
Svenska kommuner och landsting i samverkan

Delårsrapport
30 juni 2005



2

DELÅRSRAPPORT FÖR

Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Organisationsnummer: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

1 JANUARI – 30 JUNI 2005

Kommuninvest – ett samarbete  
för bra finansiering
Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag 
som helt ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Med-
lemmarna i föreningen – kommuner, landsting samt deras 
bolag – får utnyttja kreditmarknadsbolagets service.

Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässig-
het. Det primära syftet med verksamheten är att uppnå 
effektiva lösningar och långsiktigt goda villkor för med-
lemmarnas finansiering – att vara ett Kommungälds-
kontor för svenska kommuner och landsting.

Kommuninvest arbetar huvudsakligen med lån för 
investeringsfinansiering. Samtidigt erbjuds mervärden i 
form av rådgivnings- och utbildningstjänster.

Den kommunala sektorns ekonomi
Förbättrat resultat under 2004
Kommunernas och landstingens samlade resultat fort-
satte att förbättras under 2004. Resultatet före extraor-
dinära poster uppgick till 2,2 mdkr (-0,8 mdkr). Även 
fler kommuner och landsting redovisade överskott sett 
till resultat före extraordinära poster. 

De ekonomiska förutsättningarna för 2004 var annars 
relativt ogynnsamma. Jämfört med tidigare år utveckla-
des skatteunderlaget sämre samtidigt som tidigare års 
överskattade skatte- och statsbidragsintäkter reglerades 
under året. Även om det positiva resultatet delvis var en 
effekt av engångsintäkter och skattehöjningar, berodde 
en stor del av resultatförbättringen på att kostnadsök-
ningarna dämpades. 

Gynnsamma förutsättningar 2005 och 2006
Förutsättningarna för 2005 och 2006 ser bättre ut. 
Ökat bedömt skatteunderlag och generellt statligt till-
skott skapar tillsammans med de kostnadsreducerade 
åtgärder som genomförts, förutsättningar för det bästa 
ekonomiska resultatet sedan i början av 1990-talet. 
Den kommunala sektorns resultat för 2005 och 2006 
bedöms i nuläget till ett överskott på 6–9 mdkr årligen. 
De kommunalekonomiska förutsättningarna är dock 
beroende av utvecklingen i svensk ekonomi. Konjunk-
turrapporter under våren 2005 visade en sämre utveck-
ling än förväntat medan senare rapporter pekar på en 
återhämtning. Detta kan innebära att årets förutsätt-
ningar för kommuner och landsting påverkas negativt i 
förhållande till ursprungliga bedömningar.

Inför 2005 har det kommunalekonomiska utjämnings-
systemet uppdaterats och förändrats i syfte att ytterli-
gare stärka likvärdiga förutsättningar för alla kommu-
ner och landsting. Genom ändringar i Kommunallagens 
bestämmelser betonas också kraven på god ekonomisk 
hushållning. Tillsammans bedöms detta innebära att 
fler enskilda kommuner och landsting kommer att för-
bättra sitt resultat.

Ökad möjlighet att förbättra den  
finansiella beredskapen
Under 2004 innebar resultatet tillsammans med för-
säljningar av tillgångar och relativt återhållsamma in-
vesteringar att kassaflödet förbättrades. Låneskulden 
kunde därmed minska och utlåningen till egna företag 
och likviditeten öka. De kommande årens förbättrade 
förutsättningar bedöms skapa ett fortsatt utrymme att 
minska låneskulden, öka utlåningen till egna företag el-
ler externa placeringar. Kommunernas och landstingens 
möjligheter att förbättra den finansiella beredskapen 
för framtida påfrestningar bedöms därmed öka under 
den kommande perioden. Exempel på framtida påfrest-
ningar utgör kostnader och utbetalningar för en åldran-
de befolkning, ett ökat underhållsbehov av tillgångar, 
medicinteknisk utveckling och pensioner. 

Kommun- och landstingsägda företag utgör  
en stor del av den kommunala sektorn
En väsentlig del av den kommunala sektorns verk-
samhet drivs i annan juridisk person. Kommuner och 
landsting äger ca 1 500 företag vilka tillsammans har 
en omslutning som är lika stor som kommunernas och 
landstingens egen balansomslutning. Det är främst 
kommunernas kapitalintensiva verksamhet såsom bo-
städer och energi som drivs i annan juridisk person. 
Den svenska kommunala redovisningslagstiftningen 
kräver att kommunerna och landstingen upprättar kon-
soliderade räkenskaper. Den kommunala sektorn har 
de senaste fem åren redovisat ett konsoliderat resultat 
i storleksordningen 2–14 mdkr. En övervägande del av 
den kommunala sektorns upplåning sker i kommun-
ägda företag. Den kommunala sektorns konsoliderade 
låneskuld uppgår till ca 360 mdkr. Även om några ex-
pansiva regioner ökar investeringstakten i framför allt 
bostäder bedöms den konsoliderade låneskulden vara 
oförändrad under 2005 och 2006.
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Huvuddelen av landets kommuner  
deltar i samarbetet
Kommuninvest är landets största interkommunala sam-
arbetsorganisation inom det finansiella området. Under 
åren 2000–2004 ökade utlåningen med 92 % och anta-
let medlemmar ökade med 45 %. 

