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Kommungäldskontor för svenska kommuner 
och landsting
Kommuninvest ägs och garanteras av svenska kommu-
ner och landsting och fungerar som ett kommungälds-
kontor för sina medlemmar. Verksamhetens primära 
syfte är att tillgodose den kommunala sektorns behov 
av effektiv finansiering, rådgivning och metoder för 
funktionell finansförvaltning. Dessutom verkar Kom-
muninvest såsom en intresseorganisation för den kom-
munala sektorn i finansiella frågor. I dag är Kommun-
invest Sveriges största interkommunala samarbetsorga-
nisation. Samarbetet bygger på frivillighet och affärs-
mässighet.

Kommunsektorns ekonomi
Betydande del av de offentliga finanserna
Kommunsektorns (290 kommuner och 20 landsting) 
ekonomi utgör en betydande del av de totala offentliga 
finanserna och samhällsekonomin i stort. Kommu-
nerna och landstingen svarar för över 70 procent av 
den offentliga servicen och cirka en fjärdedel av det 
totala antalet sysselsatta i Sverige. 

Starka offentliga finanser
De offentliga finanserna har under 2006 fortsatt att 
utvecklas starkt. Överskottet i det finansiella sparandet 
förväntas i år uppgå till 2,8 procent (2,7 procent) av 
BNP. Kommunsektorn beräknas bidra till överskottet 
med drygt 0,5 procent. Kommunernas och landsting-
ens positiva resultatutveckling är en starkt bidragande 
faktor till att överskottet i de offentliga finanserna idag 
är högt i en internationell jämförelse.

Kommunsektorns resultat fortsätter att utvecklas 
mycket starkt
Enligt Kommuninvests bedömningar fortsätter kom-
munernas och landstingens resultat att utvecklas 
mycket starkt. Resultatet för 2006 förväntas samman-
taget uppgå till drygt 15 miljarder kronor (13 miljarder 
kronor). Kommunerna väntas bidra till resultatet med 
10 miljarder kronor och landstingen med 5 miljarder 
kronor. Det förbättrade resultatet är främst en effekt av 
en god utveckling i svensk ekonomi i allmänhet och en 
stigande sysselsättning i synnerhet, vilket påverkar 
skatteunderlaget och sektorns skatteintäkter positivt. 
De senaste årens kraftfulla arbete för att uppnå eko-
nomisk balans har inneburit att budgetdisciplinen 
skärpts avsevärt och den kostnadskontroll som detta 
skapat bidrar till att den starka resultatutvecklingen 
fortsätter. 
 De två senaste åren har kommunsektorn tagit tyd-
liga kliv mot målet god ekonomisk hushållning i den 
totala ekonomin och verksamheten.

Delårsrapport för Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Organisationsnummer: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
1 januari – 30 juni 2006
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Kommunsektorns koncernresultat (inkluderat ägda 
företag/stiftelser) bedöms också förstärkas i år och 
uppgå till knappt 20 miljarder kronor. Kommunsek-
torns koncern består av kommunen/landstinget och 
kontrollerad andel av kommunala bolag. Bolagen inne-
håller främst kapitalintensiva verksamheter som t ex 
bostäder och lokaler. I förhållande till kommunerna 
och landstingen har bolagen en större känslighet för 
förändringar i kapitalrelaterade kostnader. Den senaste 
tidens stigande ränte- och energikostnader kommer 
därför att få en negativ effekt på bolagens ekonomi. 
Kommunsektorns koncernresultat kommer genom 
detta att påverkas negativt.

Ökade investeringar men oförändrade låneskulder
Kommunernas och landstingens investeringar beräknas 
i år öka med knappt 10 procent. De senaste årens 
starka fokusering på att skapa en driftekonomi i balans 
har också inneburit att investeringarna dämpats. Detta 
är en bidragande faktor till att kommunsektorn som 
helhet bedöms ha ett visst eftersatt investeringsbehov. 
Den starka resultatutvecklingen innebär nu en ökad 
optimism och en möjlighet för sektorn att öka investe-
ringsvolymen utan att den externa lånefinansieringen 
ökar i omfattning. 
 Den kommunala sektorns (inräknat kommunala 
företag) låneskulder uppgår till 350 miljarder kronor. 
Kommunerna och landstingen svarar för drygt 150 
miljarder kronor och kommunala bolag för 200 miljar-
der kronor. En stor del av kommunernas upplåning är 
vidareutlånad till kommunala företag. Kommunernas 
utlåning till egna företag ökar i omfattning och uppgår 
till knappt 130 miljarder kronor. Detta är både en 
effekt av starkare styrning av de kommunala företagen 
och en effekt av ett bättre kassaflöde i kommunerna 
som ökar möjligheterna att finansiera de egna företa-
gens investeringsbehov. Kommunsektorns totala låne-
volym väntas vara oförändrad de kommande tre åren. 
Förutom den externa låneskulden har kommunsektorn 
300 miljarder kronor i samlat pensionsåtagande, av 
vilka 250 miljarder är återlånade till verksamheten.

