaka i tiden så kan 
man också utläsa en nedåtgående trend i antalet anlagda bränder. 
Effekter av detta märks tydligt i kostnaderna för förskolebränder.

* Branden i Torslandaskolan 2009 
är exkluderad från diagrammet

Icke anlagda bränder

Anlagda bränder

Kostnad samtliga 
bränder

Antal bränder i objekt försäkrade i Göta Lejon samt dess kostnader åren 2003 - 2014*, 
totalt samt fördelat på skola och förskola, tom december 2014

An
ta

l b
rä

nd
er

SE
K

140

120

100

80

60

40

20

0

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

  

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

 

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

  

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

 

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

To
tal

t
Sk

ola
Fö

rsk
ola

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

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



SkaDEFöREbYggaNDE
R

ESU
M

É 2014, FÖ
R

SÄKR
IN

G
S AB G

Ö
TA LEJO

N
9

Med anledning av den nya försäkringspolicyn har Göta Lejon 
fått fler kunder och större spridning bland dessa. För att kunna 
tillgodose kundernas behov har bolaget under året påbörjat en 
utveckling av sitt skadeförebyggande program. I detta program 
ingår bland annat tydliggörande av planering och uppföljning av 
det skadeförebyggande arbetet.

Göta Lejon genomför regelbundet besiktningar av försäkrings
objekt. Resultatet av besiktningarna gås igenom av Göta Lejon 
och respektive kund där även skadeförebyggande åtgärder iden
tifieras och följs upp. Under året har besiktningar och/eller upp
följningar genomförts på Scandinavium, Göteborgs Spårvägars 
vagnhallar vid Rantorget och i Majorna samt på Göteborg Energis 
anläggningar Ryaverket, Sävenäs och Rosenlund. Besikt
ningarna på Göteborg Energis anläggningar gjordes i samband 
med höstens återförsäkringsupphandling.

Bolaget deltar i det kommungemensamma arbetet Gemensam 
Byggprocess, i syfte att skapa kvalité och ekonomi i stadens byg
gande. Här finns möjlighet att återföra den erfarenhet som gjorts 
under åren av vad som är bra eller mindre bra i utformningen av 
byggnader ur skadesynpunkt.

obefogade/befogade larm

Totala antalet larm till Räddningstjänsten för kommunala anläggningar 
uppgick år 2014 till 697 st (år 2013 till 832 st).Av dessa var cirka 88 pro-
cent obefogade (88 procent). De tre vanligaste orsakerna till obefogade 
larm är, okänd för Räddningstjänsten 252 st, matlagning 117 st och 
hantverkare 78 st. 

SkaDElägET FöR EgENDomSSkaDoR

SAmmAnStäLLninG per typ Av SkAdA

Skadetyp/år  2014  2013  2012
Stöld/ inbrott 7,1 Mkr 9,7 Mkr 10,7 Mkr
Glaskross 8,3 Mkr 9,6 Mkr 10,3 Mkr
Klotter 11,1 Mkr 12,1 Mkr 16,6 Mkr
Övrig vandalisering 14,8 Mkr 15,5 Mkr 20,0 Mkr
Brand 29,7 Mkr 26,1 Mkr 20,4 Mkr
Vatten 64,4 Mkr 67,2 Mkr 60,2 Mkr
Larm 4,7 Mkr 3,1 Mkr 2,6 Mkr
Övrigt 27,0 Mkr 18,5 Mkr 39,5 Mkr

ToTal 167,1 mkr 161,8 mkr 180,3 mkr

Egendomsskador per typ av skada åren 2012-2014 tillhörande 
Göteborgs  kommun, Mkr. Skador över och under självrisk.
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Viktiga framtidsfrågor
Bolaget kommer fortsatt att ha stort fokus på att vidare
utveckla vår service och våra försäkringslösningar till 
våra kunder. Det handlar främst om att säkerställa att 
vi levererar en kostnadseffektiv försäkringslösning 
samt rätt tjänster och att vi är tydliga i kommunika
tionen med våra kunder.

En viktig framtidsfråga är också på vilket sätt Göta 
Lejon kan bidra till att utveckla och förstärka Stadens 
arbete med risk hantering (Skadeförebyggande 
arbete).

