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Året i korthet
kN

y gemensam Brandbook (intern plattform om
företagets värderingar).
k
Konverterat 15 000 försäkringar till nytt datasystem.
k
Bolaget drabbas av 4 bränder i slutet av året.
k
Kontoret i Torsås läggs ner.
k
Stark höjning av konsolideringsgraden från 145 till 173.
kB

olagets placeringstillgångar utvecklas väl
(totalavkastning på kapitalet 6,6%).
k
Fortsatt bra totalkostnadsprocent (92%).
k
Solvens 2 regelverken blir allt strängare. Införs fullt ut 2016.
k
Utsett ny Compliance officer som regelefterlevnadsansvarig.
k
Ytterligare ett år med bra resultat kan läggas till handlingarna.
k
2012 års fusion har varit fortsatt lyckad under 2013.
k
Fortsatt nöjda kunder för 8:e året i rad enligt Svensk kvalitetsindex.
k
Personalen har gjort ett fantastiskt arbete 2013.

FAKTA OM DINA FÖRSÄKRINGAR ÖLAND

Företagsnamn och organisationsnummer

Dina Försäkringar Öland, Org nr 532000-1372.

Företagsform Ömsesidigt bolag, det vill säga försäkringstagarna är kunder samtidigt som
man är ägare till bolaget. Den ömsesidiga bolagsformen är den ursprungliga formen för alla
försäkringsbolag och var den klart dominerande ägarformen fram tills i början av 90-talet.

Hemsida

Grundat Väckelsångs m.fl. socknars brandstodsbolag, som numera ingår i Dina Försäkringar

E-post

Öland genom fusion, bildades 1836. Dina Försäkringar Öland är en sammanslagning av Ölands
Försäkringsbolag, Dina Försäkringar Södra Småland och Dina Försäkringar Kalmarsund.

Bolagets säte Kalmar.
Lokalkontor Borgholm, Färjestaden, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås och Linneryd.
Produktområden Villa-, hem-, fritidshus-, fordons-, båt-, fastighets-, företags-,

lantbruks-, häst-, hund-, katt-, gröda-, skogs-, barn-, olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

www.dina.se/oland
info.oland@dina.se

Telefon

0485-104 08

Postadress

Storgatan 7
386 31 Färjestaden
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VD HAR ORDET

Myndigheters regelverk
förändrar ansvaret

V

erksamhetsåret 2013 blev ytterligare ett framgångsrikt
år. Såväl det tekniska som det finansiella resultatet blev
bland de bästa i historien.
Konsolideringsgraden steg till 173% vilket är viktigt
för att kunna möta framtidens regelkrav, allmänt sammanfattade i benämningen Solvens 2. Konsolideringsgrad är ett mått
på hur finansiellt starkt bolaget är.
Bolaget har under flera års tid haft som ambition att ta höjd för de
kommande kraven. När det för sju år sedan blev känt att någon form
av regelverk var under utarbetande var vår konsolideringsgrad 86%.
Bolaget bestämde då att sträva mot en konsolideringsgrad på 150%
år 2012. Det målet uppfylldes nästintill (145%).
När nu innehållet i Solvens 2-regelverken blivit mer känt och
kraven dessutom har ökat är målet därför att uppnå en konsolideringsgrad på 200% år 2016. Årets resultat medför att bolagets konsolideringsgrad har ökat med 28% och uppgår nu till 173%.
Under 2013 har bolaget anlitat en extern Compliance Officer
(regelefterlevnadsansvarig) för att på ett professionellt sätt bevaka
att bolaget följer kraven på regelefterlevnad allt eftersom de nya
regelverken införs.
För oss och övriga försäkringsbolag innebär regelverken ett
utökat ansvar samt en annan typ av ansvar. För Dina Försäkringar
Öland krävs därför utökade resurser. Våra krav på kontroller utökas
och stärks ytterligare. Jävsfrågor tydliggörs såväl som synen på risk.
Det senare gäller inte enbart bolagets försäkringsrisker utan innefattar numera även omvärldens risker. Politik, finanskriser, en potentiell
sprängning av Ölandsbron, epidemier, ökat antal stormar och dylikt
ska sålunda vägas in i bolagets syn på risk.
Ovanstående aspekter kan alltså kopplas till rubrikens innebörd.
Vårt ansvar har utökats och förändrats till att också försöka bedöma
någon annans ansvar och eventuella risker. Bolagets ansvar blir att
gardera sig för de konsekvenser som kan drabba bolaget via utomstående händelser.

MARKNADEN

Konkurrensen på marknaden ökar. Nya aktörer dyker ständigt upp,
inte enbart nya försäkringsbolag med ibland utländska intressen
utan också andra typer av aktörer. Med sådana avses de som inte
har någon naturlig koppling till försäkringar utan snarare skapar
finansiering genom att blanda in exempelvis försäkringar i sin verksamhet.
Det erbjuds datateknik i form av skaderobotar, telefonväxelsystem med bandinspelade ”personliga” röster och besvärande knappval, förmedling sker av försäkringar finansierade av premieprovision
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vars värde egentligen tillhör kunden och finansieras i förlängningen
av försäkringskollektivet. Dessa aktörers motiv anses vara att försäkringen ska kunna bli billigare. Om så må vara är det i så fall av kortsiktig karaktär. Den vinst som eventuellt uppnås hänger ofta samman
med rationalisering av främst personal.
Det finns två aspekter på sådan ”rationalisering”. Den ena är bolagets egen personal vars belastning har en gräns innan det slår över
till negativa kostnader. Den andra är det samhällsansvar som såväl
företaget som den enskilde människan har. Arbetslösheten är det
nya moderna samhällets gissel. Alla är vi människor och tillsammans
har vi ett ansvar för hur vi ska må och vilka mänskliga värderingar
som bör finnas. En väg till detta är när vi gör våra enskilda val. Ett val
av en kortsiktig lågprisförsäkring får därför en omvärldseffekt. Detta
är inte ett regelansvar utan den enskilde människans ansvar.
Vårt bolags filosofi är att på ett korrekt sätt ta vårt samhällsansvar. 34 heltidsanställda samt 80 miljoner kronor i skadekostnader
går tillbaka till vår närliggande omnejd, i form av såväl material som
arbetstillfällen. Vi fortsätter därför på vår inslagna väg och ser fortsatt
positivt på att många försäkringstagare även i fortsättningen delar
våra värderingar.

FRAMTIDEN

I framtiden kommer förändringarna i en allt snabbare takt. Att stanna
upp och försöka se vart alla riktningar är på väg känns därför allt
viktigare. Att försöka förutse hur det blir där framme, kanske om 3–5
år, blir allt svårare men samtidigt viktigare.
Eftersom en försäkring ska upplevas som trygghet fortsätter vi på
vår inslagna väg. Det innebär kontor i kundens närhet och lättillgänglig personlig service samt telefon utan knappval. Våra kunder visar
ofta sin uppskattning över den servicenivå vi erbjuder.
Vi är ett litet bolag jämfört med våra konkurrenter. Vi är också ömsesidiga och är därför skyldiga att ha rätt premie till våra kunder. Det
är vårt ansvar att se till att våra försäkringsgrenars resultat bärs var
och en för sig, lantbruk, företag, villa-hem o.s.v.
Vi fortsätter att tro på det vi gör och utvecklas i en takt som innebär att vi kan bibehålla våra värderingar. Vi vill visa att bolaget har en
styrka och en vilja i hur vi arbetar och utvecklas.
Att fortsätta vidareutveckla vår personal till en fortsatt hög kompetens är även framledes ett av de viktigaste verktygen för att våra
kunder ska ha förtroende för vårt gemensamma bolag.
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DUABHUSET I MÖNSTERÅS

Generationsbygge:
Tillsammans med föräldrarna
jobbar även sönerna Johan
och David i företaget.

Imperiebyggaren
Vi beger oss till Mönsterås för att få oss en liten pratsund
med en av våra försäkringstagare, Drift & Underhållsteknik
AB, eller Duab-Huset som det också heter. Vi hittar enkelt till
den moderna byggnaden på industriområdet och parkerar
utanför. Väl innanför entréportarna möts vi av en stor, ljus och
välsorterad butik, till synes med allt mellan himmel och jord
för den som inte råkar ha tummen mitt i handen.

F

öretaget Drift & Underhållsteknik grundades redan
1990 av entreprenören Tommy Petersson som med
säker hand har låtit företaget utvecklas till vad det är i
dag. Innan han tog steget till att bli egen företagare och
VD hann han med att testa en rad andra befattningar,
dock hela tiden med det tekniska som ansvarsområde.
I yngre år var han exempelvis maskinansvarig på olika fartyg, sedan
övervakare av båtbyggnation på rederier och därefter VA-chef på en
kommun i Småland. Men beslutsgångarna inom offentlig förvaltning
visade sig alltför tröga för den drivne Tommy varför han så smått
påbörjade egen verksamhet, till en början parallellt med kommunjobbet. Men vid 80-talets slut var det hög tid att ta steget fullt ut,
han hoppade av sin kommunala befattning och drog igång Drift &
Underhållsteknik.
Som den förnuftiga karl han är, var han redan från starten medveten om att ett privat företag måste byggas i etapper och att det
är viktigt att hålla kontroll över kostnaderna. Under den inledande,
något blygsammare, perioden arbetade han sålunda med enbart
inhyrd personal när han erbjöd närliggande industrier och offentlig
förvaltning ritning och dimensionering av mindre VA-anläggningar
och pumpstationer.
Alltsedan dess har företaget växt stegvis, maskinhandel och service
funktioner har tillkommit, den tekniska rådgivningen har blivit allt
bredare och djupare. Men hans näsa för såväl affärer som ekonomi
har inneburit att han hållit hårt i rodret för att expansionen i företaget
ska ske enligt plan och i lagom takt. Den gemensamma nämnaren
för verksamheten är teknik i alla dess former, varför det kanske inte
är så konstigt att industrisidan är den dominerande kundgruppen.
Tryckluftsutrustning och el-verk är i dag de största enskilda produkterna. Men i sortimentet finns allt från arbetskläder och verktyg till
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verkstadskompressorer och portabla elverk. Helt enkelt allt som en
mekaniker, hantverkare eller hemmafixare kan tänkas vara i behov av.
Men nu handlar det inte bara om att tillfredsställa hemmamarknadens önskemål. Från lilla Mönsterås skeppar man nämligen
maskiner och utrustning till stora delar av Europa, exempelvis
specialpumpar till fartygsvarv och off-shore sektorn. Trogna kunder
finns även i avlägsna länder som Venezuela och Nigeria, bara för att
nämna några. Men likväl står Skandinavien fortfarande för 75% av
omsättningen.
Företagets policy är att alltid hålla konkurrenskraftiga priser,
i kombination med snabba leveranser och hög teknisk kompetens.
Att man kan erbjuda lägre priser beror på rationella och kostnads
besparande rutiner, stora volymer samt att man importerar merparten av sortimentet i egen regi. Färre mellanhänder, med andra ord.
”Vi kan köpa ett industrielverk från Italien och sedan exportera åter
till samma land till ett lägre pris än de inhemska leverantörerna”, säger Tommy och ler brett. En av förklaringarna till detta fenomen är till
stor del de fördelaktiga agenturvillkor han har förhandlat fram.
I Sverige, och i världen, finns Duab-Huset enkom i Mönsterås.
Och så ska det med all sannolikhet förbli, enligt Tommy. Likväl var tillväxten i princip linjär under 1990-talet och det nya seklets inledande
år, med den effekten att trångboddheten till slut blev påtaglig. Beslut
om en rejäl investering togs och år 2008 stod den anläggning som
redan nämnts i ingressen således klar. På dessa cirka 5000 m2 finns
nu ett omfattande lager, en modern verkstad och en välplanerad
butik dit såväl proffs som privatkunder beger sig från när och fjärran.
Till detta kan adderas att i runda tal 40% av försäljningen nuförtiden
faktiskt sker över nätet. Trots detta håller den nya kostymen redan
på att bli för liten, man är helt enkelt på väg att växa ur de nuvarande
utrymmena.