Kommunsektorns* låneskulder åren 1999–�008

* Inräknat de kommunala företagen
Källa: SCB, SKL och egna beräkningar
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Beredskapen för framtida ekonomiska utmaningar 
förbättras
Den goda resultatutvecklingen innebär också att den 
sammantagna finansiella styrkan förbättras. Enligt 
Kommuninvests beräkningar kommer det årliga kassa-
flödet innebära att nettoskuldsättningen minskar med 
8 till 10 miljarder årligen de kommande tre åren. 
Genom detta ökar den finansiella beredskapen och 
handlingsutrymmet att hantera framtida utmaningar.

En fortsatt stabil tillväxt
Kommuninvest erbjuder medlemmarna och deras 
majoritetsägda bolag långsiktigt goda villkor för finan-
siering av viktiga samhällsinvesteringar. Kreditgiv-
ningen kompletteras med erbjudanden om rådgivning 
och utbildning samt verktyg för att arbeta med kredit-
portföljen på effektivast möjliga sätt. Kommuninvest, 
som är landets största interkommunala samarbetsorga-
nisation inom det finansiella området, uppvisar en fort-
satt stabil tillväxt.
 Vid halvårsskiftet hade Kommuninvest 180 (164) 
medlemmar, varav 174 (158) kommuner och 6 (6) 
landsting. De kommuner som under första halvåret har 
tillkommit som medlemmar är:

Hallstahammars kommun   
Avesta kommun  
Trosa kommun  
Lilla Edets kommun  
Kiruna kommun
Skinnskattebergs kommun

Den viktigaste förklaringen till den stabila tillväxten är 
att samarbetsorganisationen med uthållighet har kun-
nat tillhandahålla finansieringslösningar med fördelak-
tiga villkor. Fler och fler ser fördelarna med att ordna 
sin finansiering via Kommuninvest och ansöker om 
medlemskap.

Kreditbetyget på toppnivå
Två stora oberoende kreditvärderingsinstitut bedömer 
Kommuninvest som lika kreditvärdig som svenska sta-
ten. Detta återspeglar den samlade finansiella styrkan 
hos Kommuninvests medlemmar och den offentliga 
sektorn som helhet. När Kommuninvest i juli, för 

första gången, tilldelades en rating från Standard & 
Poor’s, fick vi det högsta möjliga kreditbetyget, AAA. 
 Kommuninvests kreditbetyg från Moody’s Inves-
tors Service är Aaa. Kreditbetyget har varit oförändrat 
under rapportperioden. 

Ökade marknadsandelar
Den kommunala sektorn har en god ekonomi. Den 
goda ekonomin har minskat behovet av nyupplåning 
samtidigt som en del enheter har haft möjlighet att 
amortera på befintlig låneskuld. Den kommunala sek-
torn står inför stora investeringar som delvis självfinan-
sieras men som också kräver externt kapital. Till-
gången på kapital har fortsatt varit stor på grund av 
företagens och banksektorns höga likviditet. Basel II-  
reglerna gynnar kreditgivning utifrån ett lönsamhets-
perspektiv. I denna miljö har Kommuninvest lyckats 
öka nettoutlåningen med 4,8 mdkr under rapportperi-
oden. Till en betydande del förklaras ökningen av ett 
växande antal medlemmar. Denna påverkan sker med 
några års fördröjning eftersom det tar tid innan nya 
medlemmars upplåningsbehov till fullo aktualiserats.

Utlåning
All utlåning sker i Sverige och för närvarande uteslu-
tande i svenska kronor. Då all utlåning är riktad till 
kommuner, landsting och majoritetsägda kommunala 
bolag med proprieborgen från ägaren så har Kommun-
invest inte haft några oreglerade lån.

Upplåning
Under första halvåret har Kommuninvest varit mycket 
aktiv på kapitalmarknaderna. Kommuninvest har 
genomfört sitt tredje 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 under hela 2005 fortsatt att vara en 
viktig finansieringskälla. De villkor som uppnåtts har, 
sedda i ett längre perspektiv, varit mycket goda och visar 
på betydelsen av Kommuninvest som samarbetsorgani-
sation. Den totala långfristiga upplåningen, dvs upplå-
ning med löptider överstigande ett år, uppgick vid 
utgången av rapportperioden till 100,6 mdkr (77,5 
mdkr). 

Ekonomisk redogörelse
 Rörelseresultatet för årets första sex månader före bok-
slutsdispositioner och skatt uppgick till 14,9 mkr ( 25,2 
mkr).  Balansomslutningen har ökat till 105 914 mkr 
(83 321 mkr). Räntenettot uppgick till 51,8 mkr (38,8 
mkr).  Resultat från återköp av egna emitterade obliga-
tioner redovisas under ”nettoresultat av finansiella 
transaktioner”, och har under första halvåret förbättrat 
resultatet med drygt 8,4 mkr (15,7 mkr). 
 Ökningen av räntenettot beror till viss del på en 
ökad marginal vid placering av upplåning, som ännu ej 
lånats ut till Kommuninvests låntagare. 

