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VISION
”DINA FÖRSÄKRINGARS VISION ÄR ATT GE HELA
SVERIGE TRYGGHET I VARDAGEN OCH MOD ATT
INVESTERA I EN HÅLLBAR FRAMTID”
Dina Försäkringar Syd kommer att få jobba hårt för
att uppnå visionen genom att ständigt utvecklas och
finnas ”nära” för kunden där kunden bestämmer
vad som är nära, kontorsmöte, telefon, chatt, e-post,
inloggat läge eller köp via dina.se. Dina Försäkringar
Syd ska leverera produkten när kunderna råkar ut för
en skada och vid det tillfället är det service och kvalité
som står i fokus för att leverera upplevelsen som gör
att kunden blir övertygad om att valet av försäkringsbolag var det rätta. Dina Försäkringar Syd arbetar
vidare med fokus på service, kundomhändertagande
och långa kundrelationer men även med tillväxt inom
de områden och produkter där vi vill växa.
Förflyttningen för den nya organisationen handlar
om att hantera det som händer i samhället idag och
att förända synsättet på hur vi jobbar och hur vi
definierar närhet. Definitionen av närhet är ytterst
personlig och därför är det upplevd närhet vi ska
jobba med. Varje kund kan uppleva olika ibland är
närhet när någon svarar i telefon, att du får snabbt
svar via Chat eller mail. Vår upplevda närhet ska
också innefatta leverans av vår produkt i form av
skadereglering och då dels genom snabbskador och
även vid besiktningsbara skador ska vi leverera upplevd närhet till kunden.
AFFÄRSIDÉ
”DINA FÖRSÄKRINGAR SKALL GENOM ATT VARA NYTÄNKANDE, NÄRA, ENGAGERADE OCH KUNDÄGDA
BYGGA LÅNGA RELATIONER OCH ALLTID LEVERERA
RIKTIGT BRA KUNDMÖTEN OCH RÄTT FÖRSÄKRING.”
Dina Försäkringar Syd har att hantera en förflyttning
som handlar om vår roll i samhället och hur vi ska
jobba för att nå kunder och hantera vår relation på
bästa professionella sätt. Nytänkande, nära och engagerade gäller såväl externt som internt. Allt för att
hitta effektiva lösningar och hantera våra anställda
och kunder på bästa sätt för att slutligen få en
lönsamhet och en tillväxt som motsvarar de uppsatta
mål som organisationen jobbar mot.

FOKUS
Dina Försäkringar Syds huvudfokus framåt är att skapa
lönsamhet med kunden i centrum, det är viktigt att
använda oss av utifrån och in perspektivet i våra
planer och i våra diskussioner om kunder och marknad för att utvecklas ihop med kunderna och deras
förändrade beteende. Dina Försäkringar Syd har valt
att konkurrera med tillgänglighet, närhet, kompetens och hög service och detta ska nu utvecklas med
upplevd närhet. Genom att använda oss av dessa
konkurrensfördelar på ett bra sätt och verkligen se
till att leverera enligt dem så skapar vi förtroende
hos våra kunder vilket ger oss möjligheten att öka
vår affär och få lönsam tillväxt samtidigt återigen
handlar det om att hela tiden vara valbara.
Upplevd närhet levereras genom:
- att dyka upp hos kunden som har en besiktnings
skada med egen personal och möta kunden i en nära
anslutning till dennes anmälan och på kundens hemmaplan.
- att kunna rekommendera bra hantverkare som kunden känner till vid en skada, hantverkaren kommer
ifrån närområdet.
- att vi åker ut till de större företags- och lantbrukskunder vi har i vårt område och träffar dem
på deras hemmaplan och diskuterar lösningar och
möjligheter i deras miljö.
- att svara när kunden ringer/chattar eller mailar och
ge kunden en bra upplevelse av sin kontakt med sitt
försäkringsbolag.
- att ställa frågor om kundens situation och liv för att
kunna erbjuda det paket av försäkringar som kunden
verkligen behöver utifrån hens förutsättningar och
behov.
- att utveckla våra digitala plattformar för att öka
vår service mot samtliga kunder som väljer den vägen i sin kommunikation med oss, att finnas där när
kunden tar kontakt digitalt.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Syd , org nr 532000-1372, avger härmed årsredovisning för tiden
1 januari - 31 december 2019, bolagets 184:e verksamhetsår. Dina Försäkringar Syd bedriver verksamhet i associationsformen
ömsesidigt försäkringsbolag och har sitt säte i Kalmar kommun.
VERKSAMHETEN
Under året har Dina Försäkringar Öland och Dina Försäkringar Kattegatt fusionerat och bildat Dina Försäkringar Syd. Bolaget meddelar
direkt försäkring mot brand och annan sakskada till privatpersoner, lantbruk och företag. Bolagets verksamhetsområde har i och med
fusionen utökats och är numera Kalmar, Blekinge, Jönköpings, Hallands, Västra Götalands, Skånes, Gotlands och Kronobergs län.
Genom Dina Försäkring AB tillhandahåller bolaget även försäkringar inom försäkringsklasser där bolaget saknar egen koncession.
Försäkringar förmedlas sålunda till Dina Försäkring AB samt Anticimex AB. Vid årsskiftet hade försäkringar motsvarande en premievolym
å 184 711 tkr förmedlats. Bolaget säljer tjänster avseende försäkrings- och skadeadministration motsvarande 11 heltidstjänster till Dina
Försäkring AB. Bolaget meddelar även indirekt försäkring mottagen från Dina Försäkring AB.
STRUKTUR OCH ORGANISATION
Dina Försäkringar Syd är ömsesidigt och ägs av försäkringstagarna. Bolaget är tillsammans med 4 andra lokala Dina-bolag medlem i
Dina-Federationen och delägare i Dina Försäkring AB, som bland annat svarar för att federationens försäkringar på ett betryggande sätt
blir återförsäkrade, vilket sker både externt och inom bolagsfederationen. Bolaget deltar i Dina-federationens interna
återförsäkringssystem, som innebär att man även mottar andelar av Dina Försäkring ABs och federationens återförsäkring genom Dina
Försäkring AB. Då Dina Försäkringar Syd i och med fusionen har ökat sin andel av ägandet i Dina Försäkring AB till över 20% utgör Dina
Försäkringar Syd en försäkringsgrupp tillsammans med Dina Försäkring AB. Dina Försäkringar Syd är toppbolag i gruppen.
STYRELSE OCH PERSONAL
Styrelsen har under 2019 bestått av 7 ledamöter fram till en extra bolagstämma i september då ytterligare 2 ledamöter valdes in i
styrelsen. Antal anställda uppgår till 58 (33), omräknat till heltidstjänster. För information om ersättningar, förmåner och sociala kostnader
hänvisas till not 35.
FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
2019 har varit ett positivt år i försäkringsrörelsen vilket framgår i efterföljande siffror där jämförelsetalen inom parantes avser Dina
Försäkringar Öland 2018.Premieintäkterna för året slutade på 287 997 tkr (137 720 tkr), varav direkt försäkring 155 617 tkr (78 478 tkr)
och indirekt försäkring 132 380 tkr (59 242 tkr). Skadeprocenten för 2019 uppgår till 66 % (65 %). Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen
tar i anspråk 31 % (35 %) av premieintäkter för egen räkning. Sammantaget blir bolagets totalkostnadsprocent 97 % (100 %). Årets
tekniska resultat uppgår till 9 746 tkr (-58 tkr). Resultat för den direkta affären är 11 337 tkr (-2 473 tkr) och för den indirekta affären -1
591 tkr (2 414 tkr).
Direktförsäkringsaffären utveckling emellan åren 2019 och 2018 är enligt följande. Hem & villa försäkring har en premieinkomst på 83 095
tkr (43 265 tkr), Företag & Fastighet 93 825 tkr (45 529 tkr), Husdjur 15 013 tkr (6 231 tkr) och Landfordon 733 tkr (261 tkr). Tekniskt
resultat för direktförsäkringen Hem & Villa 8 638 tkr (-3 952 tkr), Företag & Fastighet 6 649 tkr (1 287 tkr), Husdjur -3 113 tkr (69 tkr) och
Landfordon -837 tkr (124 tkr).
Dina Försäkringar Syd är mottagare av återförsäkring från Dina Försäkring AB:s direktförsäkringsaffär (indirekt affär). Dessutom mottager
bolaget andelar av Dina Försäkring AB:s mottagna affär. Avsikten med återförsäkringssystemet inom Dina Federationen är att skapa
riskutjämning. Den indirekta affären har gått sämre på grund av flera skador. Detta medför att bolaget får ett negativt resultat om -1 591
tkr för 2019 att jämföra med 2018 som uppvisade överskott om 2 414 tkr.
1 st skada med skadekostnader över bolagets självbehåll på 3 000 tkr och 1 st skada över fusionerade bolagets självbehåll på 2 000 tkr
har inträffat 2019. Skadeprocenten är 2019 66 % mot föregående års 65 %.
FINANSRÖRELSEN
Finansrörelsens resultat för 2019 uppgår till 65 625 tkr (6 262 tkr). För 2019 har inte försäkringsrörelsen gottskrivits kalkylränta då
statsskuldräntan för 2019 varit negativ. Av finansrörelsens resultat utgör 46 611 tkr (9 157 tkr) värdetillväxt för bolagets aktier i Dina
Försäkring AB. Total avkastning för året blev 8,8 % (1,7 %). Bolaget har under 2019 ökat sina aktieinnehav i noterade tillgångar vilket
inneburit att bokfört värde av finansiella placeringstillgångar har ökat med 19 658 tkr. Bolaget tillämpar en fortsatt medvetet hållen låg
riskprofil i placeringarna.
IFRS
Dina-federationen arbetar kontinuerligt med tolkning och tillämpning av nya IFRS standarder inom ramen för ett gemensamt projekt. För
den del av reglerna med störst påverkan, som hanterar redovisning av försäkringsavtal, IFRS 17, har projektet sedan tidigare genomfört
en analys över vilken påverkan standarden kan komma att få på företagen inom Dina-federationen. I nuläget råder viss osäkerhet kring
vilken utsträckning Dina-federationen kommer att omfattas av de nya reglerna.
RESULTAT
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 75 371 tkr (6 262 tkr). Bolaget väljer att göra en avsättning till säkerhetsreserven
med 11 700 tkr (0 tkr). Med skatteberäkning blir årets resultat 49 529 tkr (6 640 tkr).
RISKER
Bolaget är exponerat för flera olika risker. Försäkringsriskerna utgörs huvudsakligen av tecknings- och reservsättningsrisker. De
finansiella riskerna utgörs framför allt av marknadsrisker i form av aktiekursrisk och koncentrationsrisk. Styrelsen är ytterst ansvarig för
riskhanteringen och beslutar om styrdokument som anger riskaptit och limiter för olika risker. Styrelsen tillsätter också centrala funktioner
som övervakar riskhanteringssystemet och följer upp riskhanteringen, och återrapporterar till styrelsen. Risker och riskhanteringen
beskrivs närmare i not 2.
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LIKVIDITETS- OCH KAPITALBEHOV
Dina Försäkringar Syds likviditets- och kapitalbehov är mycket väl tillgodosett. Resultat av fusionen har gjort att konsolideringsgraden har
minskat något jämfört med föregående år och uppgår till 195 % (233 %). Bolagets kapitalbas överstiger med god marginal
solvensregelverkets kapital-krav. Solvenskvoten har under året minskat till 3,23 (3,56).
FÖRETAGSSTYRNING
Vid utformning av bolagets system för företagsstyrning med internkontrollsystem och riskhanteringssystem har beaktats att bolaget är ett
litet bolag jämfört med andra rikstäckande försäkringsbolag på skadeförsäkringsmarknaden. Bolaget tecknar endast riskprodukter inom
skadeförsäkring och företagsstyrningssystemet är utformat utifrån bolagets risker, gällande regelverk och utifrån verksamhetens art,
storlek och komplexitet. Jämfört med andra konkurrenter är bolaget litet, totalt har Dina-federationen en marknadsandel på runt 3 % på
den svenska sakförsäkringsmarknaden. Bolaget bedriver direkt skadeförsäkring samt meddelar indirekt försäkring. En riskbaserad
styrning av verksamheten utgör grunden i bolagets företagsstyrning. Försäkringsaffär har sin grund i risktagande och styrningen av
bolaget ska baseras på risk. Riskmedvetenheten genomsyrar styrning samt organisation av bolaget med ett företagsstyrningssystem som
innefattar system för internkontroll med underliggande system för bland annat regelefterlevnad och riskhantering.
Bolagets styrelse, som efter fusionen består av nio ledamöter och utses av försäkringstagarna vid stämman. Styrelsen ansvarar för
bolagets företagsstyrningssystem som ska säkerställa att bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Styrelsen fastställer bland annat
bolagets policy för företagsstyrning och riskhantering samt affärsplan, organisationsplan och bolagets rapport avseende den egna riskoch solvensbedömningen och bolagets kapitalplan.
I Dina-federationens vision och affärsidé är ledorden ”nytänkande, nära och engagerade”. Bolagets etiska riktlinjer som fastställts av
styrelsen syftar till att uppnå en sund verksamhet där kundernas och allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls. I de etiska
riktlinjerna tydliggörs de grundläggande värderingarna inom områdena kvalitet och långsiktighet, jämställdhet, motverka diskriminering
och motverka kränkande särbehandling.
Styrelsen har inrättat en kapitalplaceringsgrupp och ett revisionsutskott för styrning och uppföljning av bolagets kapitalförvaltning och
ekonomiska förehavande inom ramen för av styrelsen fastställda riktlinjer. Inom ramen för styrelsens instruktioner ska Vd sköta den
löpande förvaltningen av företaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Fusion har under året gjorts med Dina Försäkringar Kattegatt och en beståndsöverlåtelse har gjorts med Dina Försäkring AB,s
affärsområde Skåne.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKNESKAPSÅRETS SLUT
Under 2020 har en pandemi av ett coronavirus Covid-19 drabbat en stor del av världen. Se vidare i not 38.
RESULTATDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat

223 066 228
49 529 200
272 595 428

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
I ny räkning balanseras

272 595 428
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FEMÅRSÖVERSIKT

2019

2018

2017

2016

2015

287 997
290 712
0
-189 729
-88 522
9 746
49 529

137 720
138 658
52
-89 522
-48 307
-58
6 640

128 928
129 749
0
-87 443
-40 498
987
4 204

124 395
124 728
0
-66 134
-39 456
18 804
27 719

120 413
122 235
65
-84 333
-31 258
4 887
5 641

665 887
293 233
567 665
54 845
195

329 465
115 762
323 626
18 537
233

306 706
121 905
317 364
18 915
245

333 441
115 155
303 684
17 458
243

299 623
127 710
268 052
13 520
177 839
31 926
219

511 500
47 601
158 584
3,23

298 014
38 486
83 825
3,56

290 973
36 044
89 802
3,24

280 893
36 500
88 520
3,18

247 233
34 730
100 887
2,45

66
31
97

65
35
100

68
31
99

53
32
85

70
26
96

0,5
8,8

0,4
1,7

0,3
2,9

0,9
6,7

0,9
2,9

Belopp i tkr
Resultat
Premieintäkt (f e r)
Premieinkomst (f e r)
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen
Försäkringsersättningar (f e r)
Driftskostnader
Försäkringsrörelsens tekniska resultat
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar (verkligt värde)
Försäkringstekniska avsättningar (f e r)
Konsolideringskapital
(härav uppskjuten skatt)
Kapitalbas
Erforderlig solvensmarginal
Konsolideringsgrad % 4)
Solvensrelaterade uppgifter
Kapitalbas 1)
Minimikapitalkrav 1)
Solvenskapitalkrav 1)
Solvenskvot 1)
Dina Försäkringar Syd grupp
Kapitalbas 1)
Minimikapitalkrav 1)
Solvenskapitalkrav 1)
Solvenskvot 1)

521 289
80 689
234 111
2,23

Nyckeltal
Resultat av skadeförsäkringsrörelsen
Skadeprocent (f e r) %
Driftskostnadsprocent (f e r) %
Totalkostnadsprocent (f e r) %
Resultat av kapitalförvaltningen
Direktavkastning % 2)
Totalavkastning % 3)

1) Solvensrelaterade uppgifter mäts såsom att kapitalbasen har beräknats enligt 7 kap FRL och minimikapitalkravet har
beräknats enligt 8 kap FRL. Uppgifterna för 2015 avser öppningsbalans per 2016-01-01 i enlighet med Solvens2-regelverket.
Styrelsens gräns för åtgärdsplan är beslutat till 1,7. Dina Försäkringar Syd grupp är de Solvensrelaterade siffrorna med anledning
av det ökade ägandet i Dina Försäkring AB till över 20%.
2) Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelningar och ränteintäkter i förhållande till
genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank.
3) Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat i förhållande till
genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank.
4) Konsolideringsgrad är ett soliditetsmått och mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst för
egen räkning. Konsolideringsgraden bör överstiga 100.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kr
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
PREMIER
Premieinkomst från försäkringsavtal
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i Avsättning för ej intjänade premier
och kvardröjande risker
PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring)
KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Efter återförsäkrares andel

2019

2018

3

325 352 846
-34 640 903

154 602 957
-15 945 047

26

-2 714 447
287 997 496

-938 254
137 719 656

4

0

51 614

-210 251 069
3 719 861
-206 531 208

-113 929 369
17 325 202
-96 604 167

34 995 278
-18 193 378
16 801 900

19 459 684
-12 378 155
7 081 529

-189 729 308

-89 522 638

-88 522 355

-48 306 861

9 745 833

-58 229

9 745 833

-58 229

8 140 919
61 764 961
-4 215 954
-64 750
0

724 571
12 168 219
-1 389 424
-5 131 805
-51 614

75 371 009

6 261 718

-11 700 000

0

63 671 009

6 261 718

-14 141 809

377 944

49 529 200

6 639 662

49 529 200

6 639 662

49 529 200

6 639 662

Not

Förändring i Avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Efter återförsäkrares andel
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (efter avgiven återförsäkring)
DRIFTSKOSTNADER
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT

5
6, 7, 35
8

ICKE TEKNISK REDOVISNING
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kapitalavkastning, intäkter
Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Kapitalavkastning, kostnader
Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen

9
10
11
10
4

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT
Bokslutsdispositioner
Förändring av säkerhetsreserv

25

RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt på årets resultat/Förändring uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT

13

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT
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RESULTATANALYS 2019
Totalt

Belopp i tkr

Hem &
villa

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS
TEKNISKA RESULTAT

Husdjur Företag &
fastighet

Motor

Summa Mottagen
direkt
återförsäkring försäkring

155 617
0
-85 665
-58 615
11 337

132 380
0
-104 064
-29 907
-1 591

128
128

-9 997
5 551

4 128
4 128

49 632
40 235

640
974

106 861
67 508

2
128 714

19 551

89 867

1 614

174 369

128 716

784

0

9 067

0

9 851

0

9 851

784

0

9 067

0

9 851

0

325 352
-34 641

83 095
-11 956

15 013
-432

93 825
-21 783

733
-164

192 666
-34 335

132 686
-306

-2 714
287 997

-508
70 631

-2 104
12 477

-77
71 965

-25
544

-2 714
155 617

0
132 380

-210 251
3 720

-58 067
6 658

-10 945
0

-36 200
-2 938

-605
0

-105 817
3 720

-104 434
0

34 995
-18 193
-189 729

16 724
-6 541
-41 226

-76
0
-11 021

18 691
-714
-11 652
0
-32 099 -1 319

34 625
-18 193
-85 665

370
0
-104 064

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
287 997
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
0
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)-189 729
Driftskostnader
-88 522
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
9 746
Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring)
Avvecklingsresultat (efter avgiven återförsäkring)

Direkt försäkring
svenska risker

70 631
0
-41 226
-20 767
8 638

12 477
0
-11 021
-4 569
-3 113

71 965
544
0
0
-32 099 -1 319
-33 217
-62
6 649
-837

-5 869
9 679

3 705
1 607

601
-303

-14 431
4 119

106 863
196 222

40 455
22 882

16 134
3 417

303 084

63 337

9 851

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR
(före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador
Summa försäkringstekniska avsättningar
före avgiven återförsäkring
ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV
FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR
Oreglerade skador
Summa återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
NOTER TILL RESULTATANALYS FÖR
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
PREMIEINTÄKTER
(efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
Premier för avgiven återförsäkring
Förändring i Ej intjänade premier och
kvardröjande risker

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
(efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Förändring i oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Belopp i kr

2019-12-31

2018-12-31

14

271 860
271 860

1 088 926
1 088 926

15

45 450 020

8 700 020

16

100 000

100 000

17
18
19

363 007 869
128 755 287
40 000
128 534 107
665 887 283

148 278 922
109 400 371
40 000
62 945 393
329 464 706

9 851 316
9 851 316

13 194 967
13 194 967

20

32 186 071
6 453 698
5 089 209
174 029
43 903 007

19 319 772
0
4 356 801
3 490 398
27 166 971

22

1 034 516
167 806 519
168 841 035

789 575
93 863 939
94 653 514

23

768 908
768 908

614 631
614 631

889 523 409

466 183 715

Not

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Systemutvecklingskostnader
PLACERINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
Aktier och andelar i koncernföretag
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga lån
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring
ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR
Oreglerade skador
FORDRINGAR
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar avseende återförsäkring
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
ANDRA TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar
Kassa och bank
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Andra fonder
Reservfond

Not
24

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

2018-12-31

30 242 710

11 242 710

223 066 228
49 529 200
302 838 138

111 916 829
6 639 662
129 799 201

OBESKATTADE RESERVER

25

209 981 256

175 289 509

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker
Oreglerade skador

26
27

106 862 553
196 221 919
303 084 472

38 241 272
90 715 585
128 956 857

ANDRA AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

28

54 845 354
54 845 354

18 537 422
18 537 422

29

7 129 397
0
275 750
2 803 216
10 208 363

45 543
1 989 759
93 500
4 556 818
6 685 620

8 565 826

6 915 106

889 523 409

466 183 715

SKULDER
Skulder avseende direkt försäkring
Skuld avseende återförsäkring
Derivat
Övriga skulder
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Bundet
eget kapital
Reservfond

Fritt eget kapital

Totalt
eget kapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Ingående eget kapital 2018-01-01
Resultatdisposition
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Utgående eget kapital 2018-12-31

11 242 710 107 713 181
4 203 648

4 203 648
-4 203 648
6 639 662
6 639 662

123 159 539

Ingående eget kapital 2019-01-01
Fusion
Resultatdisposition
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Utgående eget kapital 2019-12-31

11 242 710 111 916 829
19 000 000 104 509 737
6 639 662

6 639 662

129 799 201
123 509 737
0
49 529 200
302 838 138

11 242 710 111 916 829

30 242 710 223 066 228

-6 639 662
49 529 200
49 529 200
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KASSAFLÖDESANALYS

2019
tkr

2018
tkr

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1)
2)
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder

75 371
-23 496
9

6 262
-12 014
-905

51 884

-6 657

Investeringar i finansiella placeringstillgångar, netto
Förändring i depåer hos företag som avgivit återförsäkring
Förändring rörelsefordringar
Förändring rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