Den viktigaste förklaringen till den snabba tillväxten 
är att samarbetsorganisationen med uthållighet kunnat 
tillhandahålla finansieringslösningar med fördelaktiga 
villkor. Fler och fler kommuner och landsting ser förde-
larna med att ordna sin finansiering via Kommuninvest 
och ansöker om medlemskap i den ekonomiska fören-
ingen. 

Vid halvårsskiftet hade organisationen 164 (151) med-
lemmar, varav 158 (146) kommuner och 6 (5) landsting. 

De kommuner som blivit medlemmar under första 
halvåret är:

Håbo kommun
Gällivare kommun
Landstinget i Uppsala län
Kramfors kommun
Haparanda kommun
Krokoms kommun

Under perioden från halvårsskiftet fram till tidpunkten 
för denna rapports avgivande har ytterligare en medlem 
tillkommit: 

Arvidsjaurs kommun

Kreditbetyg stabilt på toppnivån Aaa
Kommuninvests kreditbetyg från Moodys Investors 
Service är Aaa, samma nivå som Kungariket Sverige. 
Kreditbetyget har varit oförändrat under rapportperio-
den och återspeglar den samlade finansiella styrkan hos 
Kommuninvests medlemmar och den offentliga sektorn 
som helhet.

Utlåning
Under första halvåret ökade Kommuninvests utlåning 
med 8 % ( 4 %) till 55,4 mdkr (51,4 mdkr) vid pe-
riodens slut. Nettoutlåningen under första halvåret var 
4,3 mdkr (2,0 mdkr). Ökningen av utlåningen har för-
dubblats jämfört med utlåningsökningen under samma 
period 2004.

Intresset för utlåning till den kommunala sektorn 
har varit stort. EU:s nya kapitaltäckningsregler (EU-di-
rektiv), som medför att kreditinstituten förändrar ba-
lanseringen av kreditportföljerna, har bidragit till att 
konkurrensen om utlåningen till den kommunala sek-
torn har ökat. Tillgången på kapital har varit stor på 
marknaden som en följd av en återhållsam investerings-
takt och hög likviditet bland stora svenska företag inom 
den privata sektorn. Många av medlemmarna – liksom 
den kommunala sektorn i övrigt – har också varit åter-
hållsamma med nyupplåning. De senaste årens stora 
medlemsökning påverkar bolagets utlåning med en viss 
fördröjning eftersom det tar upp till tre år innan majo-

riteten av de nyblivna medlemmarnas upplåningsbehov 
har varit föremål för omförhandling.

På grund av det rådande låga ränteläget och tillgång-
en på kapital har trenden under de senaste åren varit 
att låntagarna i högre utsträckning frågat efter lån med 
rörlig ränta och med relativt korta kredit- och ränte-
bindningstider.

En kombination av ett antal nya medlemmar med 
större total upplåning och ökad konkurrens har med-
fört att Kommuninvests andel av medlemmarnas totala 
upplåning har minskat från ca 44 % vid utgången av 
2003 till ca 42 % vid utgången av 2004.

Upplåning
Under första halvåret har Kommuninvests aktivitet 
varit stor på kapitalmarknaderna. Kommuninvest har 
genomfört sitt andra publika obligationslån av bench-
markkaraktär. Transaktionen uppgick till USD 1 miljard 
med en löptid om fem år. Upplåning i form av strukture-
rade lån har liksom hela 2004 fortsatt att vara en viktig 
finansieringskälla. De villkor som uppnåtts har, sedda i 
ett längre perspektiv, varit mycket goda och visar på be-
tydelsen av Kommuninvest som samarbetsorganisation. 
Den totala långfristiga upplåningen, dvs. upplåning 
med löptider överstigande ett år, uppgick vid utgången 
av rapportperioden till 77,5 mdkr (59,4 mdkr).

Ekonomiskt resultat
Resultatet för årets första sex månader före boksluts-
dispositioner och skatt uppgick till 25,2 mkr (6,6 mkr). 
Det större överskottet beror på en kombination av 
gynnsammare avkastning på placering av förfinansie-
ringsmedel* och ökad aktivitet av återköp av egna obli-
gationer. 