Man kan med gott samvete säga att Duab-Huset är ett familje
företag i ordets rätta bemärkelse. Förutom Tommy själv är såväl hans
hustru Birgitta som hans två söner, Johan och David, engagerade
i den dagliga verksamheten. Detta förhållande kan förstås vara en
av förklaringarna till den stadiga och långsiktiga tillväxten, familjen
har full kontroll över vad som ska ske med firman. I övrigt anser
Tommy att framgångarna har sin grund i den unika serviceanda som
kännetecknar företag och personal. Kunden ska kunna få teknisk
rådgivning närhelst han kräver det, man hjälper till med skisser och
konstruktion samt ställer professionell back-up till kundens förfogande. Ovanpå detta tillhandahåller man ett osedvanligt stort lager av
reservdelar och utrustning för att kunna tillfredsställa dagens kunder
som ofta kräver leverans redan igår. ”En kund ska kunna få personlig
rådgivning från oss till och med på julafton, om det så önskas”,
påstår Tommy och ler finurligt. Och det är inte utan att vi faktiskt tror
honom på hans ord.
Att företaget är propert och friskt råder det nog inga som helst tvivel
om. I sin tur har detta fört med sig att kunderna är lojala och att familjen har kunnat satsa för framtiden. ”Men det är viktigt att vi växer i en
hälsosam takt och att vi aldrig tummar på våra honnörsord, professionell service och personlig kundkontakt”, tillägger Tommy, återigen
med glimten i ögat. Därefter luftar han emellertid sin gryende oro
för att den personliga relationen med kunden allt oftare får stryka
på foten beroende på den ökande kommunikationen via mail och
hemsida.
Men det där med nära kundkontakt och serviceanda för oss osökt
in på området försäkringar. Tommy berättar att man efter missnöje
med det tidigare försäkringsbolaget för cirka 10 år sedan vände sig
till dåvarande Ölands Försäkringsbolag. Ett viktigt kriterium för valet
av försäkringsbolag var att man ville ha sin kontaktperson i närheten,
inte bara ett anonymt telefonnummer till Malmö, Stockholm eller

”

Vi tummar aldrig på
våra honnörsord:
professionell service och
personlig kundkontakt

liknande. Valet föll således på nuvarande Dina Försäkringar Öland.
Och samarbetet har enligt Tommy fungerat alldeles utmärkt. Visserligen har man inte behövt utnyttja Dina Försäkringar Öland för någon
skada, stöld eller dylikt, men han värdesätter möjligheten att få träffa
Dina Försäkringar Ölands representant öga mot öga med jämna mellanrum för en diskussion om villkor, premienivåer mm.
”Vi är helnöjda, så är det bara”, avslutar Tommy.
Antalet anställda på Duab-Huset är i dagsläget 13 medarbetare,
fördelade på butik, verkstad, administration och lager. Årsomsättningen ligger på dryga 50 miljoner kronor och kundkretsen är bred,
grossister, slutanvändare, industrier, varv, kommuner, landsting,
listan kan göras lång. Och till butiken kommer privatpersoner, lärare,
hantverkare, inköpare, ja alla typer av kunder som tänkas kan. Själv
fokuserar Tommy numera på affärerna med utlandet men han har
vissa planer på att börja varva ner, att skjuta över ytterligare ansvar
till sönerna och spendera mer av sin tid på varmare breddgrader. Hur
det nu blir med den saken får förstås framtiden utvisa. För frågan
som vi automatiskt ställer oss är om denna engagerade människa
verkligen kan hålla fingrarna borta från sin framgångsrika skapelse,
Duab-Huset i Mönsterås. Eller Drift & Underhållsteknik AB, som företagets fullständiga namn är.
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MAILN BJÖRKMO

Regelverken för den finansiella marknaden inom EU blir allt fler och tuffare,
tumskruvarna dras helt enkelt åt i syfte att optimera skyddet och tryggheten
för konsumenten. Tämligen onödigt hävdar vissa bedömare. Men definitivt
befogat påstår majoriteten. Vi på Dina Försäkringar Öland sällar oss till den
senare kategorin eftersom vi anser att branschen, rent generellt, behöver
striktare regler för att kundernas säkerhet inte ska äventyras.

En expert som tar
den smala vägen
Vi på Dina Försäkringar Öland är oerhört måna om bolagets finansiella välbefinnande. På så sätt passar de nya regelverken egentligen
oss som handen i handsken. Men vi måste samtidigt erkänna att
paragraferna i fråga är så pass komplexa att det krävs särskild
kompetens för att klara av att följa dem i detalj. Av just denna anledning har vi nu slutit Malin Björkmo till oss. Med sin erfarenhet och sin
kunskap ska hon hjälpa till att vägleda oss genom den snårskog av
regler som det faktiskt handlar om. Malin blir vår egen Compliance
Officer, vilket är den formella titeln på en yrkesverksam person som
har som uppgift att säkra att organisationen han/hon jobbar i följer de
lagar och regler som finns på det aktuella området.
Det var den globala finansiella krisen 2007-08 som satte fart på
regelverksivrarna. Och det är inte utan att denna iver var synnerligen
befogad eftersom de flesta bedömare vid den tiden såg världens
ekonomiska framtid i mörkaste svart. Men experterna inom EU
formerade sig snabbt och påbörjade arbetet med att tvinga fram
striktare villkor för aktörerna inom den europeiska finanssektorn.
Och det är resultatet av detta arbete som nu är färdigställt och ska
sjösättas. I princip samtliga av de redan nämnda regelverken för den
europeiska finanssektorn (där försäkringsbolagen ingår) har sålunda
tagits fram av EU. Ändamålet är utan tvekan av godo, det handlar om
att skapa ett allt starkare konsumentskydd och samtidigt förenkla
för försäkringstagaren. För det är ju inte obekant att gemene mans
vardagliga valsituationer blir allt fler och allt snårigare. Finanssektorn
är förstås inget undantag, det blir allt svårare för en konsument eller
företagare att sätta sig in i alla olika erbjudanden. Följaktligen måste
kunden kunna lita på såväl leverantör som dess produkter och löften.
I grunden handlar det om att företaget i fråga måste ha en välskött
och balanserad ekonomi för att kunna trygga sina kunders pengar
och skapa förtroende.
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Banker och försäkringsbolag förvaltar i dag hisnande volymer kapital. I sin tur medför detta att vissa oseriösa aktörer ser sin chans att
med olika metoder kapa åt sig bitar av kakan på ett ibland otillbörligt
sätt. Utifrån sådana perspektiv är det nödvändigt att regelverken
stramas upp för att konsumenten inte ska hamna i obehagliga situationer.
Men åter till Malin Björkmo. Med sin expertis från finans- och
myndighetssektorn kommer hon att vara en ovärderlig hjälp för oss
i våra ansträngningar att bevaka och följa de otaliga regelverken.
Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm har hon en historik
som chef för kapitalförvaltningen på Skandia Liv, VD för Storebrand
Liv Sverige och ansvarig för enheten för statligt ägande på Närings
departementet. Under senare år har hon haft tjänsten som chef för
Finansinspektionens avdelning för försäkringar och fonder. Och
sedan dryga året erbjuder hon egen rådgivningsverksamhet inom
främst försäkringsbranschen. En allt igenom idealisk samarbetspartner för Dina Försäkringar Öland med andra ord.
Det grundläggande villkoret för att ett försäkringsbolag ska ha förmågan att uppfylla kraven från EU är det måste arbeta långsiktigt och
vara finansiellt starkt. I och för sig måste alla typer av företag vara
välskötta för att nå framgång, men inom den finansiella sektorn är
det än viktigare eftersom det ofta handlar om konsumentens ekonomi. Som försäkringsbolag måste vi ha kapacitet att kunna ersätta vid
skador, vi måste finnas till hands när något inträffar, kunden måste ha
förtroende för att vi har de har resurser som krävs. För vem vill teckna
sin försäkring i ett bolag som saknar dessa egenskaper?
Regelverken som har satts av EU, och som alla försäkringsbolag
ska följa, är genomtänkta och utformade för att tjäna som ett rättesnöre för bolagen inom vår bransch. Av utrymmesskäl kan vi här inte
gå in på detaljerna utan bara konstatera att syftet är optimal säkerhet