29 850
-2 227
-12 302
2 176
69 381

-18 993
3 545
3 673
-1 068
-19 500

0
0
0
0

0
0
0
0

69 381

-19 500

98 426
69 381
167 807

113 364
-19 500
93 864

314
0
3 188
3 502

217
0
1 424
1 641

-61 700
2 061
36 143
0
-23 496

-7 036
1 165
-6 143
0
-12 014

3) Immateriella tillgångar
Utbetalningar för förvärv

0

0

4) Materiella tillgångar
Utbetalningar för förvärv
Inbetalningar från försäljning

0
0

0
0

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 3)
4)
Investeringar i materiella tillgångar
4)
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens slut
Likvida medel består av kassa och bank
1) Direktavkastning
Ränteinbetalningar
Ränteutbetalningar
Erhållen utdelning
2) Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Förändring orealiserade vinster placeringstillgångar
Avskrivningar
Förändring försäkringstekniska avsättningar f.e.r.
Förlust vid försäljning/utrangering inventarier
Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Not 1
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen avges per den 31 december 2019 och avser Dina Försäkringar Syd som är ett
ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Kalmar. Adressen till bolaget är Storgatan 7,
386 31 Färjestaden.
Bolagets årsredovisning omfattar räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 och är upprättad enligt
Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12), och dess ändringsföreskrifter
samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Bolaget tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som
har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2015:12. Detta innebär
att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för
svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolagets redovisning inte har någon väsentlig
inverkan på redovisningen enligt ÅRL 7:3 a. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 2020-04-02. Resultat och balansräkning
blir föremål för fastställelse på bolagsstämman 2020.
Effekter vid fusion
Dina Försäkringar Syd fusionerade 2019-12-27 med Dina Försäkringar Kattegatt där Dina
Försäkringar Syd var det övertagande bolaget. Fusionen redovisas i enlighet med BFNAR 2003:2
varvid de tillgångar och skulder som övergått genom fusionen har värderats till bokförda värden.
Då transaktionen redovisas som ett samgående ingår båda bolagens resultat för hela året i
resultaträkningen.
Förutsättningar vid upprättande av bolagets finansiella rapporter
De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp redovisas i kronor om
inget annat anges.
Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom placeringstillgångar som
värderas till verkligt värde.
Den direkta skadeförsäkringsrörelsen omfattar brand och annan skada på egendom
(klass 8 och 9), landfordon (klass 3) med begränsning till självgående skördetröskor eller andra
självgående lantbruksmaskiner, fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar samt annan
förmögenhetsskada (klass 16)
Retroaktiva ändringar som påverkar per ingången av jämförelseåret finns ej.
Ändrade eller nya IFRS med ikraftträdande från och med 2018 har inte haft någon väsentlig effekt
på företagets redovisning.
Nyutkomna eller ändrade IFRS och tolkningsuttalanden
I avsnittet nedan redogörs förändringar i redovisningsprinciper under året som föranletts av nya eller
ändrade IFRS
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Tillägg till IFRS 4 Försäkringskontrakt – tillfälligt undantag från IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument (IFRS 9) som ersatt IAS 39 trädde i kraft den 1 januari 2018. IFRS 9 innebär
ett helt ”paket” av förändringar avseende redovisning av finansiella instrument som innehåller nya
utgångspunkter för klassificering och värdering, en framåtblickande nedskrivningsmodell och förenklade
förutsättningar för säkringsredovisning.
Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument med IFRS 4 Försäkringsavtal
IFRS 9 Finansiella instrument har ett samband med val av tillämpning av principer för redovisning i den
kommande redovisningsstandarden för försäkringsavtal, IFRS 17.
Sambandet mellan redovisningsstandarderna har medfört att IASB gett ut en förändring av den nuvarande
standarden för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 4.
Förändringen i nuvarande IFRS 4 har analyserats av företaget och innebär att företaget skjuter på
tillämpningen av IFRS 9 till den tidpunkt som IFRS 17 börjar tillämpas. Företagets redovisade värde på
skulder per 31 december 2018 som är hänförligt till försäkringsavtal enligt IFRS 4 är betydande och det
redovisade värdet av de försäkringsrelaterade skulderna (enligt IFRS 4) uppgår till mer än 90 procent av
övriga skulder.
IFRS 16 Leasingavtal, som publicerades i januari 2016 och med ikraftträdande den 1 januari 2019,
ersätter IAS 17 Leasingavtal inklusive tolkningar. Den mest väsentliga skillnaden i den nya standarden är
att en leasetagare ska redovisa en leasingtillgång, dvs rätten att använda en tillgång, i balansräkningen
samt uppta en finansiell skuld, dvs skyldigheten att betala för rätten att använda en tillgång, i
balansräkningen. Företaget tillämpar undantaget i RFR2, vilket innebär att leasingavtal fortsättningsvis
redovisas som operationell leasing. Därmed tas samtliga leasingavgifter upp som kostnad i
resultaträkningen samtidigt som företaget fortsatt inte redovisar någon nyttjanderätt respektive
leasingsskuld i balansräkningen.
I avsnittet nedan redogörs för nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalande med ikraftträdande för
räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2020.
• IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. Ikraftträdandedatum är, efter beslut av
IASB i november 2018 om att skjuta på tillämpningen ett år, den 1 januari 2022. Tidigare tillämpning är,
när/om EU godkänt standarden, möjlig för försäkringsföretag som samtidigt tillämpar IFRS 9 Finansiella
instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Införandet av denna standard bedöms få en stor
påverkan på redovisningen i de flesta försäkringsföretag både med avseende på värdering och
presentation i både balans- och resultaträkningen men även avseende intern uppföljning av verksamheten,
givetvis beroende på komplexitet i densamma. En väsentlig förändring är att IFRS 17 har tydligare och mer
omfattande krav på hur försäkringsavtal ska aggregeras. Förändringarna innebär bland annat att analys av
lönsamheten i försäkringsavtalen kommer att bli mer detaljerad vid första redovisningstillfället.
Upplysningskraven blir också omfattande. Det finns ännu inga formella beslut från Finansinspektionen
med avseende på tillämpning av IFRS 17 i juridisk person. Företaget bevakar utvecklingen samt deltar i ett
gemensamt projekt inom Dina-federationen för att utreda och implementera de förändringar som följer av
standarden.
Utöver dessa har vid upprättandet av årsredovisningen per 31 december 2019 ytterligare några standarder
och tolkningar, som inte bedömts ha en väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter, publicerats
men ännu inte trätt i kraft. Dessa har ej tillämpats i de finansiella rapporterna.
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REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Försäkringskontrakt redovisas och värderas i resultatoch balansräkning i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte efter sin juridiska form i de
fall dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande
försäkringsrisk från försäkringstagaren till bolaget och där bolaget går med på att kompensera
försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle
inträffa. Investeringsavtal är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren
till bolaget. Vid en genomgång av bolagets försäkringskontrakt har samtliga klassificerats som
försäkringsavtal.
Premieinkomst/Premieintäkt
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen
återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för
försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till
betalning under räkenskapsåret.
Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för
sedvanliga kundrabatter.
Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade
försäkringsavtal räknas in med de belopp som beräknas inflyta. Annullationer reducerar
premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som
beräknas inflyta. Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som
belastar försäkringspremien.
Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej intjänad premie avsätts
till Avsättning för ej intjänade premier.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande
risker samt Avsättning för oreglerade skador.
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka företagets ansvarighet
för skador driftskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande
försäkringsavtal. Med löpande försäkringar menas försäkringar enligt ingångna avtal oavsett om
dessa helt eller delvis avser senare försäkringsperioder. Vid beräkningen görs en uppskattning av
de förväntade kostnaderna för skador som kan komma att inträffa under dessa försäkringars
återstående löptid samt driftskostnaderna under denna tid. Kostnadsuppskattningar bygger på
bolagets erfarenhet men hänsyn tas också till såväl den observerade som den prognostiserade
utvecklingen av relevanta kostnader.
Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador avser att täcka kvarvarande kostnader för inträffade skador, och
beräknas individuellt. Avsättning för oreglerade skador som inträffat men inte anmälts per
balansdagen (s k IBNR-avsättning) och för skaderegleringskostnader beräknas på erfarenhetsmässig grund. Avsättningarna i balansräkningen utgörs av uppskattade odiskonterade kassaflöden.
I de fall en återförsäkrare har ett delansvar i förpliktelserna enligt ingångna försäkringsavtal redovisas
detta som en tillgång under balansposten Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar.
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Förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal
Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal redovisas som
tillgång. Aktiverade anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt är hänförliga till
tecknandet eller förnyelsen av försäkringsavtal såsom provisioner och rörliga lönedelar för säljpersonal. Anskaffningskostnader aktiveras bara för försäkringsavtal som bedöms generera en
marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna. Förutbetalda anskaffningskostnader avskrivs
på tolv månader på ett sätt som motsvarar periodisering av den intjänade premien.
Avskrivningsplanen tar hänsyn till förväntade annulleringar. Tillgången testas för nedskrivningsbehov
varje år för att säkerställa att avtalen bedöms generera en marginal som minst täcker tillgången.
Periodisering per 2019-12-31 har ej gjorts utifrån bedömningen att kontinuiteten i verksamheten ej
ger några tvära kast och att aktuellt belopp ej anses vara väsentligt för den bedrivna rörelsen under
kommande år.
Övriga kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när de uppstår.
Driftskostnader
Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader för skaderegleringen
redovisas under Försäkringsersättningar, driftskostnader i finansförvaltningen redovisas under
Kapitalavkastning kostnader. Återstående driftskostnader redovisas som Driftskostnader
i försäkringsrörelsen.