Den ökade konkurrensen vid kommunutlåning har 
positivt bidragit till en minskad finansiell kostnad för 
Kommuninvests medlemmar. För Kommuninvest har 
det dock inneburit att marginalen mellan upp- och ut-
låning har minskat något. Den lägre marginalen har 
möjliggjorts av en ökad balansräkning vilket ger lägre 
förvaltningskostnad, 6,9 bp (8,1 bp) i förhållande till 
Kommuninvests balansräkning.

Finansstöd – rådgivning och utbildning
Rådgivnings- och utbildningsverksamheten som riktar 
sig till medlemmarna och deras bolag grundar sig på 
Kommuninvests modeller för finansiell analys, finans-
policy och skuldberäkning för effektivisering av skuld-
hanteringen. I kontakter med den svenska kommun-
sektorn arbetar Kommuninvest med en organisation 
bestående av tre regioner. Regionchefer och kundansva-
riga har under första halvåret fortsatt att sträva efter ett 
ökat samarbete med gamla och nya medlemmar, bland 
annat genom tätare kundkontakter. Kundkontakterna 
sker i stor utsträckning via telefon men också genom 
enskilda eller gruppvisa besök hos Kommuninvest. 

Medarbetarna inom regionorganisationen genomför 

* Upplånade medel som ännu inte har lånats ut
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dessutom resor över hela landet för att träffa medlem-
mar och blivande medlemmar. Detta kompletterar de 
regionala och centrala träffar som sker regelbundet för 
att utbyta erfarenheter av kapitalmarknadens och kom-
munsektorns utveckling.

Andelskapital från nya medlemmar  
blir aktiekapital i bolaget
Vid tidpunkten för denna rapports avlämnande har 
styrelsen i enlighet med stämmobemyndigande den 10 
mars 2005 beslutat genomföra en nyemission riktad till 
ägarföreningen för att öka aktiekapitalet med 11,2 mkr. 
Beloppet motsvarar nytt andelskapital från nya med-
lemmar i ägarföreningen. Föreningens styrelse väntas ta 
ställning till erbjudandet under september månad.

Ledning
Ledningsgruppen har varit oförändrad och består av 
Thomas Åkelius, vd, Tomas Werngren, vice vd och fi-
nanschef, Malin Gillberg, personalchef, Harriet Forsell 
Söderberg, ställföreträdande finanschef samt Maria 
Viimne, upplåningsansvarig. 
Under första halvåret har ledningsgruppen fokuserat på 
att uppdatera bolagets vision, mål och strategier.

Utsikter för andra halvåret 2005
Antalet medlemmar i samarbetsorganisationen fortsät-
ter att öka och vid årets slut kan medlemsantalet ha 
nått 180. Det skulle innebära att 60 procent av Sveriges 
kommuner och 30 procent av landstingen då samarbe-
tar genom Kommuninvest.

Nya medlemmar innebär erfarenhetsmässigt en 
ökad nettoutlåning i takt med att den nya medlemmens 
befintliga lån omsätts och nya lån efterfrågas. Den stora 
medlemsökningen i år får därför fullt genomslag på ut-
låningsverksamheten först under 2006 och senare.

Den medlemsökning som skett under 2004 och ti-
digare, påverkar dock utlåningsverksamheten i år. I ett 
kortsiktigt perspektiv är det svårt att avgöra hur stor 
påverkan blir på utlåningsvolymen under andra halvår-
et 2005, eftersom också andra faktorer som t.ex. nivån 
på sektorns nyinvesteringar och val av finansieringsfor-
mer spelar in.

Sammantaget säkerställer dock medlemstillväxten 
en av de viktigaste grundförutsättningarna för en kom-
mande utlåningstillväxt såväl under andra halvåret som 
under kommande år.
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RESULTATRÄKNING (mkr) 2005  2004 2004 
 1 januari- 1 januari- 1 januari-
 30 juni 31 december 30 juni
Ränteintäkter 1 200,2 2 125,1  1 084,6