för kunden. Dessvärre har variationen i seriositet varit stor mellan
olika aktörer, om man jämför exempelvis Dina Försäkringar med
vissa andra suspekta spelare ute i Europa. Det är dessa missförhållanden som de nya regelverken är ämnade att rätta till.
Malins uppgift hos oss på Dina Försäkringar Öland är alltså
att vägleda oss och se till att vi uppfyller paragraferna till punkt
och pricka. Men hon betonar också att man inte ska överdriva
svårigheterna eftersom vi på Dina Försäkringar Öland redan i dag
är ett mycket välvårdat bolag och att vi befinner oss långt framme i
processen. ”De ömsesidiga principerna passar dessutom utmärkt i
en försäkringsverksamhet”, säger hon. ”Ägarnas vinstintressen blir
inte styrande och borgar därför för långsiktighet.” Och hon tillägger:
”Dina Försäkringar Öland är visserligen ett litet bolag i sammanhanget. Men de är oerhört måna om att sköta sig, vilket också visar
sig i medarbetarnas seriösa förhållningssätt.”
Hon berättar vidare att man på vissa andra finansiella företag ser
de nya reglerna som något ont. Dock är det tvärtemot på Dina För-

säkringar Öland där man förstår nyttan, dels för egen del och dels för
kundens bästa. Sett ur ett framtidsperspektiv är hon övertygad om
att de som efterlever regelverken kommer att leva gott under kommande år med lojala kunder som en effekt. Medan de övriga kommer
att få stora problem.
”Men allt handlar förstås inte bara om att följa vissa regelverk”, avslutar hon. ”Se bara på Dina Försäkringar Ölands sunda värderingar och
sättet att möta kunderna. Man finns nära, man lyssnar, anstränger
sig och bryr sig om varje kund. Oavsett om det är en företagare eller en konsument. Det sättet att arbeta betyder enormt mycket för
kundens välbefinnande. Och i det långa perspektivet underlättar det
byggandet av ett tryggt och solitt företag.”
Kloka slutord från Malin Björkmo, som alltså har som uppgift att
hålla oss i örat och se till att vi sköter oss. Och vi ska självfallet göra
allt vi kan för att överträffa både hennes och våra kunders förväntningar.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Öland , org nr 532000-1372, avger
härmed årsredovisning för tiden 1 januari – 31 december 2013, bolagets 178:e verksamhetsår.
Dina Försäkringar Öland bedriver verksamhet i associationsformen ömsesidigt försäkringsbolag
och har sitt säte i Kalmar kommun.
DET FÖRSTA ÅRET EFTER FUSIONEN

Befintliga och nya regelverk inom Europaunionen har inneburit krav på allt
större resurser hos de företag som verkar inom den finansiella marknaden. Inom Dina-gruppen har man under flera år målmedvetet arbetat för
att skapa enheter som är både kompetensmässigt och ekonomiskt starka
nog att möta och klara de påfrestningar som solvens 2-regelverket och en
allt mer hårdnande konkurrens på marknaden innebär. Dina Försäkringar
Öland, Dina Försäkringar Kalmarsund och Dina Försäkringar Södra Småland fusionerades under föregående år. 2013 är således det första hela
verksamhetsåret i det nya gemensamma bolaget. Året har inneburit arbete
med att finna rutiner och arbetsformer inför framtiden.

VERKSAMHETEN

Dina Försäkringar Öland meddelar direkt försäkring mot brand och annan
sakskada till privatpersoner, lantbruk och företag. Bolagets verksamhetsområde är Kalmar, Blekinge, Jönköpings, Hallands, Skånes, Gotlands och
Kronobergs län. Genom Dina Försäkring AB tillhandahåller bolaget även
försäkringar inom försäkringsklasser där bolaget saknar egen koncession.
Motorfordonsförsäkringar förmedlas sålunda till Dina Försäkring AB. Vid
årsskiftet hade försäkringar motsvarande en premievolym å 48 641 tkr
(47 844 tkr) förmedlats. Bolaget säljer i denna affär tjänster avseende försäkrings- och skadeadministration motsvarande nio heltidstjänster till Dina
Försäkring AB. Bolaget meddelar även mottagen återförsäkring från Dina
Försäkring AB.

STRUKTUR OCH ORGANISATION

Dina Försäkringar Öland är ömsesidigt och ägs av försäkringstagarna. Bolaget är tillsammans med 11 andra Dina-bolag medlem i Dina-Federationen
och delägare i Dina Försäkring AB, som bland annat svarar för att gruppens
försäkringar på ett betryggande sätt blir återförsäkrade, vilket sker både
externt och inom bolagsgruppen. Bolaget deltar i Dina-gruppens interna
återförsäkringssystem, som innebär att man även mottar andelar av Dina
Försäkring ABs och gruppens återförsäkring genom förmedling av Dina
Försäkring AB.

STYRELSE OCH PERSONAL

Styrelsen består av 6 ledamöter. Antal anställda uppgår till 34, omräknat
till heltidstjänster. För information om ersättningar, förmåner och sociala
kostnader hänvisas till not 37.

RESULTAT

Premieintäkterna för året slutade på 132 509 tkr (134 760 tkr), varav direkt
försäkring 74 812 tkr (73 956 tkr) och mottagen återförsäkring 57 697 tkr
(60 804 tkr). Den mottagna återförsäkringens andel av de totala premierna
har minskat jämfört med föregående år eftersom Dina Försäkring AB har
sänkt andelen som återförsäkras hos Dina-bolagen något. Jämför man
premieintäkt för egen räkning i direkt affär 2013 med 2012 föreligger en
ökning å 1% (7%). Skadeprocenten för 2013 uppgår till 65% (63 %). Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen tar i anspråk 27% (31%) av premieintäkter för egen räkning. Sammantaget blir bolagets totalkostnadsprocent
92% (94%). Årets resultat uppgår till 25 798 tkr (27 169 tkr) varav 10 629 tkr
(9 497 tkr) härrör från försäkringsrörelsen medan resterande del 15 169 tkr
(17 672 tkr) är finansrörelsens resultat.
Av finansrörelsens resultat utgör 4 530 tkr (10 560 tkr) värdeförändring
på bolagets aktier i Dina Försäkring AB.
Djurförsäkringsaffären, häst, hund och katt har fortsatt visat tillväxt.
Sju skador med skadekostnader över bolagets självbehåll på en miljon
kronor har inträffat. Av dessa skador är sex brandskador och en stormskada med totalt skaderesultat över självbehållet.
Bolagets kapitalförvaltning har givit bra utveckling för de placerade
medlen. Direktavkastningen (utdelningar och räntor) är 1,3% (1,6%). Totalavkastningen (inkluderande även värdetillväxt) är 6,6% (7,9%).
Bolaget tillämpar en medvetet hållen låg riskprofil i placeringarna. Detta
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för att säkerställa att bolaget långsiktigt skall klara de solvenskrav som
kommer att gälla framgent.
Efter avsättning till säkerhetsreserv och omräkning av uppskjuten skatt
på orealiserade vinster blir årets redovisade resultat 4 470 tkr (11 918 tkr).

RISKER

Bolaget är exponerat för risker såsom försäkringsrisker vilka huvudsakligen utgörs av tecknings- respektive reservsättningsrisker. De finansiella
riskerna utgörs främst av aktiekursrisker. Styrelsen är ytterst ansvarig för
riskhanteringen och beslutar om styrdokument samt tillsätter funktioner.
Dessa har till uppgift att utföra riskkontroller och rapportera till styrelsen.
Risker och riskhanteringen beskrivs närmare i not 3.

LIKVIDITETS- OCH KAPITALBEHOV

Dina Försäkringar Ölands likviditets- och kapitalbehov är med hänsyn till
bolagets nuvarande försäkringsverksamhet väl tillgodosett. Konsolideringsgraden har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 173%.
Det är av avgörande betydelse att bolaget kan behålla en stark ekonomisk
ställning inför kommande solvens 2-krav, varför styrelsens mål är att nå
200% i konsolideringsgrad.

SOLVENS 2

Under 2013 har det hos Dina Försäkring AB och inom hela gruppen fortsatt
arbetats med att förbereda bolagen till det kommande solvens 2-regelverket. Under året har beslut tagits med inriktning att solvens 2-regelverket
kommer att införas från och med 1 januari 2016. Detta innebär att det fortsatta arbetet med solvens 2 implementeringen intensifieras under 2014
och 2015. Dina Försäkringar Öland har genom att utse en extern Compliance Officer (regelefterlevnadsansvarig) påbörjat en kraftfull genomgång
och uppdatering av interna policys samt rutiner för regelefterlevnad och
styrelseutveckling för att kunna möta solvens 2 regelverket på ett bra och
förberett sätt. Som Compliance Officer har Dina Försäkringar Öland utsett
Malin Björkmo med en mycket stor erfarenhet inom finans och försäkring, bland annat genom arbete hos Finansinspektionen. Härutöver finns
funktioner för riskkontroll och intern oberoende granskning i enlighet med
Finansinspektionens anvisningar.

ÖVRIGA HÄNDELSER

Dina-federationen håller även 2013 en topplacering i Svensk Kvalitets
index mätning av de mest nöjda kunderna inom sakförsäkring.
Införandet av det nya försäkringssystemet, TIA, och överflyttningen av alla
försäkringar till detsamma har tagit mycket kraft och tid under 2013. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete som nu är avslutat med gott resultat.
Nu ser styrelse och ledning fram emot de effektivitets- och utvecklingsvinster som nytt försäkringssystem och nytt affärssystem ska leverera.
Under 2013 har bolaget stängt sitt representationskontor i Torsås. Den nya
organisationen som infördes i samband med fusionen har trimmats in och
fungerar bra. Fusionen som har skett är mycket lyckad för alla parter.

RESULTATDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat

44 813 610,00
4 469 882,00


49 283 492,00
Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
I ny räkning balanseras
49 283 492,00

Femårsöversikt
Belopp i tkr		2013

2012

2011

2010

2009

RESULTAT
Premieintäkt (f e r)		
132 509
Premieinkomst (f e r)		
129 953
Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen		430
Försäkringsersättningar (f e r)		
-86 171
Driftskostnader		
-36 139
Försäkringsrörelsens tekniska resultat		
10 629
Årets resultat		
4 470

134 760
137 585
691
-84 844
-41 110
9 497
11 918

76 404
78 282
618
-45 922
-20 471
10 629
-2 686

69 757
71 681
203
-45 905
-18 453
5 601
90

65 005
66 736
120
-35 547
-18 007
11 570
6 520

EKONOMISK STÄLLNING
Placeringstillgångar (verkligt värde)		
Försäkringstekniska avsättningar (f e r)		
Konsolideringskapital		
(härav uppskjuten skatt)		
Kapitalbas		
Erforderlig solvensmarginal		

251 392
131 845
224 725
12 247
159 539
29 920

235 020
134 026
198 936
10 927
139 169
27 584

143 456
89 665
110 766
6 122
107 030
27 060

148 702
90 706
101 637
7 007
99 479
28 200

147 885
80 782
94 003
7 024
94 003
31 170

NYCKELTAL
RESULTAT AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
Skadeprocent (f e r) %		65
Driftskostnadsprocent (f e r) %		
27
Totalkostnadsprocent (f e r) %		
92

63
31
94

60
27
87

66
26
92

55
28
83

RESULTAT AV KAPITALFÖRVALTNINGEN
Direktavkastning % 1)		
Totalavkastning % 2)		

1,3
6,6

1,6
7,9

1,1
-0,4

0,7
1,5

0,8
7,5

EKONOMISK STÄLLNING
Konsolideringsgrad % 3)		

173

145

142

142

141

Uppgifterna ovan för åren 2009-2011 avser Dina Försäkringar Öland före samgåendet med Dina Försäkringar Kalmarsund och Dina Försäkringar
Södra Småland, vilket skedde 2012.
Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelningar och ränteintäkter
i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank.				

1) 

Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat
i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank.			

2) 

Konsolideringsgrad är ett soliditetsmått och mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst
för egen räkning. Konsolideringsgraden bör överstiga 100.

3) 

Skadeprocent (f e r) 	
Totalkostnadsprocent (f e r)
Konsolideringsgrad 	

2005
79
103
52

2006
64
82
86

2007
57
76
112

2008
48
72
113

2009
55
83
141

2010
66
92
142

2011
60
87
142

2012
63
93
145

2013
65
92
173

180
160
140
120
100
80

Skadeprocent (fer)
Totalkostnadsprocent (fer)
Konsolideringsgrad

60
40
20
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Resultaträkning
Belopp i kr		 Not

2013

2012

146 990 497
-17 037 550

153 851 771
-16 266 484

2 555 965

-2 825 220

0
132 508 912

0
134 760 067

5

429 639

690 878

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven återförsäkring			
Återförsäkrares andel 			
Efter återförsäkrares andel 			

-108 358 394
18 951 768
-89 406 626

-88 777 698
18 127 180
-70 650 518

Förändring i avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring			
Återförsäkrares andel 			
Efter återförsäkrares andel 			

5 694 728
-2 459 068
3 235 660

-10 590 607
-3 603 001
-14 193 608

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
6
-86 170 966
Driftskostnader		
7, 8, 37
-36 138 715
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
9
10 628 870

-84 844 126
-41 110 124
9 496 695

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
PREMIER
Premieinkomst från försäkringsavtal		
4
Premier för avgiven återförsäkring			
Förändring i Avsättning för ej intjänade premier
och kvardröjande risker		
28
Återförsäkrares andel av Förändring i Avsättning för
ej intjänade premier och kvardröjande risker			
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)			
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat			

10 628 870

9 496 695

Kapitalavkastning, intäkter 		
10
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 		
11
Kapitalavkastning, kostnader 		
12
Orealiserade förluster på placeringstillgångar		
11
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 	
5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt			

11 091 069
5 424 639
-1 538 720
622 282
-429 639
25 798 501

6 992 231
14 195 676
-2 085 044
-739 257
-690 878
27 169 423

BOKSLUTSDISPOSITIONER		
27
Resultat före skatt			

-20 000 000
5 798 501

-13 800 000
13 369 423

Skatt på årets resultat		
14
-1 328 619
-1 451 445
				
ÅRETS RESULTAT			
4 469 882
11 917 978
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Årets resultat			
Årets övrigt totalresultat			

4 469 882
0

11 917 978
0

ÅRETS TOTALRESULTAT			

4 469 882

11 917 978
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Resultatanalys 2013
Totalt
Direkt försäkring svenska risker
Summa
		
Hem &
Husdjur
Företag &
direkt
Belopp i tkr		
villa		fastighet
försäkring
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS
TEKNISKA RESULTAT
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Driftskostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Mottagen
återförsäkring

132 509
430
-86 171
-36 139
10 629

35 865
316
-23 473
-11 327
1 381

3 864
13
-3 227
-1 220
-570

35 083
100
-15 669
-11 079
8 435

74 812
429
-42 369
-23 626
9 246

57 697
0
-43 801
-12 513
1 383

2 882

1 862

-178

2 247

3 931

-1 049

-1 890

-1 767

-178

615

-1 330

-560

32 770
115 329
148 098

17 303
22 504
39 807

2 134
211
2 345

13 333
14 766
28 099

32 770
37 481
70 251

0
77 848
77 848

16 253
16 253

10 566
10 566

0
0

5 687
5 687

16 253
16 253

0
0

Totalt
Direkt försäkring svenska risker
Summa
		
Hem &
Husdjur
Företag &
direkt
Belopp i tkr		
villa		fastighet
försäkring

Mottagen
återförsäkring

Avvecklingsresultat
(före avgiven återförsäkring)
Avvecklingsresultat
(efter avgiven återförsäkring)
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 	

146 990
-17 037

42 201
-5 860

4 458
-423

42 389
-10 502

89 048
-16 785

57 942
-252

2 556
132 509

-476
35 865

-171
3 864

3 196
35 083

2 549
74 812

7
57 697

-108 358
18 952

-31 309
5 302

-3 211
0

-25 192
11 257

-59 712
16 559

-48 646
2 393

5 694
-2 459
-86 171

1 026
1 508
-23 473

-16
0
-3 227

833
-2 567
-15 669

1 843
-1 059
-42 369

3 851
-1 400
-43 802
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
Not

2013-12-31

2012-12-31

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Systemutvecklingskostnader		
15
			

6 297 250
6 297 250

6 967 303
6 967 303

PLACERINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark		

16

8 500 000

7 650 000

Aktier och andelar i koncernföretag		

17

100 000

100 000

Aktier och andelar		
18
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
19
Övriga lån		
20
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring			
			

100 161 026
64 743 191
40 000
77 848 151
251 392 368

92 691 585
54 540 050
40 000
79 998 532
235 020 167

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR
Ej intjänade premier och kvardröjande risker			
0
Oreglerade skador			
16 253 216
			
16 253 216

0
22 322 593
22 322 593

FORDRINGAR
Fordringar avseende direkt försäkring		
21
Fordringar avseende återförsäkring			
Övriga fordringar			
			

20 182 866
0
502 137
20 685 003

50 636 869
0
899 364
51 536 233

ANDRA TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar		
23
Kassa och bank 			
			

662 581
94 376 549
95 039 130

750 483
72 012 859
72 763 342

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Upplupna ränteintäkter			
Förutbetalda anskaffningskostnader		
24
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
25
			

422 421
1 950 000
591 885
2 964 306

328 298
1 950 000
310 188
2 588 486

SUMMA TILLGÅNGAR			

392 631 273

391 198 124

Belopp i kr		

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
Andra finansiella placeringstillgångar
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Not

2013-12-31

2012-12-31

EGET KAPITAL		
26
BUNDET EGET KAPITAL		
Andra fonder
Reservfond			

11 242 710

11 242 710

Balanserad vinst			
Årets resultat			
			

44 813 610
4 469 882
60 526 202

32 895 632
11 917 978
56 056 320

OBESKATTADE RESERVER		
27

151 952 474

131 952 474

Ej intjänade premier och kvardröjande risker		
28
Oreglerade skador		
29
			

32 769 538
115 328 735
148 098 273

35 325 503
121 023 463
156 348 966

ANDRA AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld		
30
Aktuell skatteskuld			
			

12 246 500
0
12 246 500

10 926 985
63 468
10 990 453

SKULDER
Skulder avseende direkt försäkring		
31
Skuld avseende återförsäkring			
Derivat		
32
Övriga skulder		
33
			

290 030
3 625 817
490 647
11 267 015
15 673 509

14 770 873
10 746 961
251 900
6 576 509
32 346 243

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
34

4 134 315

3 503 668

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		

392 631 273

391 198 124

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna
skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser
35
131 845 057
Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter			
Inga
Ansvarsförbindelser			Inga
Åtaganden			Inga

134 024 942
Inga
Inga
Inga

Belopp i kr		

Fritt eget kapital

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

POSTER INOM LINJEN
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Rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i kr
		
Bundet
Fritt eget kapital
		
eget kapital		
			Balanserat
Årets
		
Reservfond
resultat
resultat
Ingående eget kapital 2012-01-01 före fusion

6 000 000

24 985 983

Totalt
eget kapital

-2 685 523

28 300 460

Årets totalresultat
Tillkommit genom fusion från:
Dina Försäkringar Kalmarsund		
3 127 247
3 285 694		
Dina Försäkringar Södra Småland		
2 115 463
7 309 478		
Resultatdisposition			
-2 685 523
2 685 523
Årets övrigt totalresultat		0
0
0
Årets resultat				
11 917 978
Utgående eget kapital 2012-12-31		
11 242 710
32 895 632
11 917 978

6 412 941
9 424 941
0
0
11 917 978
56 056 320

Belopp i kr
		
Bundet
Fritt eget kapital
		
eget kapital		
			Balanserat
Årets
		
Reservfond
resultat
resultat
Ingående eget kapital 2013-01-01

32 895 632

11 917 978

56 056 320

Resultatdisposition			
11 917 978
Årets övrigt totalresultat		0
0
Årets resultat				
Utgående eget kapital 2013-12-31		
11 242 710
44 813 610

-11 917 978
0
4 469 882
4 469 882

0
0
4 469 882
60 526 202
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr			2013

2012

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

25 799
-6 894
425
19 329

27 169
31 885
-369
58 686

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

-12 566
2 150
30 475
-16 281
23 108

-5 363
-13 492
-22 780
22 359
39 410

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella tillgångar 3)			
-400
Investeringar i materiella tillgångar 4)			-344
Försäljning materiella tillgångar 4)			0
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
-744

-2 267
-428
0
-2 695

PERIODENS KASSAFLÖDE			

22 363

36 715

Likvida medel vid periodens början			
Periodens kassaflöde 			
Likvida medel vid periodens slut			
(Likvida medel består av kassa och bank.)