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 återförsäkring enligt
ingångna försäkringsavtal. Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som
försäkringsskyddet avser.
REDOVISNING AV KAPITALAVKASTNING
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat
baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning och genomsnittlig
premieintäkt i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats
som motsvarar räntan på statsskuldsväxlar med en löptid som väsentligen överensstämmer med
durationen för de försäkringstekniska avsättningarna. Räntesatsen uppgick för 2019 till 0 %.
Kapitalavkastning, intäkter
Posten Kapitalavkastning intäkter, avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter samt realisationsvinster.
Kapitalavkastning, kostnader
Under Kapitalavkastning kostnader, redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar
driftskostnader för byggnader och mark, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader samt
realisationsförluster.
Realiserade och orealiserade värdeförändringar
För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som
justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive Orealiserade
förluster på placeringstillgångar.
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SKATTER
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas
eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i
praktiken beslutade på balansdagen. Hit hör justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten
skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas i den
mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Skatter redovisas i resultatet i posten skatt på årets resultat.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan
beräknas på tillförlitligt sätt.
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Utgifter för program och utveckling av Dinagruppens försäkringssystem och affärssystem redovisas
här. Avskrivning sker under 8 respektive 5 år.
Ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar framgår av not 14.
Om de ekonomiska fördelar som ligger till grund för tillgångarnas redovisning i balansräkningen ej längre
bedöms vara för handen sker nedskrivning av kvarvarande bokföringsvärde.
BYGGNADER OCH MARK
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller
värdestegring. Bolaget äger två förvaltningsfastigheter, en i Varberg och en i Falkenberg.
Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att brukas i den egna verksamheten. Bolaget
äger en fastighet i Borgholm. Bolaget utnyttjar 30 % av ytan i fastigheten till den egna
verksamheten och fastigheterna redovisas därför som rörelse-fastigheter. Värdering sker till
verkligt värde. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.
Det verkliga värdet baseras på värdering utförd av oberoende värderingsman. Värdering görs normalt
vartannat år. Det verkliga värdet fastställs med en kombination av ortsprismetoden, som utgår från
jämförbara köp och avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet av beräknade
framtida kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat restvärde för fastigheten.
Det sätt på vilket fastigheten används bedöms vara det för bolaget mest fördelaktiga sättet att använda
dem.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Redovisning i balansräkningen
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, som utgör den
dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller att avyttra tillgången.
Fordringar i direkt försäkring tas upp i balansräkningen när de aviseras. Leverantörsskulder tas upp
när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig
skyldighet att betala föreligger. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheter i
avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
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Klassificering
IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med
förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till
kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att bolaget
löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden.
Värdering
Aktier och räntebärande värdepapper
Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på
balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat
på en aktiv marknad om noterade priser finns tillgängliga och dessa priser representerar faktiska
och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor.
Innehav av aktier i Dina federationen värderas till konsolideringskapitalet (substansvärdesvärdering)
fördelat på antalet aktier i respektive bolag.
Innehav i onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde i de fall ett tillförlitligt verkligt
värde ej kan fastställas.
Andra räntebärande tillgångar
För lånefordringar med en kvarvarande livslängd på mindre än tolv månader anses det redovisade
värdet reflektera verkligt värde. Lånefordringar med en livslängd överstigande tolv månader beräknas
med en diskontering av förväntade kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till aktuell
marknadsränta.
Andra finansiella tillgångar
I denna kategori ingår bl. a Depåer hos företag som avgivit återförsäkring, Fordringar samt Kassa
och Bank. Dessa värderas till upplupet anskaffningsvärde vilket även motsvarar det verkliga värdet.
Finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde vilket även motsvarar det verkliga värdet.
För specifikation av övriga skulder se not 31 och 32.
MATERIELLA TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för
tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt.
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid
utrangering eller avyttring eller när några framtida ekonomiska fördelar inte väntas från användning
eller utrangering/avyttring av tillgången.
Avskrivning av inventarier sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod som är 5-10 år.
Om en tillgång på balansdagen bedöms ha ett lägre värde än det bokförda sker nedskrivning till det lägre
värdet.
Ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar framgår av not 22.
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 att det inte är troligt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas.
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I enlighet med 6 kap 11 § försäkringsrörelselagen har bolaget registerfört de placeringstillgångar som
används för skuldtäckning. I händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda
tillgångarna. Under rörelsens gång har företag rätt att föra tillgångar in och ur registret så länge samtliga
försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen.
ANDRA AVSÄTTNINGAR OCH KOSTNADER
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget 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 att en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning kan ske 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.
Bolagets förpliktelser avseende pensionskostnader är bestämda genom avgiftsbestämda avtal.
Kostnaden tas i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt
bolaget.
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de
relaterade tjänsterna erhålls. För ersättningar till anställda hänvisas till not 35.
För av bolaget leasade tillgångar redovisas erlagda avgifter under driftskostnader i försäkringsrörelsen. I not 7 anges de avgifter man bundit upp sig för. Bolaget har inga väsentliga leasingavtal.
VÄSENTLIGA ÖVERVÄGANDEN OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNINGEN AV
BOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Värdering placeringstillgångar
IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med
förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till
kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att företaget
löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden. Med undantag för
innehav i Dina Försäkring AB grundas värderingen i allt väsentligt på observerbara marknadsnoteringar.
Bolagets bedömning är att värdering till verkligt värde utgör den bästa presentationen av bolagets
placeringstillgångar.
Försäkringstekniska avsättningar
Avsättningen för oreglerade skador är väsentlig för bedömning av bolagets resultat och
ställning,eftersom en avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett
avvecklingsresultat som redovisas kommande år. Eventuella förstärkningar för okända
skadekostnader inkluderas i posten Avsättning för oreglerade skador. Reservsättningsrisker
kommenteras i not 2.

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade
skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt.
Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt. Om premienivån bedöms otillräcklig för att
täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna förstärks de med ett tillägg för kvardröjande
risker. Denna bedömning innefattar bl. a uppskattningar av framtida skadefrekvens. En sådan
förstärkningar av reserverna har gjorts i 2019 års bokslut med 3 000 tkr.
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Not 2
Risker och riskhantering
Riskhanteringssystemet inom Dina Försäkringar Syd
Att bedriva försäkringsverksamhet är förknippat med risktagande. Försäkringsbolag måste därför ha ett effektivt system
för att identifiera risker och hantera dem enligt en medveten strategi. Det måste säkerställas att bolagets kapitalbas är
tillräcklig för de risker bolaget väljer att ta eller är exponerade för. Det övergripande målet är att säkerställa att bolagets
åtaganden gentemot försäkringstagarna alltid kan fullföljas.
Styrelsen ansvarar ytterst för att bolaget har ett effektivt system för riskhantering och har därför fastställt en policy för
riskhantering. Syftet med policyn är att fastställa ramarna för bolagets system för styrning och hantering av risker.
Styrelsen fastställer bolagets riskstrategi som definierar vilka risker man har aptit för att ta och vilka risker som är
oönskade och som man därför önskar reducera eller mitigera. Risktagandet i bolaget ska överensstämma med uppsatta
affärsmål och förväntas bidra på ett positivt sätt till resultatet, med beaktande av de kostnader risktagandet medför.
Riskstrategin uttrycker den övergripande riskaptiten, och anger hur stor kapitalbuffert bolaget önskar ha för att stå emot
risker som eventuellt materialiseras. Styrelsen beslutar även om bolagets affärsstrategi och fastställer affärsplanen, och
genom bolagets egen risk- och solvensbedömningen säkerställs att den är i linje med bolagets riksstrategi. I bolagets
styrdokument för olika riskområden har styrelsen fastställt risktoleranser för de olika riskerna och hur riskerna ska
hanteras och kontrolleras.
Riskhanteringssystemet ska säkerställa att bolaget har en effektiv riskhantering som tryggar bolagets solvens på kort och
lång sikt. Riskhanteringssystemet ska vara väl integrerat i bolagets organisations- och beslutsstruktur.
För att riskhanteringssystemet ska bli effektivt måste det ge en rättvisande bild av bolagets väsentliga risker, dvs. beskriva
bolagets riskprofil på ett korrekt vis. Det måste därför säkerställa att bolaget fortlöpande kan identifiera, värdera, och
rapportera de risker som bolaget exponeras för eller kan komma att bli exponerat för. Riskhanteringssystemet ska också
säkerställa att riskerna hanteras enligt styrelsens beslutade riskstrategi, och hålls inom beslutade toleransnivåer.
I bolaget ska en hög riskmedvetenhet och en sund riskkultur råda. Alla medarbetare i bolaget ska ha en god förståelse för
den egna verksamheten och de risker som är förknippade med denna.
Organisering av riskhanteringen
Styrelsen är ansvarig för riskhanteringssystemet, och beslutar om bolagets riskstrategi, vilket inbegriper riskaptiter och
toleransnivåer och hur risker ska identifieras, värderas, hanteras och kontrolleras. Styrelsen beslutar om den rapportering
den vill ha kopplat till riskhanteringssystemet.
Det är VD:s uppgift att säkerställa att chefer och medarbetare i den operativa verksamheten hanterar och följer bolagets
risker, och VD utser de medarbetare som är ansvariga för risker (riskägare) i den dagliga verksamheten. Chefer och
medarbetare i verksamheten ska löpande informera riskhanteringsfunktionen om omständigheter som påverkat eller som
kan komma att påverka bolagets risker både positivt och negativt.
Chefer och medarbetare ska också rapportera händelser i enlighet med bolagets rutiner för incidentrapportering. Alla
medarbetare i bolaget är ansvariga för att påtala brister i arbetet med riskhantering och riskkontroll till chefer och i
förekommande fall till riskhanterings- eller regelefterlevnadsfunktionen.
Den årliga riskidentifieringen utförs av företagsledningen och slutligen av styrelsen och utgör underlag till den egna riskoch solvensbedömningen (ORSA).
Styrelsen har inrättat ett system av fyra så kallade centrala funktioner som fyller en viktig funktion i
riskhanteringssystemet; en riskhanteringsfunktion, en regelefterlevnadsfunktion, en aktuariefunktion och en
internrevisionsfunktion. De fyra funktionerna är oberoende i förhållande till den affärsdrivande verksamheten i bolaget, och
har till uppgift att på olika sätt bidra till ett välfungerande, effektivt och ändamålsenligt riskhanteringssystem.
Riskhanteringsfunktionen ska genom sitt arbete bidra till att bolaget har en effektiv hantering av risker där väsentliga risker
identifieras, värderas, övervakas, hanteras och rapporteras. Funktionen rapporterar till VD. Funktionen följer upp
riskhanteringssystemets utformning och bolagets risker.
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Riskhanteringsfunktionen upprättar en rapport av riskerna till styrelsen minst en gång per år. Rapporten ska ge en samlad
bild över bolagets väsentliga risker samt sammanfatta funktionens arbete under året. Rapportering sker också
kontinuerligt till VD under året. Om allvarliga brister i riskhanteringen upptäcks ska funktionen omedelbart rapportera detta
till VD eller styrelse.
I riskhanteringsfunktionens uppgifter ingår bland annat att analysera risker, risknivåer och utveckling av nyckeltal, bevaka
förändringar i bolagets riskprofil, övervaka bolagets fastställda risklimiter, vara stödjande i bolagets arbete med
riskhantering och riskkontroll, ansvara för riskidentifieringsprocessen samt föreslå förändringar i styrdokument och
processer.
Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar för uppföljning av regelefterlevnaden i bolaget.
Funktionen identifierar risker för bristande regelefterlevnad och bedömer dessa.
Aktuariefunktionens uppdrag rör försäkringsriskerna. Dess uppgift är bland annat att granska och utvärdera kvaliteten i
den försäkringstekniska hanteringen och effektiviteten i återförsäkringslösningen. Funktionen rapporterar till styrelse och
VD i dessa frågor.
Internrevisionsfunktionen är till skillnad från övriga centrala funktioner underställd styrelsen och rapporterar direkt till den.
Dess ansvar är att utvärdera bolagets företagsstyrningssystem inklusive riskhanteringssystem. Internrevisionsfunktionen
genomför årligen en riskanalys som ligger till grund för dess granskningsplan.
Riskprofil
Bolagets risker kan indelas i följande kategorier:
• Försäkringsrisker
• Marknadsrisker
• Motpartsrisker
• Likviditetsrisker
• Operativa risker
• Strategiska risker
De mest betydande riskerna återfinns inom marknadsrisker och försäkringsrisker. Den stora marknadsrisksexponeringen
uppstår till följd av det stora aktieinnehavet i Dina Försäkring AB och den koncentration som innehavet innebär.
Försäkringsrisker uppkommer som en naturlig följd av bolagets verksamhet och styrelsens riskaptit.
Övriga risker är i grunden oönskade risker som bolaget ändå valt att ta eller inte begränsa fullt ut.
Försäkringsrisker
En korrekt prissättning av försäkringsavtalen är avgörande för resultatet i försäkringsverksamheten. Det finns dock en
inneboende osäkerhet i försäkringsverksamheten som gör att ogynnsamma händelser kan inträffa som påverkar resultatet
på ett oväntat sätt. Med hjälp av återförsäkring kan fluktuationer i försäkringsverksamhetens resultat reduceras.
Försäkringsrisker avser risken för förlust eller negativ förändring avseende försäkringsförpliktelsens värde till följd av
felaktig premiesättning och antaganden om avsättningar. Risken beror på variationer i såväl tidpunkt, frekvens och
svårighetsgrad för de försäkrade händelserna som tidpunkt och belopp för skadeförsäkringsersättningar samt osäkerhet i
prissättnings- och avsättningsantaganden.
Dina Försäkringar Syds affärsverksamhet innebär att vissa försäkringsrisker tas medvetet, som ett led i bedrivandet av
affärsverksamheten. Sådana risker är därför önskvärda, förutsatt att de tas och hanteras enligt det regelverk som bolaget
har ställt upp. Begränsning av försäkringsrisker sker genom utformning av försäkringsvillkor och genom bolagets
återförsäkringsskydd.
Återförsäkringen skyddar bolaget mot höga skadekostnader per risk, mot katastrofer som drabbar flera risker samt mot en
extremt stor skadebelastning under ett enskilt år. Skyddet innebär att bolagets kostnader för en enskild skada inte kan
överstiga ett visst fastställt belopp. Bolaget deltar i en återförsäkringslösning inom Dina Federationen, som syftar till att
utjämna riskerna mellan bolagen, och som även omfattar ett externt återförsäkringsskydd.
Den direkta försäkringsverksamheten avser Hem och Villa, Företag och Fastighet och Djurförsäkring. Bolagets mottagna
återförsäkring avser främst Motor och Trafik men även Ansvar och Rättsskydd.
Bolagets försäkringsrisker indelas premierisk, reservsättningsrisk, annullationsrisk och katastrofrisk.
Premierisk
Premierisk är risken för förluster till följd av att det kommande årets skador blir större än förväntat, dvs. risken för att
kostnaderna för ännu ej inträffade skador inte täcks av premierna.
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Premierisken styrs genom bolagets riktlinjer för tecknings- och återförsäkringsrisker, som anger ramar och principer för
bolagets exponering mot premierisker och även för den mottagna och avgivna återförsäkringen. Riskexponeringen styrs
genom detaljerade interna riskurvalsregler och teckningslimiter, samt genom bolagets riskbedömning. Skadeförebyggande
åtgärder i form av exempelvis rådgivning syftar till att förbättra bolagets risk ytterligare.
Skadeutfall och premier analyseras löpande av aktuarier och produktansvariga. Vid behov vidtas åtgärder, exempelvis
avseende prissättning eller villkor, så att uppsatta lönsamhetsmål kan nås.
Syftet med riskhanteringen är att säkerställa att bolaget har kontroll över de risker som tecknas och att dessa inbegrips i
den av styrelsen fastställda riskaptiten.
Reservsättningsrisker
Reservrisk är risken för förluster till följd av negativt utfall vid avvecklingen av avsättningarna för oreglerade skador, det vill
säga risken för att avsättningen för oreglerade skador inte räcker för att reglera inträffade skador.
Kontroll och hantering av reservrisken styrs med bolagets instruktion för reservsättning och de försäkringstekniska
riktlinjerna vilka godkänns av bolagets styrelse.
Reservsättningsrisken begränsas med väl utvecklade aktuariella metoder för bedömning och genom genomgångar och
uppföljning av individuella oreglerade skador. De aktuariella metoderna och antagandena beaktar historiska skadeutfall,
riskexponering och vissa externa data så som konsumentprisindex, rättsfall och trender i offentlig skadestatistik. Vid
beräkning av avsättning för inträffade men ej kända skador används normalt metoderna Chain-Ladder eller BornhuetterFerguson beroende på mängden av data och andelen oreglerade skador.
Annullationsrisk
Annullationsrisk definieras som risken att försäkringar avslutas i förtid eller inte förnyas.
Bolagets annullationsrisk bedöms liten då samtliga premier faktureras vid avtalets ingång.
Katastrofrisk
Katastrofrisk är risken för ett försämrat skaderesultat på grund av katastrofer.
Bolagets återförsäkringslösning begränsar katastrofrisken genom att reducera förlusterna vid extrema eller exceptionella
skadehändelser så som fastighetsbränder och stormar, så att kostnaden för inträffad skada inte kan överstiga bolagets
självbehåll.
Nedanstående tabell visar skadekostnadsutvecklingen för bolagets direkta affär skadeåren 2015-2019:
Skadekostnad före avgiven återförsäkring
Skadeår
Uppskattad skadekostnad (tkr)
- i slutet av skadeåret
- ett år senare
- två år senare
- tre år senare
- fyra år senare