Ett väl fungerande riskhanteringsarbete i staden 
reducerar inte bara kostnaden för skador utan ger även 
basen till ett kostnadseffektivt återförsäkringsprogram.
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RESulTaTRäkNiNgaR – koNcERNEN       
  
kkr 2014 2013 

REDoViSNiNg aV SkaDEFöRSäkRiNgSRöRElSEN
PREMIEINTÄKTER (EFTER AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING)     
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 107 269 95 844 
Premier för avgiven återförsäkring - 29 836 - 20 228 
Förändring i avsättning för ej intjänade premier      
och kvardröjande risker - 1 743 - 14 
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning       
för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 058 - 261 

Summa premieintäkter 76 748 75 341

Övriga intäkter 32 57 

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (EFTER AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING)  
Utbetalda försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) - 36 587 - 32 954 
Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar  -161 0 
Utbetalda försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) - 36 748 - 32 954

Förändring i avsättning för oreglerade skador (före avg. återförs.) - 958 6 974 
Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för oreglerade skador 3 555 - 24 802 
Förändring i avsättning för oreglerade skador (efter avg. återförs.) 2 597 - 17 828

Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) - 34 151 - 50 782

Övriga kostnader - 49 - 75 

DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnader - 32 134 - 32 048 

Övriga intäkter 405 300       

KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER I SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN  1 651 2 243 

KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER I SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN  - 37 - 33 

RESulTaT FöRE SkaTT 12 465 - 4 997 

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT - 3 429 2 213 

ÅRETS RESulTaT 9 036 - 2 784 
          

RESulTaT & balaNS
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balaNSRäkNiNgaR  – koNcERNEN      
     
kkr 2014-12-31 2013-12-31 

TillgÅNgaR  
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
Andra immateriella tillgångar 6 470 8 067 
Summa immateriella tillgångar 6 470 8 067 

PLACERINGSTILLGÅNGAR      
Lån till Göteborgs Stad i form av revers 197 307 218 714 
Lån till Göteborgs Stad i form av kommunkonto 25 401 28 413 
Summa placeringstillgångar 222 708 247 127

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR        
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 409 350 
Oreglerade skador 14 858 2 048 
Summa återförsäkr andel av försäkringstekniska avsättningar 16 267 2 398 

FORDRINGAR      
Fordringar avseende direkt försäkring 3 303 2 258 
Övriga fordringar 81 6 
Summa fordringar 3 384 2 264 

ANDRA TILLGÅNGAR      
Materiella tillgångar 846 1 049 
Kassa och bank 47 125 20 350
Summa andra tillgångar 47 971 21 399 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER     
Upplupna ränteintäkter 13 76 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 692 1 819 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 705 1 895 
      
Summa TillgÅNgaR 298 505 283 150 

RESulTaT & balaNS
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balaNSRäkNiNgaR –  koNcERNEN                                                                                                                        
 
kkr 2014-12-31 2013-12-31 

EgET kapiTal, aVSäTTNiNgaR ocH SkulDER     
 
EGET KAPITAL

Bundet eget kapital  
Aktiekapital (1 450 aktier med ett kvotvärde om 100 000 kr) 145 000 145 000 
Bundna reserver 48 191 39 082 
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat - 9 464 2 429 
Årets resultat 9 036 - 2 784 
Summa eget kapital 192 763 183 727 

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR 
(FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 787 44 
Oreglerade skador 80 394 79 437 
Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 82 181 79 481 

AVSÄTTNINGAR FÖR ANDRA RISKER OCH KOSTNADER     
Uppskjuten skatteskuld 17 039 13 747 
Summa avsättningar för andra risker och kostnader 17 039 13 747 

SKULDER
Skulder avseende direkt försäkring 1 161 1 473 
Övriga skulder 2 770 3 047 
Summa skulder 3 931 4 520 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER     
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 591 1 675 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 591 1 675 
     
Summa EgET kapiTal, aVSäTTNiNgaR ocH SkulDER 298 505 283 150 
     
    
 



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

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.
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