72 013
22 363
94 377

35 298
36 715
72 013

DIREKTAVKASTNING
Ränteinbetalningar			
2 042
Ränteutbetalningar			-6
Erhållen utdelning			
1 163
			
3 199
2)
JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET
Förändring orealiserade vinster placeringstillgångar		
-6 047
Avskrivningar			
1 279
Förändring försäkringstekniska avsättningar f e r			
-2 181
Förändring förutbetalda anskaffningskostnader			
0
Förlust vid utrangering inventarier			
55
Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet		
-6 894
1)

2 483
-3
1 340
3 820
-13 456
981
44 361
0
0
31 885

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Utbetalningar för förvärv			

-400

-2 267

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Utbetalningar för förvärv			

-344

-428

3)

4)
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Noter till de finansiella rapporterna
Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bolagets årsredovisning omfattar räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 och är
upprättad enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag
(FFFS 2008:26), och dess ändringsföreskrifter och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2. 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 2008:26. 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. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 2014-04-14. Resultat
och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 2014-06-03.
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 endast brand och annan skada på
egendom (försäkringsklass e).
Vid upprättande av finansiella rapporter i enlighet med IFRS krävs att bolagets
ledning gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl a baserade på historiska erfarenheter
och kunskaper om försäkringsbranschen. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
bedömningar. Retroaktiva ändringar som påverkar per ingången av jämförelsåret finns
ej. Ändrade eller nya IFRS med ikraftträdande från och med 2013 har inte haft någon
väsentlig effekt på företagets redovisning.
Nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningsuttalanden
Redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden som träder ikraft 2014-01-01 och senare har inte förtidstillämpats vid upprättandet av årsredovisningen. Sådana beslutade
förändringar torde framgent inte påverka bolagets redovisning i någon väsentlig grad.
Utländsk valuta
Vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i förekommande fall netto på raden
Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader.
REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

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.
Avsättningen för ej intjänade premier redovisas enligt pro rata temporis och sammantaget för försäkringsföretagets totala verksamhet. Med kvardröjande risker menas risken för att försäkringsavtalens ersättningskrav och kostnader inte kommer att
täckas av ej intjänade premier och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång.
Avsättning för oreglerade skador
Utgörs i balansräkningen av uppskattade odiskonterade kassaflöden avseende slutliga kostnader för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före
räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som redan utbetalats med anledning
av ersättningskrav. I beloppet inräknas beräknade odiskonterade kassaflöden avseende framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte
slutreglerade skador. Avsättningen för inträffade men ännu inte inrapporterade skador
(IBNR) omfattar kostnader för inträffade men ännu okända skador. Beloppet är en
uppskattning baserad på historiska erfarenheter och skadeutfall.
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. Övriga kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när de uppstår.
Driftskostnader
Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader för skade
regleringen 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.

Försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Försäkringskontrakt redovisas och värderas
i resultat- och 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.

REDOVISNING AV KAPITALAVKASTNING

REDOVISNING AV 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 räkensskapsårets 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.

Kapitalavkastning, intäkter
Posten Kapitalavkastning intäkter, avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter samt realisationsvinster.

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
Utgörs i balansräkningen av avsättningar som motsvarar företagets ansvarighet för
skador, driftskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringsavtal. Med löpande försäkringar menas försäkringar enligt ingångna
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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 2013 till 0,9%.

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 anskaffningsvärde utgör realisationsvinsten
den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. 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.
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.
Kostnader 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
15.
BYGGNADER OCH MARK
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter
och/eller värdestegring. Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att brukas i den egna verksamheten. Bolaget äger två fastigheter, den ena belägen i Borgholm, den andra i Linneryd, Tingsryds kommun. Bolaget utnyttjar 30% av ytan i Borgholmsfastigheten och 50 % av ytan i Linnerydsfastigheten i den egna verksamheten
och fastigheterna redovisas därför som rörelsefastigheter. 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 ortprismetoden,
som utgår från jämförbara köp och avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat
restvärde för fastigheten.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar i förekommande
fall på tillgångssidan aktier, räntebärande värdepapper, lånefordringar, derivat och
fordringar. Bland skulder återfinns derivat med negativt värde, leverantörsskulder och
övriga skulder.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör
den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
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.
Aktier och räntebärande värdepapper
Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade
köpkurs på balansdagen utan tillägg 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.
Aktier i Dina Försäkring AB och Dina Försäkringar Mälardalen AB värderas utifrån
konsolideringskapitalet respektive substansvärdet, vilket även utgör pris vid handel
mellan delägarna. Innehav i övriga onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde i de fall ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Det redovisade värdet
på onoterade aktier och andelar vars verkliga värden ej kunnat fastställas på ett tillförlitligt sätt uppgår till 5 153 tkr (7 173 tkr).
Beträffande derivat med negativa värden hänvisas till not 32.

ANSVARSFÖRBINDELSER (EVENTUALFÖRPLIKTELSER)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtgagande 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.
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.
För av bolaget leasade tillgångar redovisas erlagda avgifter under driftskostnader
försäkringsrörelsen. I not 8 anges de avgifter man bundit upp sig för.
För ersättningar till anställda hänvisas till not 37.

Not 2

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 och Dina Försäkringar Mälardalen 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 3.
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. Några sådana förstärkningar av reserverna har ej gjorts i 2013 års bokslut.

Andra finansiella tillgångar och skulder
I denna kategori ingår Fordringar och Skulder. Dessa har en kort förväntad löptid och
redovisas till nominellt belopp utan diskontering (se även not 22).
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 år.
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Not 3

Tabellen nedan visar allokeringen av placeringstillgångar:

UPPLYSNINGAR OM RISKER OCH RISKHANTERING
Styrelsen är huvudansvarig för riskhanteringen i bolaget. Syftet med bolagets riskhanteringsorganisation är att identifiera, mäta och styra samtliga risker som man är
exponerad för, såväl försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte är också
att tillse att bolaget har en betryggande solvens i förhållande till de risker företaget är
exponerat för.
Bolagets riskhanteringsorganisation
Huvudansvaret för bolagets riskarbete ligger hos styrelsen som beslutar om övergripande styrdokument och tillsätter funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad,
skaderevision och intern oberoende granskning av den interna kontrollen. Samtliga
funktioner rapporterar till styrelsen.
FÖRSÄKRINGSRISKER
Teckningsrisker
Teckningsrisker begränsas genom riktlinjer för tecknings- och återförsäkringsrisker.
Riskbedöming och riskkontroll sker enligt fastställda regelverk och riskurval. Bolaget
tecknar egendomsförsäkring som löper under ett år, vilket ger möjlighet att ompröva
förlängning eller att ändra pris och villkor vid förlängning. Bolagets verksamhetsområde är koncentrerat till Kalmar och Blekinge län. Risker för naturkatastrofer begränsas genom återförsäkring hos Dina Försäkring AB. Uppföljning av premier och skador
sker löpande under året.
Reservsättningsrisker
Reservsättningsinstruktioner har beslutats av styrelsen. Reservsättningsrisken, d v s
risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte skulle räcka till för att reglera
inträffade skador, undviks genom en noggrann uppföljning av anmälda skador liksom
avvecklingsresultat. Uppföljningen underlättas av att skadehandläggningen normalt
är avslutad inom ett år.
Bolagets risk begränsas genom återförsäkring. Genom återförsäkring begränsas
konsekvenserna av stora skador och därmed kan storleken på exponeringarna hanteras och bolagets egna kapital skyddas. Bolagets återförsäkring tecknas hos Dina
Försäkring AB som i sin tur avger affären internt som riskutjämnad återförsäkring
inom Dina-gruppen och externt hos svenska och internationella återförsäkrare, med
högsta kreditvärdighet.
Bolagets skadekostnad per enskild risk och skadehändelse begränas genom en
excessåterförsäkring hos Dina Försäkring AB. För skogsskador har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad till högst 90% av
skogspremieintäkten. Därtill har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar
bolagets totala skadekostnad för övrig egendom.
Bolaget mottager återförsäkring från Dina Försäkring AB som efter avgiven
externåterförsäkring återförsäkrar sin direktförsäkringsaffär hos Dina-gruppen.
Känslighetsanalys försäkringstekniska avsättningar
Om bolagets genomsnittliga skadekostnad i direkt försäkring brutto skulle öka
med 10 % skulle bolagets resultat före bokslutsdispositioner minska med 3,7 Mkr
(5,7 Mkr). Av femårsöversikten på sidan 11 framgår att bolagets skadekostnadsprocent har varit ganska stabil, drygt 60%, de senaste åren.
Finansiella risker
Bolagets innehav av finansiella instrument syftar till att matcha placeringstillgångarna
mot de försäkringstekniska avsättningarna på ett sätt som är förenligt med försäkringsrörelselagens bestämmelser om skuldtäckning och till att inom den ramen uppnå
en tillfredsställande avkastning.
Konsolideringskapitalet i övrigt placeras i enlighet med av bolagets styrelse fastställda riktlinjer för placeringsverksamheten. Målsättningen är att tillfredsställande avkastning på kapitalet skall uppnås genom ett balanserat innehav av aktier och räntebärande värdehandlingar utan väsentliga engagemang i mera riskfyllda eller komplexa
instrument. I den verksamheten utgör bolagets placeringar i stats- och kommunpapper samt i aktier och andelar viktiga instrument
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Byggnader och mark
Aktier och andelar
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga lån
Depåer hos företag som
avgivit återförsäkring

Tkr
8 500
100 261

2013

%
3,4%
39,9%

Tkr
7 650
92 792

64 743
40

25,8%
0,0

54 540
40

77 848
251 392

31,0%
100,0%

2012

%
3,3%
39,5%

23,2%
0,0

79 999 34,0%
235 020 100,0%

Kreditrisker
Bolagets policy är att endast tillåta placeringar i värdepapper med hög kreditvärdighet. Kreditrisken i denna verksamhet bedöms vara låg.
Inga finansiella tillgångar är förfallna till betalning. Det finns ej heller några nedskrivna finansiella tillgångar.