2015

2016

2017

2018

2019

200 507
201 644
183 483
182 202
182 207

179 015
169 580
167 844
165 714

305 133
291 207
270 314

170 858
164 601

128 846

Nuvarande skattning
Totalt utbetalt

182 207
181 582

165 714
165 636

270 314
264 622

164 601
154 360

128 846
79 947

911 683
846 147

625

78

5 692

10 241

48 900

-991
65 536
64 545

18 300

13 301

34 818

6 257

0

72 676

Avsättning skadeår 2014 och tidigare
Avsättning skadeår 2015 - 2019
Total avsättning i balansräkningen
Överskott

Totalt

Avsättningar för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i väsentliga antaganden så som inflation, medelskada och
rättspraxis. Känsligheten för förändringar av dessa antaganden är svår att kvantifiera.
Nedanstående känslighetsanalys har genomförts genom att mäta effekten på brutto- och nettoavsättningar samt eget
kapital före skatt av rimligt sannolika förändringar i några centrala antaganden. Effekterna har mätts antagande för
antagande med övriga antaganden konstanta. Någon hänsyn till eventuella korrelationer mellan antaganden har därmed
inte tagits.
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Känslighetsanalys av odiskonterad bästa skattning DF Syd
2019-12-31
Brutto, tkr
Skadeinflation
Antal skador
Medelskada
Livslängd
Netto, tkr
Skadeinflation
Antal skador
Medelskada
Livslängd

2018-12-31
Brutto, tkr
Skadeinflation
Antal skador
Medelskada
Livslängd
Netto, tkr
Skadeinflation
Antal skador
Medelskada
Livslängd

Förändring i
antagande

Direkt
försäkring

Mottagen Totalt
försäkring

+1%
+10%
+10%
+1 år

1 218
14 765
13 935
0

6 029
12 871
12 871
284

7 247
27 637
26 806
284

+1%
+10%
+10%
+1 år

1 038
13 780
12 950
0

6 029
12 871
12 871
284

7 066
26 652
25 821
284

Förändring i
antagande

Direkt
försäkring

Mottagen Totalt
försäkring

+1%
+10%
+10%
+1 år

414
5 496
5 142
0

3 017
6 444
6 444
355

3 430
11 940
11 586
355

+1%
+10%
+10%
+1 år

206
4 176
3 822
0

3 017
6 444
6 444
355

3 223
10 620
10 266
355

Löptidsanalys
Durationen för de försäkringstekniska avsättningarna för avsättning oreglerade skador är 6 månader, för premiereserven
är durationen i direktaffär 0,82 år och totalt inklusive mottagen affär 2,8 år. Med duration avses genomsnittlig tid till att
skadeersättning betalas ut
Marknadsrisker
Marknadsrisken är risken för förluster till följd av förändringar i marknadsvärde på finansiella tillgångar och skulder.
Marknadsrisker inom Dina Försäkringar Syd uppstår genom att värdena på bolagets placeringstillgångar påverkas av
fluktuationer i marknadspriserna på tillgångarna.
Bolaget har viss men begränsad aptit för marknadsrisker. I den mån förutsättningar bedöms finnas, i form av riskutrymme
och möjligheter att skapa positiv avkastning, kan placeringsportföljen utnyttjas för att bidra till verksamhetens resultat.
Placeringsverksamheten ska bedrivas i försäkringstagarnas bästa intresse. Bolagets kapital får endast placeras i tillgångar
och instrument vars risker bolaget kan identifiera, mäta, övervaka, kontrollera och rapportera. Risknivån ska vara
anpassad efter tillgängligt kapital och beslutad risktolerans.
Styrelsen har fastställt ramarna för placeringsverksamheten i bolagets placeringspolicy. Där anges i vilka tillgångar
kapitalet får placeras och limiter fastställs.
Eftersom en stor del av placeringstillgångarna inte aktivt kan hanteras (aktier i Dinaboalgen och depå hos Dina AB) avser
bolagets placeringsriktlinjer huvudsakligen hanteringen av den övriga delen av portföljen.
Bolagets övriga placeringstillgångar placeras huvudsakligen i aktier och räntebärande värdepapper. Placeringar i
specialfonder och strukturerade produkter är möjligt i viss begränsad utsträckning. Derivatinstrument används för att
effektivisera förvaltningen eller begränsa risker. I placeringstillgångarna ingår även två fastigheter där rörelse bedrivs.
Bolaget har investerat en del av kapitalet i värdepappersfonder. För bedömning av risker genomlyses dessa ner på
värdepappersnivå.
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Bolagets allokering av placeringstillgångar

Byggnader och mark
Aktier och andelar
Obligation och andra räntebärande
värdepapper
Övriga lån
Depåer hos företag som avgivit
återförsäkring

2019

2018

Tkr
45 450
363 108

%
6,8%
54,5%

Tkr
8 700
148 379

%
2,6%
45,0%

128 755
40

19,3%
0,0%

109 400
40

33,2%
0,0%

128 534
665 887

19,3%
100,0%

62 945
329 464

19,1%
100,0%

Marknadsrisker delas in i sex riskområden, ränterisk, aktiekursrisk, fastighetsrisk, valutarisk, spreadrisk och
koncentrationsrisk, i enlighet med kategoriseringen i solvensregelverket. Till följd av innehaven i Dina-aktierna är
koncentrationsrisk och aktiekursrisk de tydligt dominerande marknadsriskerna i bolagets riskprofil.
Känslighetsanalys marknadsrisker
Ränteförändring
Förändring verkligt värde aktier
Förändring fastighetsvärde
Kreditspread

+1%/-1%
+10%/-10%
+10%/-10%
+1%/-1%

2019
110
6 812
3 571
333

2019
-110
-6 812
-3 571
-333

2018
66
2 411
679
392

2018
-66
-2 411
-679
-392

Ränterisk
Ränterisk avser risk för förlust till följd av förändringar i marknadsräntornas nivå eller volatilitet.
För huvuddelen av Dina Försäkringar Syds försäkringsåtaganden gäller att de inte marknadsvärderas enligt gällande
redovisningsregler, dvs. försäkringsåtagandena diskonteras inte. Ett undantag är försäkringstekniska avsättningar för
försäkringstekniska åtaganden för skadelivränta som diskonteras. Vid värdering enligt värderingsprinciperna i
solvensregelverket, och i bolagets i riskberäkningar, beaktas dock känsligheten för förändringar i räntenivåer på samtliga
försäkringstekniska avsättningar.
Av bolagets placeringsriktlinjer begränsas ränterisken genom att en limit anges för bolagets ränterisk netto i förhållande till
kapitalbasen. Detta innebär att bolaget i sin placeringsverksamhet måste ta hänsyn till räntekänsligheten på skuldsidan i
balansräkningen.
Bolaget har räntebärande tillgångar i portföljen såsom obligationer, statsskuldväxlar samt räntebärande instrument i
värdepappersfonder. Räntebärande tillgångar utgör ca 19,3% av bolagets placeringstillgångar.
Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är risken för att förluster till följd av ändringar i nivå eller volatilitet i aktiekurser.