Räntekostnader -1 145,7 -2 046,7 -1 048,8

RÄNTENETTO 54,5 78,4 35,8

Provisionskostnader -2,0 -2,7 -1,0 

Nettoresultat av finansiella transaktioner 0,2 -2,0 -1,3 

Övriga rörelseintäkter 3,7 1,5 0,8

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 56,4 75,2 34,3

Allmänna administrationskostnader -29,3 -49,4 -25,6

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,8 -1,6 -0,7

Övriga rörelsekostnader -1,1 -2,4 -1,4

SUMMA KOSTNADER -31,2 -53,4 -27,7

RÖRELSERESULTAT 25,2 21,8 6,6

Bokslutsdispositioner -5,7 -2,7 -0,9 

Skatt på periodens resultat -5,7 -5,5 -1,7

PERIODENS RESULTAT 13,8 13,6 4,0

BALANSRÄKNING (mkr) 2005-06-30 2004-12-31 2004-06-30

TILLGÅNGAR
Kassa 0,0 0,0 0,0

Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 412,0 5 175,6 2 848,0

Utlåning till kreditinstitut 3 338,5 1 705,4 2 222,7

Utlåning 55 352,3 51 115,5 51 404,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19 418,5 8 716,6 5 199,2

Aktier och andelar i intresseföretag 0,5 0,5 0,5

Materiella tillgångar, inventarier 3,0 3,6 3,1 

Övriga tillgångar 2 165,8 616,5 9,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 630,4 650,3 686,3

SUMMA TILLGÅNGAR 83 321,0 67 984,0 62 373,2

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder till kreditinstitut 2 653,3 1 800,5 2 049,2 

Emitterade värdepapper 77 506,8 64 682,4 59 403,0

Övriga skulder 2 238,9 623,2 26,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 666,7 652,5 681,9

Summa skulder 83 065,7 67 758,6 62 160,7

Obeskattade reserver 31,6 25,9 24,1

Aktiekapital 138,8 128,5 123,5

Reservfond 14,4 12,9 12,9

Balanserad vinst 56,7 44,5 48,0

Periodens resultat 13,8 13,6 4,0

Eget kapital 223,7 199,5 188,4

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 83 321,0 67 984,0 62 373,2
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Granskningsrapport för Kommuninvest i Sverige AB
Organisationsnummer: 556281-4409

Vi har översiktligt granskat halvårsrapporten för perioden 
2005-01-01 – 2005-06-30 enligt den rekommendation som 
FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört 
med en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrap-
porten inte uppfyller kraven enligt lagen om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag.

Örebro den 16 augusti  2005

Ernst&Young AB

Lars Bonnevier
Auktoriserad revisor

Åtaganden utanför balansräkningen
Avser åtaganden per den 30 juni 2005 samt den 31 december 2004 (mkr).

Enligt bolagsordningen får derivatinstrument endast 
användas i syfte att eliminera risker i upp- och utlå-
ningsverksamheten. Kommuninvest accepterar endast 
de bästa aktörerna som motparter vid swappar. För 
närvarande är huvuddelen av våra kontrakt ingångna 
med motparter vars kreditvärdighet är AA från minst 
ett av de välkända amerikanska ratinginstituten. När så 
kallade ISDA-avtal sluts med en motpart, ställer Kom-
muninvest som krav att ha rätten till förtidsinlösen av 
kontrakt om motpartens rating försämras under en viss 
nivå. Ingen motpart har för närvarande en sämre rating 
än A2 och/eller A. Kommuninvests styrelse har begrän-
sat tillåten exponering per motpart.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgår till 15,04 % (16,76 %).

Anm: Vid beräkning av marknadsvärde, utifrån en fiktiv stängning, nuvärdesberäknas alla kontrakt med aktuella marknadsräntesatser, valuta-
kurser och aktiekurser. De kontrakt som uppvisar en fordran gentemot motpart tas upp som positivt värde. Med motpart som Kommuninvest 
slutit ISDA-avtal, sker nettning av marknadsvärden i enlighet med Finansinspektionens föreskrift 2003:10.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen 
för år 2004. 

Örebro den 16 augusti 2005

Thomas Åkelius
Verkställande direktör

Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer.

Margareta Edin
Auktoriserad revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Förordnad av Finansinspektionen

 Ränterelaterade Valutakursbaserade Aktierelaterade Råvarurelaterade

 Marknadsvärde Nominellt belopp Marknadsvärde Nominellt belopp Marknadsvärde Nominellt belopp Marknadsvärde Nominellt belopp

  2005.06 2004.12 2005.06 2004.12 2005.06 2004.12 2005.06 2004.12 2005.06 2004.12 2005.06 2004.12 2005.06 2004.12 2005.06 2004.12

 Positivt 
1 173 414 19 432 9 991 3 671 1 963 48 292 15 158 2 249 1 016 15 212 12 548 72 6 321 111

 värde 

 Negativt  
-2 345 -1 751 36 154 32 708 -2 982 -5 628 23 404 42 527 -176 -409 3 850 8 705 -1 - 50 -

 värde 



Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Organisationsnummer: 556281-4409
Styrelsens säte: Örebro, Örebro län

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.
Telefon: 019-16 78 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se.  

Hemsida: www.kommuninvest.se
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