Kreditrisk i fordringar på återförsäkrare
Samtliga fordringar avseende återförsäkring avser Dina Försäkring AB som mottager
återförsäkring från Dina-gruppen. Dina Försäkring ABs återförsäkring avseende mottagen affär är placerad hos ett stort antal externa återförsäkringsgivare. Dina Försäkring AB placerar sin externåterförsäkring hos bolag med lägst A-rating. Eftersom
idén bakom Dina-gruppens återförsäkringssystem är att så mycket som möjligt av
kapitalet skall stanna kvar inom gruppen så har Dina Försäkring AB:s mottagna affär,
efter extern återförsäkring, retrocederats tillbaka till de lokala bolagen.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att bolaget inte skulle ha tillräckligt likvida medel för att kunna
fullgöra de åtaganden som är förenade med försäkringsskulder och finansiella skulder.
Den genomsnittliga durationen på bolagets försäkringstekniska avsättningar avseende oreglerade skador i direkt försäkring uppgår till ca 6 månader. Skulder avseende
försäkringstekniska avsättningar i mottagen återförsäkring motsvaras av fordran i
depå hos företag som avgivit återförsäkring, det vill säga Dina AB. I normalfallet är
löptiden på bolagets finansiella tillgångar och skulder < 6 månader. Om löptiden överstiger 12 månader finns detta angivet i not.
Marknadsrisker
Bolaget är exponerat för ränterisk genom att marknadsvärdet på fastförräntade tillgångar sjunker när marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk ökar med tillgångens
löptid. Exponeringen för valutarisker är begränsad till innehavet i aktier och andelar
som noteras i utländsk valuta. Vid årsskitftet uppgick placeringar i fastförräntade tillgångar och aktier noterade i utländsk valuta till begränsade belopp. Aktiekursrisken
är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av företagsspecifika
eller samhällsekonomiska faktorer. Nedanstående tabell visar olika parametrars påverkan på bolagets resultat och eget kapital.

		   Nettopåverkan
Årets resultat
Föreoch eget kapital
gående år
Ränteförändring
+/- 1%
+/- 0,1 Mkr
+/- 0,1 Mkr
Förändring verkligt värde aktier
-10%
-2,8 Mkr
-2,6 Mkr
Valutakursförändring
-10%
-0,1 Mkr
-0,1 Mkr
Förändring fastighetsvärde
-10%
-0,2 Mkr
-0,2 Mkr
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PREMIEINKOMST, PREMIEINTÄKT, BRUTTO

		2013			2012
Avtal tecknade i Sverige
Dir. förs.
Mott. åf.
Totalt
Dir. förs.
Mott. åf.
Premieinkomst, brutto
89 048 573
57 941 924
146 990 497
92 844 800
61 006 971
Premieintäkt, brutto
91 597 272
57 949 190
149 546 462
90 019 567
61 006 984

Totalt
153 851 771
151 026 551

Not 5

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 2013 är 0,9% (1,2%).
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FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

		2013			2012
Utbetalda försäkringsersättningar
Brutto
Avgiven
Netto
Brutto
Avgiven
Netto
Utbetalda skadeersättningar 	
102 652 426
-18 951 768
83 700 658
83 803 698
-18 127 180
65 676 518
Driftskostnader för skadereglering
5 705 968		
5 705 968
4 974 000
0
4 974 000
Utbetalda försäkringsersättningar
108 358 394
-18 951 768
89 406 626
88 777 698
-18 127 180
70 650 518
Förändring i avsättning för oreglerade skador
Förändr. i Avs. för inträffade och rap. skador
-5 085 002
Förändr. i Avs. för inträffade men ej rap.
skador (IBNR)
-518 650
Skaderegleringskostnader
-91 076
Förändr. i Avs. för oreglerade skador
-5 694 728

2 459 068

-2 625 934

15 367 131

3 603 001

18 970 132

0
0
2 459 068

-518 650
-91 076
-3 235 660

-4 939 549
163 025
10 590 607

0
0
3 603 001

-4 939 549
163 025
14 193 608

102 663 666

-16 492 700

86 170 966

99 368 305

-14 524 179

84 844 126

Dir. förs.
57 869 427

Mott. åf
44 794 239

Totalt
102 663 666

Dir. förs.
50 561 148

Mott. åf
48 807 157

Totalt
99 368 305

Driftskostnader		2013
Anskaffningskostnader		
9 250 806
Förändring av Förutbetalda anskaffningskostnader 		
0
Administrationskostnader		
26 887 909
Summa driftskostnader		
36 138 715

2012
6 852 504
0
34 257 620
41 110 124

Totala driftskostnader före funktionsindelning			
Personalkostnader		
19 851 335
Lokalkostnader		
1 332 980
Avskrivningar		
1 278 852
Övriga driftskostnader		
20 872 972
Summa		
43 336 139
Härav skaderegleringskostnader		
-5 705 769
Härav finansförvaltningskostnader		
-830 867
Härav fastighetsförvaltningskostnader		
-660 788

21 826 306
1 410 102
980 671
22 881 409
47 098 488
-4 974 000
-415 326
-599 038

Driftskostnader i försäkringsrörelsen		
Härav direkt försäkring		
Härav mottagen återförsäkring 		

36 138 715
23 626 117
12 512 598

41 110 124
25 089 852
16 020 272

Erhållna provisioner och andra ersättningar har avräknats med

4 971 240

5 244 945

Summa Försäkringsersättningar

Försäkringsersättningar brutto
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DRIFTSKOSTNADER
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OPERATIONELL LEASING

		2013
Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal uppgår till
200 940
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
Inom ett år		
194 476
Mellan ett år och fem år		
213 625
Längre än fem år		
0
		
408 101

2012
154 990
170 115
317 100
0
487 215

Leasingavtalen avser sju Xerox kopiatorer/multimaskiner och en personbil.
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HÄRAV RESULTAT AV AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING

		2013			2012
Dir. förs.
Mott. åf
Totalt
Dir. förs.
Mott. åf
Premiekostnad för avgiven återförsäkring
-16 785 391
-252 159
-17 037 550
-16 063 345
-203 139
Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsers. 16 558 824
2 392 944
18 951 768
18 127 180		
Återförs. andel av förändr. i oregl. skador
-1 059 068
-1 400 000
-2 459 068
-5 003 001
1 400 000
-1 285 635

740 785

-544 850

		2013
Hyresintäkter från byggnader och mark		
609 141
Utdelning på aktier och andelar		
1 162 715

2012
690 890
1 340 255

-2 939 166

1 196 861

Totalt
-16 266 484
18 127 180
-3 603 001
-1 742 305
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KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper		
Övriga ränteintäkter		
		
Realisationsvinster

Aktier och andelar		
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		
		
		

891 676
1 244 061
2 135 737

1 000 206
1 553 781
2 553 987

6 988 242
195 234
7 183 476

2 364 369
42 730
2 407 099

11 091 069

6 992 231
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OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR

		2013
Vinster
Förluster
Andra finansiella placeringstillgångar

Fastigheter
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

850 000
4 453 542
121 097
5 424 639

0
622 282
0
622 282

2012
Förluster

Netto

850 000			
5 075 824
11 843 321
-739 257
121 097
2 352 355
0
6 046 921
14 195 676
-739 257

11 104 064
2 352 355
13 456 419

Netto
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KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER

		2013
Driftskostnader för byggnader och mark		
660 788
Kapitalförvaltningskostnader		
830 867
Räntekostnader

2012
599 038
415 326

Övriga räntekostnader		
		

5 626
5 626

3 462
3 462

Aktier och andelar		
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		
		

41 439
0
41 439

654 543
412 675
1 067 218

Realisationsförluster
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1 538 720

2 085 044

Vinster
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NETTORESULTAT PER KATEGORI FINANSIELLA INSTRUMENT

Samtliga finansiella tillgångar har identifierats som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen.
		2013
Aktier och andelar		
10 551 204
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		
1 083 249
Derivat		
1 928 028
		
13 562 481

2012
14 866 610
1 307 967
538 744
16 713 321
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SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell skattekostnad

		2013		
Periodens skattekostnad		
-9 104		

2012
1 920

Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Byggnader och mark		
Aktier och andelar		
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		
Effekt av ändrad skattesats till 22,0% uppskjuten skatt		
		

-210 341		
-762 545		
-346 629		
0		
-1 319 515		

-27 903
-2 920 369
-618 669
2 113 576
-1 453 365

Totalt redovisad skattekostnad		

-1 328 619		

-1 451 445

5 798 501		
-1 275 670
26,3%
-9 104		
-26 215		
638		
-1 285		
-18 388		

13 369 423
-3 516 158
0
-41 104
720
0
0

-32 743		
0		
0		
34 148		
-1 328 619
10,9%

-8 690
0
2 113 575
212
-1 451 445

			 Redovisat via
		 2013-12-31
resultaträkn.
Byggnader och mark		
1 116 065
-210 341
Andra finansiella placeringstillgångar		
11 130 435
-1 109 174
		
12 246 500
-1 319 515

2012-12-31
905 724
10 021 261
10 926 985

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt		
Skatt enligt gällande skattesats
22,0%
Tidigare års skattekostnad		
Ej avdragsgilla kostnader		
Ej skattepliktiga intäkter		
Ränta periodiseringsfond		
Schablonintäkt investeringsfonder		
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt		
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag		
Effekt av ändrad skattesats till 22,0% uppskjuten skatt		
Övrigt		
Redovisad effektiv skatt
22,9%
Förändring av redovisad uppskjuten skatteskuld
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IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

		2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde		
7 746 292
Övertaget vid fusion		
0
Årets inköp		
400 333
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
8 146 625
Ingående ackumulerade avskrivningar		
Övertaget vid fusion		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Summa immateriella tillgångar		

-778 989
0
-1 070 386
-1 849 375
6 297 250

2012-12-31
3 735 602
1 743 918
2 266 772
7 746 292
0
0
-778 989
-778 989
6 967 303

Avser bolagets andel av gruppgemensamma inköpta försäkrings- och affärssystem.
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BYGGNADER OCH MARK

		2013-12-31
Rörelsefastigheter

Ingående verkligt värde		
Anskaffningsvärde		
Övertaget vid fusion		
Ackumulerade avskrivningar		
Övertaget vid fusion		
Orealiserad värdeförändring		
Övertaget vid fusion		
Utgående verkligt värde		

7 650 000
5 295 294
0
-1 868 315
0
5 073 021
0
8 500 000

2012-12-31
7 000 000
4 882 469
412 825
-1 644 668
-117 552
3 879 751
237 175
7 650 000

Bolaget äger två fastigheter, den ena belägen i Borgholm, den andra i Linneryd, Tingsryd kommun. Fastigheterna har värderats av extern värderingsman varvid marknadsvärdet
har fastställts enligt ortprismetoden. Bolaget utnyttjar 30 % av ytan i Borgholmsfastigheten och 50 % av ytan i Linnerydsfastigheten för den egna verksamheten.
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AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

		2013-12-31
Vid årets början		
100 000
Utgående balans		
100 000

2012-12-31
100 000
100 000

Resultat 		
före disp
Eget kap

Kapitalandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Verkligt
värde

Dotterföretag

2013

ÖÖF Förvaltningsbolag AB, 556705-2088, Borgholm

0

100 000

100%

100 000

100 000

100 000

ÖÖF Förvaltningsbolag AB, 556705-2088, Borgholm

0

100 000

100%

100 000

100 000

100 000

2012

ÖÖF Förvaltningsbolag AB bedriver ingen verksamhet.