Bolagets aktieinnehav domineras av aktierna i Dina Försäkring AB vilket utgör ett innehav om 41,2 % av bolagets
placeringstillgångar, och 75,5 % av aktietillgångarna. I balansräkningen är dessa aktier upptagna till substansvärde.
Styrelsen i Dina Försäkringar Syd har fastställt en limit för den totala aktierisken uttryckt som andel av kapitalbasen.
Utöver innehavet i Dina Försäkring AB gör bolaget i princip endast placeringar i aktier som är noterade på reglerade
marknader inom EES/OECD.
Fastighetsrisk
Fastighetsrisk är risk för förluster till följd av förändringar av marknadspriset på fastigheter.
Bolaget äger en rörelsefastighet, i Borgholm och två förvaltningsfastigheter, en i Varberg och en i Falkenberg.
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Spreadrisk
Spreadrisk är risken för förändring av värdet på en räntebärande tillgång (och ev. skulder) i jämförelse med motsvarande
tillgång utan kreditrisk.
Limiter finns fastställda av styrelsen vad gäller exponering mot emittenter med olika officiella kreditvärderingar.
Koncentrationsrisk
Koncentrationsrisk är risken att det bland bolagets placeringstillgångar finns så stora exponeringar mot en enskild emittent
att det kan påverka bolagets solvens och finansiella ställning.
Bolagets strävan är att så långt som möjligt ha en god spridning på olika emittenter.
Utöver innehavet i Dina Försäkring AB har Dina Försäkringar Syd en väldiversifierad portfölj.
Valutarisk
Valutarisk är risken för förluster på grund av förändringar i valutakurser. Valutarisk kan förekomma både i tillgångar och i
skulder.
Bolaget har inte koncession utanför Sverige, varför ingen valutarisk finns i de försäkringstekniska skulderna. Det finns i
övrigt inga andra väsentliga skulder som har underliggande valuta annan än SEK. Valutarisk uppstår således genom
placeringar framförallt i värdepappersfonder. Bolaget har inga direkta placeringar i aktier noterade i utländsk valuta.
Motpartsrisk
Motpartsrisk är risken att ett åtagande inte fullgörs av en motpart och därigenom orsakar bolaget en oväntad förlust.
Bolagets motpartsrisker ska så långt som möjligt begränsas. Bolagets motpartsrisk hänför sig främst till fordringar i den
interna återförsäkringen inom federationen och till banktillgodohavanden.
I bolagets riktlinjer för tecknande av försäkring och återförsäkring och placeringsriktlinjer fastställs de maximala
motpartsrisker som bolaget får acceptera.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att inte kunna infria betalningsförpliktelser då de förfaller.
Bolagets verksamhet begränsas till skadeförsäkring med i huvudsak åtaganden på kort sikt varför likviditetsriskerna
bedöms vara av begränsad betydelse för bolaget.
Bolaget ska säkerställa att likvida medel finns för löpande betalningar som möjliggör att det kan uppfylla sina åtaganden
utan att andra tillgångar behöver realiseras vid en tidpunkt då det är ofördelaktigt.
Strategisk risk
Strategisk risk är risken för förluster p.g.a. att styrelse eller företagsledning fattar felaktiga beslut koppat till företagets
framtida affärsstrategier och affärsplaner.
Trots en relativt liten och okomplicerad verksamhet finns risk för att styrelse och/eller företagsledning fattar felaktiga beslut
om bolagets framtida affärsstrategier och affärsplaner eller att företaget påverkas negativt av plötsliga
omvärldsförändringar eller konkurrenters agerande. Bolagets strategiska risker begränsas av att större strategiska
förändringar normalt sker genom gemensamma beredningar och beslut inom Dina-federationen.
De strategiska riskerna ska identifieras årligen i bolagets riskidentifieringsprocess. För att skydda bolaget mot att risker
realiseras fastställs interna riktlinjer, instruktioner och åtgärdsplaner, vilka löpande följs upp i den interna kontrollmiljön
samt av företagsledning och styrelse.
Operativ risk
Operativ risk är risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner fallerar, är felaktiga eller inte
ändamålsenliga. Operativ risk är även risk för mänskliga fel, bedrägerier, systemfel (såsom IT, telefoni), bristande
regelefterlevnad, ryktesrisk eller externa händelser (såsom storm, terrorism, epidemier) inträffar som kan påverka driften
av verksamheten.
En operativ risk är risken för potentiell händelse som kan leda till skada för affärsverksamheten.
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Bolaget ska ha en intern kontrollmiljö med interna riktlinjer, instruktioner och processer som ska förebygga att de operativa
riskerna inte materialiseras eller som minskar konsekvenserna för bolaget om de inträffar. I bolaget genomförs årligen en
riskidentifiering avseende verksamhetens samtliga risker, vilken även omfattar en identifiering av de operativa riskerna.
För väsentliga risker där brister identifierats utarbetas åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna ska löpande följas upp av ledning
och styrelse.
För att kunna identifiera och fånga upp, kontrollera och åtgärda brister i verksamheten ska en incidentrapportering göras
när en oönskad händelse inträffar. Incidenterna följs sedan upp och rapporteras kvartalsvis av regelefterlevnadsfunktionen
till Vd/styrelse.
Kapitalhantering
Dina Försäkringar Syds verksamhet är föremål för myndighetskrav i form av regulativa kapitalkrav. Regelverket ställer
bland annat krav på övervakning av verksamheten som beskrivs närmare i avsnittet om företagsstyrning i
förvaltningsberättelsen. Regelverket ställer också krav på kvantitativa bestämmelser i form av kapitalkrav i syfte att
minimera risken för insolvens om oförutsedda förluster skulle uppstå. Bolaget har uppfyllt dessa kapitalkrav under hela
räkenskapsåret.
Av bolagets riktlinje för kapitalhantering framgår styrelens kapitalmål för verksamheten. Kapitalmålet dokumenteras i en
kapitalplan som ska omfatta tre år och baseras på bolagets affärsplan.
Informationen som lämnas nedan och i förvaltningsberättelsen avseende kapitalstyrka och solvensuppgifter baseras på de
regler som föreskrivs i försäkringsrörelselagen. Dessa regler utgår ifrån erforderlig nivå på solvens och kapital samt de
värderingsprinciper som tillämpas inom rörelsereglerna.
Bolaget, Tkr

24

Minimikapitalkrav
Solvenskapitalkrav

2019
47 601
158 584

2018
38 486
83 825

Eget kapital enligt årsredovisningen,
inkl obeskattade reserver
Skillnader mellan Solvens 2 och årsredovisningen
Kapitalbas enligt Solvens 2

512 819
-1 319
511 500

305 089
-7 075
298 014
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Not
3. PREMIEINKOMST, PREMIEINTÄKT, brutto
Avtal tecknade i Sverige
Premieinkomst

Dir förs.
192 666 342

2019
Mott.åf
132 686 504

Totalt
325 352 846

Dir förs.
95 285 416

2018
Mott.åf
Totalt
59 317 541 154 602 957

4. KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN
Kapitalbas: (Genomsnittlig avsättning för oreglerade skador f e r + genomsnittlig premieintäkt).
Kalkylräntesats: medelvärdet av räntan för 90-dagars statsskuldsväxlar under räkenskapsåret.
Kalkylräntesats för 2019 är 0,0 % (0,1 %).
5. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
Brutto
191 043 954
19 207 114
210 251 068

2019
Avgiven
-3 719 861
0
-3 719 861

Netto
187 324 093
19 207 114
206 531 207

Brutto
103 505 017
10 424 352
113 929 369

2018
Avgiven
-17 325 202
0
-17 325 202

Netto
86 179 815
10 424 352
96 604 167

Förändr i avs för inträffade o rap. skador
Förändr i avs för inträffade men ej rapp.
skador (IBNR)
Skaderegleringskostnader
Förändr i avs för oreglerade skador

-32 274 248

18 193 378

-14 080 870

-18 716 775

12 378 155

-6 338 620

-1 111 712
-1 609 317
-34 995 277

0
0
18 193 378

-1 111 712
-1 609 317
-16 801 899

-241 852
-501 057
-19 459 684

0
0
12 378 155

-241 852
-501 057
-7 081 529

Summa försäkringsersättningar

175 255 791

14 473 517

189 729 308

94 469 685

-4 947 047

89 522 638

Försäkringsersättningar brutto

Dir förs.
71 192 235

Mott.åf
104 063 556

Totalt
175 255 791

Dir förs.
51 308 918

Mott.åf
43 160 767

Totalt
94 469 685

Utbetalda försäkringsersättningar
Utbetalda skadeersättningar
Driftskostnader för skadereglering
Utbetalda försäkringsersättningar
Förändring i avsättning för oreglerade skador

6. DRIFTSKOSTNADER

2019

2018

Driftskostnader
Anskaffningskostnader
Förändring av Förutbetalda anskaffningskostnader
Administrationskostnader
Summa driftskostnader

35 623 235
0
52 899 120
88 522 355

17 263 533
0
31 043 329
48 306 862

Totala driftskostnader före funktionsindelning
Personalkostnader
Lokalkostnader
Avskrivningar
Övriga driftskostnader
Summa
Härav skaderegleringskostnader
Härav finansförvaltningskostnader
Härav fastighetsförvaltningskostnader

46 197 663
3 218 701
2 061 367
58 858 438
110 336 169
-17 597 797
-2 255 253
-1 960 764

28 142 832
1 596 061
1 165 011
29 717 754
60 621 658
-10 925 409
-787 006
-602 381

Driftskostnader i försäkringsrörelsen
härav direkt försäkring
härav mottagen återförsäkring

88 522 355
58 615 091
29 907 264

48 306 862
34 639 796
13 667 066

Erhållna provisioner och andra ersättningar har avräknats med

12 686 939

6 559 067

Ersättning för service- och förmedlingstjänster
Bolaget tillhandahåller förmedlingstjänster i form av förmedling av skadeförsäkringskontrakt samt servicetjänster i form av
skaderegleringstjänster och övriga konsultativa servicetjänster.
I de fall åtagandet utgör förmedling av försäkring är bolagets bedömning att åtagandet uppfylls vid försäkringens förmedlingstidpunkt, vilket
sammanfaller med tidpunkten då kunden erhåller nyttan av tjänsten och de förpliktelser som följer av detta. Bolaget redovisar intäkten i
anslutning till förmedlingstidpunkten. Transaktionspriset utgår i huvudsak från antaganden om marknadspris för liknande förmedling.
I de fall åtagandet utgör en servicetjänst uppfylls åtagandet vid transaktionstidpunkten, vilket sammanfaller med hur kontrollen över tjänsten
överförs till kunden. Transaktionspriset utgår från en kostnadsbaserad metod.

Förmedlingsersättning
Skaderegleringstjänst
Övrigt

7. OPERATIONELL LEASING
Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal
uppgår till
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år

2019
12 688 604
4 226 665
422 149
17 337 418

2018
6 559 067
3 160 001
200 000
9 919 068

2019

2018

265 779

253 502

175 775
261 885
0
437 660

246 812
470 643
0
717 455

Leasingavtalen avser 7 Xerox kopiatorer/multimaskiner och 3 PitneyBowes frankeringsmaskin.
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8. HÄRAV RESULTAT AV AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING
Premiekostnad för avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsers.
Återförs. andel av förändr. i oregl.skador

Dir förs.
-34 334 842
3 719 861
-18 193 378
-48 808 359

9. KAPITALAVKASTNING, intäkter
Hyresintäkter från byggnader och mark
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga ränteintäkter

Realisationsvinster
Byggnader
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2019
Mott.åf
-306 061
0
0
-306 061

Totalt
-34 640 903
3 719 861
-18 193 378
-49 114 420

2019

2018

2 363 201
3 187 888

570 549
1 424 076

20 748
293 584
314 332

0
217 004
217 004

0
1 523 990
751 508
2 275 498
8 140 919

0
-1 760 006
272 948
-1 487 058
724 571

10. OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR
Andra finansiella placeringstillgångar
Fastigheter
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa vinst/förlust

Dir förs.
-15 869 874
17 325 202
-12 378 155
-10 922 827

2019
Vinster

0
60 786 853
978 108
61 764 961

Förluster
0
-64 750
0
-64 750

2018
Vinster
Förluster
0
12 168 219
0
12 168 219

61 700 211

7 036 414

2019

2018

Driftskostnader för byggnader och mark

1 960 764

602 382

Kapitalförvaltningskostnader

2 255 253

787 006

-63
-63

36
36

0
0
0
4 215 954

0
0
0
1 389 424

2019

2018

11. KAPITALAVKASTNING, kostnader

Räntekostnader
Övriga räntekostnader
Realisationsförluster
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

12. NETTORESULTAT PER KATEGORI FINANSIELLA INSTRUMENT

Samtliga finansiella tillgångar har identifierats som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen.
Byggnader och Mark
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Kassa och Bank

0
63 544 771
1 198 319
475 082
293 503
65 511 675

0
12 529 641
69 500
1 779 541
216 204
14 594 886

Kassa och bank ingår inte i kategorin som värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
13. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell skattekostnad:
Periodens skattekostnad

2019

2018

-8 762

0

-2 734 843
-11 593 663
195 459
-14 133 047

65 191
405 918
-93 165
377 944

Totalt redovisad skattekostnad

-14 141 809

377 944

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
21,4%
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ränta periodiseringsfond
Schablonintäkt investeringsfonder
Schablonintäkt säkerhetsreserv
Effekt av ändrad skattesats uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

63 671 009
-13 625 596
-22 651
0
-19 183
-130 970
-182 260
-161 149
-14 141 809

Uppskjuten skattekostnad:
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Byggnader och mark
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
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22,0%

2018
Mott.åf
-75 173
0
0
-75 173

6 261 718
-1 377 578
-31 675
176
-13 921
-89 347
0
1 890 289
377 944

0
-4 777 853
-353 952
-5 131 805

Totalt
-15 945 047
17 325 202
-12 378 155
-10 998 000

Dina Försäkringar Syd
org nr 532000-1372

Sida 27 av 31

Förändring av redovisad uppskjuten skatteskuld

Fusionerad
2019-12-31 uppskjuten skatt

Byggnader och mark
Andra finansiella placeringstillgångar

4 010 190
50 835 164
54 845 354

14. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommit via fusion
Årets inköp
Årets försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Tillkommit via fusion
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

1 431 383
20 743 502
22 174 885

Redovisat
via resultatr.

2018-12-31

1 303 460
12 829 587
14 133 047

1 275 347
17 262 075
18 537 422

2019-12-31

2018-12-31

8 146 625
7 715 896
0
0
15 862 521

8 395 238
0
0
-248 613
8 146 625

-7 057 699
-6 846 289
-1 686 673
-15 590 661
271 860

-6 122 911
0
-934 788
-7 057 699
1 088 926

Avser bolagets andel av gruppgemensamma inköpta försäkrings- och affärssystem. Årets avskrivningar ingår i posten driftskostnader i resultaträkningen.
15. BYGGNADER OCH MARK

2019-12-31

2018-12-31

Rörelsefastigheter
Verkligt värde

45 450 020

8 700 020

Anskaffningsvärde, historiskt
Skattemässiga avskrivningar (görs ej i redovisningen.)
Orealiserad värdeförändring
Utgående verkligt värde

34 658 357
-8 675 277
19 466 940
45 450 020

4 882 469
-2 275 803
6 093 354
8 700 020

Bolaget äger en fastighet i Varberg, en fastighet i Falkenberg samt en fastighet i Borgholm där bolaget utnyttjar 30% av ytan för den egna verksamheten. Fastigheterna har värderats
av extern värderingsman varvid marknadsvärdet har fastställts enligt en kassaflödeskalkyl enligt avkastningsmetoden. . Fastigheten har klassificerats enligt nivå 3. Extern värdering
sker vartannat år.

16. AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Vid årets början
Utgående balans
17. AKTIER OCH ANDELAR

Noterade aktier och andelar
Onoterade aktier och andelar

2019-12-31

2018-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

2019-12-31
Anskaffningsvärde

Verkligt
värde

2018-12-31
Anskaffningsvärde

68 137 114
52 097 166
120 234 280

86 670 124
276 337 745
363 007 869

2019-12-31
Upplupet
anskaffn.värde

Verkligt
värde

0
125 635 554
0
125 635 554

0
128 755 287
0
128 755 287

2019-12-31
Upplupet
anskaffn.värde

Verkligt
värde

2018-12-31
Upplupet
anskaffn.värde

Verkligt
värde

40 000
40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

Verkligt
värde

38 344 415 30 914 877
26 964 872 117 362 544
65 309 287 148 277 421

Förekommande marknadsrisker kommenteras i not 2.
18. OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

Svenska bostadsinstitut
Övriga svenska emittenter
Övriga utländska emittenter

19. ÖVRIGA LÅN

Övriga lån
År till förfall
0-1 år
1-5 år
> 5 år

20. FORDRINGAR AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING
Fordringar hos försäkringsföretag
Fordringar hos försäkringstagare

2018-12-31
Upplupet
anskaffn.värde

Verkligt
värde

0
0
108 427 501 109 400 371
0
0
108 427 501 109 400 371

0
0
40 000
40 000

0
0
40 000
40 000

2019-12-31

2018-12-31

6 649 753
25 536 318
32 186 071

5 761 188
13 558 584
19 319 772

ÅRSREDOVISNING 2019

Dina Försäkringar Syd

27

Dina Försäkringar Syd
org nr 532000-1372

Sida 28 av 31

21. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDERS VERKLIGA VÄRDEN
Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i
dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. För övriga
finansiella tillgångar och skulder är redovisat värde en god approximation av det verkliga värdet.
När verkligt värde för en tillgång skall fastställas använder bolaget observerbara data i så stor utsträckning som möjligt.
Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken
enligt nedan.
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekniken
innefattar indata som inte baseras på observerbara data och där den har en väsentlig påverkan på värderingen. Utgångspunkten
vid värderingen är konsolideringskapitalet i respektive bolag.
I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderats
till verkligt värde i balansräkningen. Här redovisas i tkr.
Beloppen i kolumnen nivå 3 avser i huvudsak innehav internt inom Dina gruppen.
2019-12-31

Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

86 670
128 755
215 425

0
0
0

276 338
40
276 378

363 008
128 795
491 803

Förändringar i nivå 3 avser förändringar i innehavet med 112 226 tkr (0 tkr) samt värdetillväxt med 46 749 tkr (7 129 tkr).
Samtliga vinster och förluster avseende innehavs- och värdeförändringar i nivå 3 redovisas i noterna Kapitalavkastningens
intäkter och Orealiserade vinster/förluster i resultaträkningen enligt följande (tkr):
Inga överföringar har skett till eller ifrån nivå 3.
2019
0
0
12 168
0

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster
Orealiserade förluster

2018
0
0
6 453
0
2018-12-31

Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

22. MATERIELLA TILLGÅNGAR
Anskaffningsvärde inventarier
Vid årets början
Tillkommit via fusion
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

30 915
109 400
140 315

0
0
0

117 363
40
117 403

148 278
109 440
257 718

2019-12-31

2018-12-31

2 986 686
1 100 806
0
-55 000
4 032 492

3 042 936
0
0
-56 250
2 986 686

-2 197 111
-481 171
55 000
-374 694
-2 997 976

-2 023 138
0
56 250
-230 223
-2 197 111

Redovisat värde vid årets slut

1 034 516

789 575

Summa materiella tillgångar

1 034 516

789 575

2019-12-31

2018-12-31

2 785
766 123
768 908

0
614 631
614 631

2019-12-31

2018-12-31

178 696 725
13 707 531
7 300 000
4 225 000
6 052 000
209 981 256

150 599 722
7 112 787
7 300 000
4 225 000
6 052 000
175 289 509

Ack avskrivningar enligt plan inventarier
Vid årets början
Tillkommit via fusion
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Vid årets slut

23. ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
24. EGET KAPITAL
Se rapporten över förändringar i eget kapital.
25. OBESKATTADE RESERVER
Säkerhetsreserv
Utjämningsfond
Periodiseringsfond avsatt 2014
Periodiseringsfond avsatt 2015
Periodiseringsfond avsatt 2016

Utrymmet för maximal säkerhetsreserv har ökat med 190 450 333 Kr 2019-12-31 mot 2018-12-31.
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26. EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

2019-12-31

2018-12-31

-72 532 369

-37 303 018

-2 714 447
-31 615 738
-106 862 554
I balansposten ingår avsättning för kvardröjande risker med 3 000 000 (0).

-938 254
0
-38 241 272

Ingående balans
Förändring till följd av premiemässiga
förändringar i försäkringsbeståndet
Beståndsöverlåtelse DF Skåne

27. OREGLERADE SKADOR

Avsättning för inträffade och rapporterade skador
Avsättning för inträffade ännu ej rapporterade skador
Avsättning för skaderegleringskostnader

2019-12-31
Brutto

Netto

Brutto

Netto

185 773 713
7 484 442
2 963 764
196 221 919

175 922 397
7 484 442
2 963 764
186 370 603

86 615 640
2 472 895
1 627 050
90 715 585

73 420 673
2 472 895
1 627 050
77 520 618

28. UPPSKJUTEN SKATTESKULD

2019-12-31

2018-12-31

4 010 190
50 159 623
675 541
54 845 354

1 275 346
17 032 321
229 755
18 537 422

2019-12-31

2018-12-31

0
-183 302
7 312 699
7 129 397

0
-92 936
138 480
45 544

2019-12-31

2018-12-31

275 750
311 750

93 500
194 250

2019-12-31

2018-12-31

705 172
2 084 055
13 989
2 803 216

3 472 354
1 084 465
0
4 556 819

2019-12-31

2018-12-31

6 549 954
1 803 208
212 664
8 565 826

5 629 958
1 236 402
48 746
6 915 106

2019-12-31

2018-12-31

Inga

Inga

293 233 156

115 761 890

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
för placeringstillgångar
Byggnader och mark
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

29. SKULDER AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING
Skulder till försäkringstagare
Skulder till ombud
Skulder till försäkringsföretag

30. DERIVAT
Aktieoptioner verkligt värde
anskaffningsvärde

31. ÖVRIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skattedeklaration december
Redovisad moms

32. ÖVRIGA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna löner och sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

33. STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH
EVENTUALTILLGÅNGAR
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
POSTER INOM LINJEN
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser

2018-12-31

34. NÄRSTÅENDE
Närstående personer till Dina Försäkringar Syd är helägt dotterbolag enligt not 16, bolag inom Dina Försäkring AB-koncernen samt övriga närstående.
Närstående nyckelpersoner är styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar till dessa. Ersättningar till styrelse och ledande
befattningshavare framgår av not 35. I övrigt förekommer inga transaktioner med dessa personer eller deras närstående utöver normala kundtransaktioner. En
relations ekonomiska innebörd och inte bara ägandet har varit grund för bedömningen huruvida ett närståendeförhållande föreligger. Dina Försäkring ABkoncernen har av de lokala Dinabolagen fått uppdrag att bedriva verksamhet och service i de delar av gruppens totala verksamhet där storskalighets- och
effektivitetsfördelar kan vinnas. Bolagets dotterbolag ÖÖF Förvaltningsbolag AB bedriver ingen verksamhet varför några transaktioner med detta ej har
förekommit under året. Det finns ej heller några fordringar på eller skulder till dotterbolaget.
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35. MEDELANTAL ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2019

2018

27
31
58

15
18
33

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Könsfördelning i företagsledningen
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Män
7
1
8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och ledning
Kontorstjänsteman

Kvinnor
2
1
3
2019

Män
5
2
7

Löner och
ersättn.

Sociala
kostnader

(Varav
pensionskostnad)

5 173 542
29 520 968
34 694 510

1 198 024
8 174 974
9 372 998

(699 290)
(3 218 741)
(3 918 031)

Kvinnor
2
0
2
2018

Löner och
ersättn.