Not 18

2013-12-31		2012-12-31

AKTIER OCH ANDELAR

		 Anskaffnings		värde
Noterade aktier och andelar		
34 708 736
Onoterade aktier och andelar		
17 082 572
		
51 791 308

Verkligt
värde
36 218 026
63 943 000
100 161 026

Anskaffningsvärde
30 843 941
17 552 572
48 396 513

Verkligt
värde
33 417 117
59 274 468
92 691 585

Not 19

OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

		
		
Upplupet		Verkligt
Nominellt
anskaffningsvärde		
värde
belopp
2013-12-31

Svenska kommuner
Svenska bostadsinstitut
Övriga svenska emittenter
Övriga utländska emittenter
År till förfall

2 653 000		
1 022 033		
55 706 055		
3 003 327		
62 384 415		

0-1 år		
1-3 år		
3-5 år		
> 5 år		
		
2012-12-31

Svenska kommuner
Svenska bostadsinstitut
Övriga svenska emittenter
Övriga utländska emittenter
År till förfall

15%
10%
8%
67%
100%

9 915 170
6 112 330
5 270 575
43 445 116
64 743 191

3 653 000		
1 022 377		
46 544 436		
2 064 123		
53 283 936		

6 182 000
962 450
45 232 872
2 162 728
54 540 050

0-1 år		
1-3 år		
3-5 år		
> 5 år		
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2 846 600
1 052 860
57 829 311
3 014 420
64 743 191
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18%
34%
7%
41%
100%

9 847 498
18 425 105
3 652 200
22 615 247
54 540 050

2 600 000
1 000 000
14 400 000
3 000 000
21 000 000

Skillnad mellan nominellt
och verkligt värde 1)
Positiv
Negativ
skillnad
skillnad

246 600
52 860
1 350 935
14 420
1 664 815

3 600 000
2 582 000
1 000 000		
24 637 337
582 182
2 000 000
162 728
31 237 337
3 326 910

0

-37 550

-37 550

Samtliga innehav avser noterade värdepapper.
Förfallotidpunkten är inte justerad för möjligheten till
förtidsinlösen av obligationer. Av nominellt belopp
löper 9 Mkr med kupongränta å 3,31 – 5,25 % i det
längsta fallet till 2015-10-18.
1)
Avser enbart eget innehav eftersom uppgifter om
nomniellt värde i räntefonder inte kunnat erhållas.
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ÖVRIGA LÅN

		
2013-12-31		
2012-12-31
		
Upplupet
Verkligt
Upplupet
Verkligt
		 anskaffningsvärde
värde
anskaffningsvärde
värde
Övriga lån		
40 000
40 000
40 000
40 000
		
40 000
40 000
40 000
40 000
År till förfall

0-1 år			
1-5 år			
> 5 år			
			

0		
0		
40 000		
40 000		

0
0
40 000
40 000
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FORDRINGAR AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

		2013-12-31
Fordringar hos försäkringsföretag		
10 246 849
Fordringar hos försäkringstagare		
9 936 017
		
20 182 866

2012-12-31
38 823 154
11 813 715
50 636 869
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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 hiearki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt nedan.
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.
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.
Nivå 1
Aktier och andelar
36 218
Obligationer o andra räntebärande värdepapper 64 743
100 961

2013-12-31
Nivå 2
Nivå 3*
0
64 043
0
40
0
64 083

Summa
100 261
64 783
165 044

2012-12-31
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
32 819
0
59 973
54 540		
40
87 359
0
60 013

Summa
92 792
54 580
147 372

* Förändringar i nivå 3 avser avyttrade tillgångar med 2 020 tkr, anskaffade tillgångar med 1 560 tkr och värdetillväxt i kvarvarande med 4 530 tkr.
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MATERIELLA TILLGÅNGAR

		2013-12-31
Anskaffningsvärde inventarier

Vid årets början		
Övertaget vid fusion		
Inköp		
Avyttringar och utrangeringar		
Vid årets slut		

2012-12-31

3 981 902
0
344 157
-2 821 265
1 504 794

3 118 184
435 647
428 071
0
3 981 902

Vid årets början 		
Övertaget vid fusion		
Avyttringar och utrangeringar		
Årets avskrivning enligt plan		
Vid årets slut		

-3 231 419
0
2 599 672
-210 466
-842 213

-2 613 017
-416 720
0
-201 682
-3 231 419

Redovisat värde vid årets slut		

662 581

750 483

Summa materiella tillgångar		

662 581

750 483

Ack. avskrivningar enligt plan inventarier
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Not 24

FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER

		2013-12-31
Ingående balans		
1 950 000
Årets avskrivning		
-1 950 000
Årets aktivering		
1 950 000
		
1 950 000
Anskaffningskostnad med avskrivningstid inom ett år.

2012-12-31
1 950 000
-1 950 000
1 950 000
1 950 000

Not 25

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

		2013-12-31
Förutbetalda kostnader		
591 885
		
591 885

2012-12-31
310 188
310 188

Not 26

EGET KAPITAL
Se rapporten över förändringar i eget kapital.

Not 27

OBESKATTADE RESERVER

		2013-12-31
Säkerhetsreserv		
144 393 827
Utjämningsfond		
7 112 787
Periodiseringsfond avsatt 2007		
0
Periodiseringsfond avsatt 2009		
314 000
Periodiseringsfond avsatt 2010		
131 860
		
151 952 474

2012-12-31
124 293 827
7 112 787
100 000
314 000
131 860
131 952 474

Not 28

EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

		2013-12-31
Ingående balans		
35 325 503
Nettosaldering ingående balans		
0
Övertaget vid fusion		
0
Förändring till följd av premiemässiga
förändringar i försäkringsbeståndet		
-2 555 965
		
32 769 538
I balansposten ingår avsättning för kvardröjande risker med 0 (0).

2012-12-31
32 628 224
-4 624 596
4 496 655
2 825 220
35 325 503

Not 29

OREGLERADE SKADOR

		
2013-12-31		
2012-12-31
		Brutto
Netto
Brutto
Netto
Avsättning för inträffade och rapporterade skador		
110 792 168
94 538 952
115 877 170
93 554 577
Avsättning för inträffade ännu ej rapporterade skador		
2 930 272
2 930 272
3 448 922
3 448 922
Avsättning för skaderegleringskostnader		
1 606 295
1 606 295
1 697 371
1 697 371
		
115 328 735
99 075 519
121 023 463
98 700 870

Not 30

UPPSKJUTEN SKATTESKULD

		2013-12-31
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
placeringstillgångar
Byggnader och mark		
1 116 065
Aktier och andelar		
10 639 138
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		
491 297
		
12 246 500
Härtill kommer uppskjuten skatt i obeskattade reserver med 33 430 tkr (29 030 tkr).

26 ÅRSREDOVISNING 2013

Dina Försäkringar Öland

2012-12-31
905 724
9 876 593
144 668
10 926 985

Not 31

SKULDER AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

		2013-12-31
Skulder till försäkringstagare		
3 071
Skulder till försäkringsmäklare		
240 540
Skulder till försäkringsföretag		
46 419
		
290 030

2012-12-31
14 305 183
71 574
394 116
14 770 873

Not 32
DERIVAT

		2013-12-31
Aktieoptioner
Verkligt värde		
490 647
Anskaffningsvärde		
125 607

2012-12-31
251 900
96 680

Totalt 1 047 köpoptioner i varierande antal av sju olika slag har sålts. Utfallet av dessa bedöms inte nämnvärt påverka
bolagets framtida kassaflöden. Samtliga förfaller under januari-mars 2014.

Not 33

ÖVRIGA SKULDER

		2013-12-31
Leverantörsskulder		
10 525 569
Skattedeklaration december		
741 446
		
11 267 015

2012-12-31
6 176 675
399 384
6 576 059

Not 34

ÖVRIGA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

		2013-12-31
Upplupna löner och sociala avgifter		
2 072 343
Övriga upplupna kostnader		
568 566
Förutbetalda intäkter		
1 493 406
		
4 134 315

2012-12-31
2 202 064
880 898
420 706
3 503 668

Not 35

STÄLLDA SÄKERHETER

		2013-12-31
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar			
Fastighetsinteckningar		Inga

2012-12-31
Inga

Företagets registerförda tillgångar enligt 6 Kap. 30-31 § försäkringsrörelselagen uppgår till 138 Mkr (134 Mkr). I händelse av obestånd
har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. Under rörelsens gång har företaget rätt att föra tillgångar in
och ur registret så länge samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen.

Not 36

NÄRSTÅENDE
Ersättning till närstående nyckelpersoner såsom styrelseledamöter och ledande befattningshavare framgår av not 37.
I övrigt förekommer inga transaktioner med dessa personer eller deras närstående utöver normala kundtransaktioner.
Transaktioner med Dina Försäkring AB avser såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns
fordringar å Dina Försäkring AB med 26 506 tkr (115 958 tkr) och skulder med 12 863 tkr (11 251 tkr).

ÅRSREDOVISNING 2013

Dina Försäkringar Öland

27

Not 37

MEDELANTAL ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

		2013		

2012

Medelantalet anställda

Män 		
18		
Kvinnor		16		
		34		
Könsfördelning i företagsledningen
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Män
5
2
7

Kvinnor
1
0
1

Män
5
2
7

18
16
34

Kvinnor
1
0
1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
2013			
2012
			(Varav			(Varav
Löner och
Sociala
pensionsLöner och
Sociala
pensionsersättning
kostnader
kostnad)
ersättning
kostnader
kostnad)
Styrelse och ledning
2 044 281
1 046 184
(445 958)
3 292 477
2 461 567
(1 411 732))
Kontorstjänstemän
11 092 924
5 129 921
(1 552 454)
11 109 332
4 562 936
(822 110)
13 137 205
6 176 105
(1 998 412)
14 401 809
7 024 503
(2 233 842)
Löner, förmåner och andra ersättningar till ledande befattningshavare		
		
		
Anders Byström, ordförande		
Arne Karlsson, vice ordförande (juni–december)		
Marie Gerrevall, styrelseledamot 1)		
Leif Pettersson, styrelseledamot		
Per-Olof Jonsson, fd ordförande (januari–maj)		
Thomas Axeheim, styrelseledamot		
Benny Sigurdsson, VD		
Ola Bergman vice VD		
Åke Johansson, fd vice ordförande Kalmarsund		
Erik Olofsson fd VD Kalmarsund		
Sven-Erik Gustafsson, fd vice ordf S:a Småland		
Seth Fransson fd VD Södra Småland		
Olof Alvarmo, fd vice ordförande Öland		
Övriga styrelseledamöter		
		
1)

Lön/
Övriga
Pensionsarvode
förmåner
kostnader
131 092			
93 859			
89 000			
88 584			
89 966			
80 724			
901 364		
377 396
569 692		
68 562
-			
-			
-			
-			
-			
-			
2 044 281
0
445 958

Summa
2013
131 092
93 859
89 000
88 584
89 966
80 724
1 278 760
638 254
2 490 239

Sociala avgifter ingår då fakturering har skett.

Ersättningsprinciper
Någon resultatbaserad ersättning till styrelse eller VD, har ej utgått och finns ej heller garanterad. Bolaget har ingen utlåning till någon styrelseledamot eller
verkställande direktören. Bolagets regler för ersättning till anställda regleras i enlighet med FFFS 2011:2 för försäkringsbolag. 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 från VD:s sida gäller en uppsägningstid av 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden
12 månader. Lön skall utbetalas under hela uppsägningstiden. VD är, vid en omorganisation som påverkar dennes anställningsform, garanterad lön upp till ordinarie månadslön under 18 månader. Några andra utfästelser om avgångsvederlag finns ej.
Bolaget har under året inte utbetalat några avgångsvederlag.
Beslut om ersättningar
Arvode till styrelsens ledamöter beslutas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande fattar i samråd med styrelsen beslut om ersättning till VD.

28 ÅRSREDOVISNING 2013

Dina Försäkringar Öland

Summa
2012
89 367
84 644
44 089
50 866
82 376
49 409
1 220 373
684 413
11 860
1 392 452
38 771
580 613
19 687
355 289
4 704 209

Not 38

ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

		2013
KPMG
Revisionsuppdrag		
125 000
Skatterådgivning		0
Övriga tjänster		
251 219
		
376 219

2012
110 000
0
149 702
259 702

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.
Färjestaden den 14 april 2014

Anders Byström
Ordförande

Arne Karlsson

Vice ordförande

Marie Gerrevall

Per-Olof Jonsson
Thomas Axeheim
Benny Sigurdsson
Leif Pettersson
			VD
Min revisionsberättelse har lämnats den 15 maj 2014

Hans Svensson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I DINA FÖRSÄKRINGAR ÖLAND, ORG.NR. 532000–1372

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har reviderat årsredovisningen för Dina Försäkringar Öland för år
2013. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 10–29.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Dina Försäkringar Öland för år 2013.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen
om årsredovisning i försäkringsföretag och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om
förslaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övrig delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt rapporten över totalresultatet.
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Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt försäkringsrörelselagen.

Revisorns ansvar

Uttalanden

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kalmar den 15 maj 2014

Hans Svensson
Auktoriserad revisor

Styrelse 2013
Anders Byström, 1944
Ordförande
Kund sedan 2000
Styrelseledamot sedan 2004
Övriga förtroendeuppdrag, se nedan
Anders är civ. ing. inom Väg och Vatten och började som byggentreprenör inom ABV som
nu heter NCC. Anders har också varit verkställande direktör i ett börsnoterat fastighetsbolag
som bl a utförde Sturegallerian och Berns salonger. Under några år var Anders kommun
direktör och senare verkställande direktör i ett miljötekniskt företag. Anders driver nu ett eget
företag med uppdrag i huvudsak inom organisationsutveckling och byggverksamhet. Anders
har ytterligare uppdrag i andra bolag, samt är verkställande ledamot i en av Hans Majestät
Konungens fonder.

Arne Karlsson, 1945
Vice Ordförande
Kommunalråd
Kund sedan 1978
Styrelseledamot sedan 2012
Övriga förtroendeuppdrag: Kommun
styrelsen i Tingsryds kommun (ordf.),
TUFAB (ordf.), Almundsryds Sparbanksstiftelse (ordf.)

Marie Gerrevall, 1962
Advokat
Kund sedan 2013
Styrelseledamot sedan 2012
Övriga förtroendeuppdrag: Lenhovda
Radiatorfabrik AB, Östra avdelningen
Sveriges Advokatsamfund m fl.

Leif Pettersson, 1947
Köpman
Kund sedan 2001
Styrelseledamot sedan 2005
Övriga förtroendeuppdrag: Emåmejeriet,
Viking Toys, Blomlöfs Rökeri m fl

Thomas Axeheim, 1954
Direktör
Kund sedan 1998
Styrelseledamot sedan 2000
Övriga förtroendeuppdrag:
SML Fastigheter AB (ordf.), Destination
Kalmar och Klinta utvecklings AB (ordf.)

Benny Sigurdsson, 1957
VD
Kund sedan 1985
Benny har en gedigen bakgrund inom
försäkringsbranschen. Han började som fritidsombud i Ölands Försäkringsbolag för att
sedan övergå till att ansvara för lantbruksoch företagsförsäkringar. Sedan juli 2005
tjänstgör Benny som verkställande direktör.
Benny har sedan ungdomstiden en djup
förankring i idrottsrörelsen och har under
många år fungerat som ungdomsledare.

Per-Olof Jonsson, 1956
Oppositionsråd Kalmar kommun och
lantbrukare.
Kund sedan 1975
Styrelseledamot Kalmar-Nybrobygdens
försäkringsbolag/Dina Försäkringar
Kalmarsund sedan 2001.
Övriga förtroende uppdrag: Ordförande
för stiftelsen Norra Möre Vägfond. Flera
politiska uppdrag, bland annat vice
ordförande Kalmar Airport AB samt förste
vice ordförande kommunstyrelsen Kalmar.

ÅRSREDOVISNING 2013

Dina Försäkringar Öland

31

Familjebilder
Dina Försäkringar Öland har cirka 2 500 företagskunder i regionen. Många har varit hos oss
under lång tid vilket ju tyder på att man är nöjd. Av utrymmesskäl kan vi självfallet inte lista
alla i företagsfamiljen. Men nedan presenterar vi med glädje ett mycket begränsat axplock.

STRANDA AB, MÖNSTERÅS
Eva Nilsson, VD

Stranda AB är beläget vid Södra Bäckebo
utanför Ålem och ägs av Eva med make. Man
förfogar över en modern maskinpark. Fritiden
ägnas åt renoveringar av villan. Mellan varven
blir det promenader i naturen eller en lite längre
tur på motorcykeln.

KAJ 4, FÄRJESTADEN
Mikael Nilzén, krögare

Restaurang Kaj 4 finns på hamnplan i Färjestaden.
Nyligen har man invigt ett nytt våningsplan för hotellgäster och konferenser. Mikael engagerar sig gärna
i barnens fotboll, Kalmar FF. En och en annan runda
på Saxnäs golfbana hinner han också med.

AGONA FASTIGHETER AB,
K ALMAR

Hans Svensson, företagsledare

PARELLE COSMETICS, KALMAR
Emelie Carlsson, ägare

VÄCKELSÅNGS EL

Jan Karlsson, ägare

Jan har servat privatpersoner och företag med
el-arbeten i trakten kring Linneryd sedan 1975.
Och det tänker han fortsätta med ett tag till. Han
deltar också aktivt i bygdens föreningsliv, främst
med fotboll och FK Elmeboda/Linneryd.

Borgholm: 0485-104 08
Färjestaden: 0485-309 70

www.dina.se/oland

Kalmar: 0480-420 700
Karlskrona: 0455-239 00

Parelle Cosmetics ligger på Kaggensgatan
i Kalmar. Tillsammans med fem anställda
erbjuder Emelie flärd i vardagen, som
smink, parfym mm. Hon prioriterar familj
och vänner på fritiden och lyckas få till ett
par golfrundor på Kalmar GK per säsong.

Agona äger, förvaltar och förädlar
fastigheter, bostäder och industrier i
södra Kalmar län och Öland. I dag 50
fastigheter och ca 50 000 kvm. Hans
älskar att resa, privat och i jobbet. I
övrigt är det musik som gäller, gärna
konserter med de absoluta favoriterna,
The Kelly Family.

MÖNSTERÅS TRÄDETALJER
Jan Drottman, delägare

Firman drivs av bröderna Jan, Dan och
Peter och firar 30-års jubileum i år. Som
legotillverkare levererar man inredningar
för främst offentliga miljöer. För Jans
del ägnas fritiden mest åt familjen.
Brodern Peter har dock åkt Vasaloppet
10-talet gånger.

Mönsterås: 0499-224 39
Linneryd: 0470-341 60