Sociala
kostnader

(Varav
pensionskostnad)

3 010 751
14 488 207
17 498 958

1 286 927
4 446 834
5 733 761

(530 578)
(1 560 007)
(2 090 585)

Lön/Arvode

Övriga
Förmåner

Löner, förmåner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 2)
Lön/Arvode
Anders Byström, ordförande

1)

Håkan Hellström, vice ordförande -190923
Eva-Lotta Johansson, vice ordförande 190923-

4)

Leif Pettersson, styrelseledamot

Övriga Förmåner

Pensionskostnader

Summa 2019

Pensionskostnader

763 192

763 192

242 007

242 007

125 015

125 015

135 067

135 067

193 343
139 926

139 926

113 954

113 954

Susanne Söderberg, styrelseledamot

66 745

66 745

107 036

107 036

Arne Karlsson, styrelseledamot
1)
Henrik Andersson, styrelseledamot

77 384

77 384

114 801

114 801

139 249

139 249

128 744

128 744

149 950

149 950

56 875

56 875

358 819

358 819

157 511

157 511

Bo Lundgren, styrelseledamot
3)
Stefan Norberg,styrelseledamot
Erling Cronqvist, styrelseledamot

3)

Carola Larnefeldt, styrelseledamot

3)

Anders Andersson, styrelseledamot DF Kattegatt

97 847

97 847

172 237

172 237

Stefan Stenberg, Styrleseledamot DF Kattegatt

132 110

132 110

Gert Jansson, styrleseledamot DF Kattegatt

126 888

126 888

Tomas Karlsson, Styrelseledamot DF Kattegatt

118 286

Ola Bergman, VD

1 177 397

Karina Lindgren, VD DF Kattegatt

1 023 392
5 019 291

118 286
234 878

1 412 275

13 324

464 412

1 501 128

13 324

699 290

5 731 905

941 357
1 839 841

0

167 112

1 108 469

167 112

2 006 953

1) Ingår även fakturerad ersättning enligt nedan beskrivna ersättningspriciper.
2) Tabellen ovan avser utbetalning och ersättning under räkneskapsåret.
3) Har varit styrelseledamoter i DF Kattegatt 2019 samt i DF Syd från och med 190923.
4) Har varit styrelseledamoter i DF Kattegatt 2019 samt i DF Syd från och med 190603.

Ersättningsprinciper
Någon resultatbaserad ersättning till styrelse, VD eller företagsledning, har ej utgått och finns ej heller garanterad. Bolaget har ingen utlåning till någon
styrelseledamot eller verkställande direktören. Övriga förrättningar skall ingå i årsarvodet om inte styrelsen fattar särskilt beslut vad gäller extraordinärt
uppdrag. Sådana är att Susanne Söderberg är beställaransvarig för internrevisionen, Bo Lundgren är beställaransvarig för regelefterlevnad, Anders Byström,
Henrik Andersson och Leif Pettersson ingår i kapitalplaceringsgruppen. Anders Byström och Bo Lundgren ingår i revisionsutskottet. Anders Byström och Håkan
Hellström ingår i utvecklingsgruppen för fusion. Ersättningen 1000 kronor per timma exklusive moms är i nivå med Federationens ersättning för
utredningsuppdrag. Vid fusion och extra bolagstämma förändrades beställaransvariga såsom att Eva-Lotta Johansson blev för internrevision, Henrik
Andersson för aktuariefunktion, Carola Larnefeldt för riskhanteringsfunktion, ingen förändring för regelefterlevnad, Bo Lundgren kvarstår.
Bolagets regler för ersättning till anställda regleras i en av styrelsen fastställd ersättningspolicy. Styrelsen har också gjort en riskanalys. Alla ersättningar ska
vara marknadsmässiga och främja bolagets intresse av att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som de så långt som möjligt ska följa normala omfattningar
och nivåer inom försäkringsbranschen. Ersättningarna till enskilda anställda ska inte motverka företagets långsiktiga intressen. Anställda vid
kontrollfunktionerna i bolaget bör alltid få en sådan ersättning som gör det möjligt för bolaget att anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner.
För säljande personal kan provisionsbaserad ersättning utgå.
Rörliga ersättningar
Rörliga ersättningar skall förekomma endast undantagsvis. Fastställd ersättningspolicy innehåller regler för utformning av sådan.
Pensioner
Några avtal om förtida pensionering finns ej. Bolagets förpliktelser avseende pensioner är täckta genom försäkringar i SPP och
SEB TryggLiv. För försäkringsbranschen normala pensionsvillkor tillämpas.
Uppsägningstider och avgångsvederlag
Vid uppsägning av tjänsten från VD:s sida gäller en uppsägningstid på 6 månader med arbetsplikt efter överenskommelse med styrelsen. Vid uppsägning ifrån
bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader med arbetsplikt efter överenskommelse med styrelsen. De första 6 månaderna är VD förhindrad att ta
anställning med konkurrerande verksamhet vilket även gäller uppdrag i eget bolag. Under denna tid utbetalas lön där bolaget betalar pension och
semesterersättning. Resterande 18 månader utbetalas enbart fast lön utan pension och semesterersättning.
Om bolaget fusionerar, blir uppköpt eller genomgår annan typ av organisationsförändring och VD:s anställning som VD förändras ska bolaget till VD utbetala
motsvarande 24 månaders lön. De första 6 månaderna är VD förhindrad att ta anställning med konkurrerande verksamhet vilket även gäller uppdrag i eget
bolag. Under denna tid utbetalas lön där bolaget betalar pension och semesterersättning. Resterande 18 månader utbetalas enbart fast lön utan pension och
semesterersättning. Utbetalningen sker månadsvis eller efter överenskommelse med styrelsen. Denna lön ska avräknas med eventuell lön från annan
arbetsgivare, vilket inkluderar eventuell ersättning till eget bolag. Fram till den nya organisationen är praktiskt genomförd och VD:s anställning upphört uppbär
VD ordinarie månadslön.
Några andra utfästelser om avgångsvederlag finns ej.
Bolaget har under året kostnadsfört 991 tkr som avgångsvederlag för avgående vd i Dina Försäkringar Kattegatt samt en anställd i samma bolag.
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Beslut om ersättningar
Arvode till styrelsens ledamöter beslutas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande fattar i samråd med styrelsen beslut om ersättning till VD.
36. ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER
PWC
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2019

2018

462 500
0
0
0
462 500

215 500
0
215 500

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
37. Disposition av företagets vinst eller förlust
Eget kapital enligt bolagets balansräkning uppgår till 302 838 137,55 kr. Ingen avsättning till bundna reserver krävs. Till
bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen för bolaget fritt eget kapital på sammanlagt 272 595 427,41 kr.
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat

223 066 228,00
49 529 200,00
272 595 428,00

38. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av 2020 har en omfördelning av aktier i Dina Försäkring AB gjorts vilket göra att Dina Försäkringar Syd har ökat sitt
aktieinnehav från 20,7% ägande till 23,8%. En investering om drygt 40 Mkr.
Under 2020 har en pandemi av ett coronavirus Covid-19 drabbat en stor del av världen. Påverkan på försäkringsverksamheten
och vår finansverksamhet är svårbedömd, det har att göra med omfattning, tidsperiod samt effekterna av de statliga stödpaketen
som lagts. Bolaget följer utvecklingen löpande.
39. Fusion
Under året har en fusion skett med Dina Försäkringar Kattegatt Ömsesidigt med org nr 516401-7500 . Överfört
resultat och balansräkning per fusionsdagen 27 december framgår nedan.
2019-12-27

Till balansräkningen överfördes
Immateriella tillgångar
Placeringstillgångar
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Fordringar övriga tillgångar
Kassa och bank
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

117 722,05
287 756 461,32
2 422 431,00
15 226 881,42
9 645 388,27
331 206,56
315 500 090,62

Eget kapital
Obeskattade reserver
Försäkringstekniska avsättningar
Övriga avsättningar
Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

143 397 352,93
21 560 744,00
120 749 851,00
23 522 263,24
3 061 755,79
3 208 123,66
315 500 090,62

Till resultaträkningen överfördes
Premieintäkt f e r
Försäkringsersättningar f e r
Driftskostnader
Tekniskt resultat
Finansrörelsens resultat
Uppskjuten skatt
Resulat

142 474 031,74
-100 741 253,39
-39 937 358,54
1 795 419,81
19 092 487,14
-2 431 294,00
18 456 612,95

Kalmar den 2 april 2020

Anders Byström
Ordförande

Eva-Lotta Johansson
Vice ordförande

Håkan Hellström

Bo Lundgren

Leif Pettersson

Stefan Norberg

Carola Larnefeldt

Erling Cronqvist

Henrik Andersson

Ola Bergman
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

.

Morgan Sandström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Dina Försäkringar Syd, org.nr 532000-1372

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dina Försäkringar Syd för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dina Försäkringar Syds finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Dina Försäkringar
Syd.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport
som har överlämnats till bolagets revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

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
Dina Försäkringar Syd enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i
revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall,
dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort
subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna
kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt
den bransch i vilken koncernen verkar.
Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund
i de finansiella rapporterna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella
rapportering som helhet (se tabellen nedan). Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi
revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att
bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.
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Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga
separata uttalanden om dessa områden.
Särskilt betydelsefullt område

Hur vår revision beaktade det särskilt
betydelsefulla området

Värdering av avsättning för oreglerade skador
Avsättning för oreglerade skador utgör en väsentlig
balanspost som baseras på beräkningar och
bedömningar om framtida utfall av kostnaden för
inträffade skador. Faktorer som beaktas vid
bedömningen är bl a avvecklingstid och
skademönster.
Bolaget använder vedertagna aktuariella metoder
för beräkningarna av avsättningar för oreglerade
skador. Bolagets avsättningar består av ett flertal
olika produkter där egenskaper hos produkterna
påverkar beräkningsmodellerna.

Våra revisionsåtgärder har omfattat, men inte uteslutande
utgjorts av:
•

Bedömning av utformning och testning av effektiviteten
hos kontrollerna inom processerna för att beräkna
oreglerade skador.

•

Vår granskning har också omfattat bedömningar av
använda aktuariella metoder och modeller. Vi har även
utmanat och bedömt företagsledningens antaganden.

•

Vidare har vi utfört egna beräkningar för att säkerställa
att avsättningarna är rimliga. PwC:s egna aktuarier
biträdde vid revisionen.

För ytterligare beskrivning, se Årsredovisningen not
1, 2 och 27.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 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 oegentligheter eller misstag.
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 fortsatt 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.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat
övervaka bolagets finansiella rapportering.

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 misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 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 misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

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

•

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

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 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
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende,
och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall
tillhörande motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga
felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden
i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Dina Försäkringar Syd för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Dina Försäkringar Syd enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Styrelsen
ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 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 förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

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

•

på något annat sätt handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag
eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
försäkringsrörelselagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med försäkringsrörelselagen.
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 räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 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 överträdelser 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 försäkringsrörelselagen.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, utsågs till Dina Försäkringar Syds revisor av
bolagsstämman den 3 juni 2019 och har varit bolagets revisor sedan 1 juni 2017.
Stockholm den

april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Morgan Sandström
Auktoriserad revisor
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1878
Nästan hela Södra Qvinneby,
Stenåsa socken, har blivit lagd
i aska den 18 oktober genom
mordbrand. Tolv ladugårdar
med därtill hörande lador,
massor av inbärgad samt till
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sex boningshus, tolv bodlängor
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blivit hemsänd från den socken
där hon varit anställd och skulle
som fattighjon vistas ett dygn
i varje matlag men rymde och
tände sedan eld på byn.
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