Medlemsutveckling 1998 –�006
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Kommuninvests placeringsverksamhet omfattar place-
ringar i värdepapper med hög kreditvärdighet, varav  
en betydande del är placeringar i stater och i statligt 
garanterade finansiella institutioner. Per den 30 juni var 
41,6 mdkr  (24,6 mdkr) placerade i obligationer och 
andra räntebärande värdepapper i avvaktan på slut-
giltig utlåning.  
 Kostnaderna har ökat med 35,9 procent eller med 
11,2 mkr och uppgick till 42,4 mkr (31,2 mkr). Kost-
nadsökningen beror till största delen på internt utveck-
lingsarbete samt anpassning till de nya redovisnings-
reglerna IAS/IFRS. Arbetet med de nya redovisnings-
reglerna har inneburit fortsatt analys av påverkan, 
möjligheter, juridiska förutsättningar, samt implemen-
tering av den nya säkringsredovisningen och systeman-
passningar. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 
2007, med jämförelsetal för år 2006.

Andelskapital från nya medlemmar blir aktiekapital i 
bolaget
Vid tidpunkten för denna rapports avlämnande har sty-
relsen i enlighet med stämmobemyndigande den 23 mars 
2006 beslutat att genomföra en nyemission riktad till 
ägarföreningen för att öka aktiekapitalet med 3,1 mkr, till 
153,1 mkr. Beloppet motsvarar nytt andelskapital från 
nya medlemmar i ägarföreningen. Föreningens styrelse 
väntas ta ställning till erbjudandet i september månad. 

Riskhantering
Under det första halvåret 2006 genomfördes en över-
syn av interna rutiner för att minska operativa risker. 
Motpartsrisker avseende placeringar kunde samtidigt 
hållas på en låg nivå, främst genom placeringar hos 
motparter som har statlig garanti för sina förpliktelser. 
Under perioden innebar även användandet av säker-
hetsavtal relaterade till derivatkontrakt att expone-
ringar mot enskilda motparter kunde reduceras.

Marknadsrisker
Som intermediär på den finansiella kreditmarknaden är 
Kommuninvest exponerad mot finansiella risker. De 
finansiella riskerna kan indelas i marknadsrisker och lik-

viditetsrisker. Kommuninvests policy är att hålla de finan-
siella riskerna så låga som möjligt. Samtliga villkor mellan 
upp- och utlåning är säkrade med derivatkontrakt. Verk-
samhetens omfattning innebär att ränterisk mellan upplå-
ning och placeringar begränsas på portföljnivå. Valuta-
risker begränsas genom att avkastning på placeringar i 
utländsk valuta frekvent växlas till svenska kronor. 

Likviditetsrisker
Likviditetsrisker avser risken att Kommuninvest inte 
klarar av att infria betalningsåtaganden, alternativt 
måste vidta extraordinära åtgärder för att kunna göra 
detta. Likviditetsrisk kan även uttryckas som brist på 
finansiering.
 Styrelsen har därför beslutat om en likviditetsre-
serv på för närvarande lägst 4 mdkr och högst 6 mdkr, 
vilka kan utnyttjas för att säkerställa likvida behov vid 
varje tillfälle. Även placerat kapital som ingår i bola-
gets förfinansieringsverksamhet kan ses som en form av 
likviditetsreserv.

Motpartsrisker
Kreditrelaterad motpartsrisk kan definieras som risken 
att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot Kom-
muninvest på avtalad tid. Enligt styrelsens riktlinjer 
minimerar Kommuninvest motpartsrisken genom att 
enbart ingå kontrakt med motparter som har hög kre-
ditvärdighet, men även genom att kontrakt sprids mel-
lan flera motparter i olika länder.
 Sedan årsskiftet har placeringar i tyska statsgaran-
terade värdepapper ökat och inneburit att svenska och 
tyska motparter dominerar. För derivatkontrakt domi-
nerar motparter från Frankrike och USA den geogra-
fiska fördelningen på nominella belopp.
 Med avseende på placeringar dominerar motparter 
i den säkraste ratingkategorin, AAA. För derivat är 
över 90 procent fördelade på motparter med ett kredit-
betyg om lägst AA-nivå eller bättre.
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Operativa risker
Den interna kontrollen förutsätter att varje medarbe-
tare tar ansvar. Arbetet med att utveckla metoder för 
att identifiera och värdera operativa risker i verksam-
heten har intensifierats ytterligare under det första 
halvåret. Bolaget utvecklar för närvarande den kapital-
bedömningsprocess som tar hänsyn till nya kapital- 
täckningsregler enligt EG-direktiv (Basel II).

Ledning
Tomas Werngren utsågs till ny verkställande direktör 
den 19 april. Då förändrades också ledningen, som idag 
består av Tomas Werngren, VD, Harriet Forsell Söder-
berg, stf VD, Maria Viimne, chef finansgrupp, Ulf Jiv-
mark, chefsjurist, Johanna Larsson, chef administration.

Utsikter för andra halvåret �006 
Antalet medlemmar i samarbetsorganisationen kom-
mer att fortsätta öka även om det kommer att ske i en 
mer begränsad omfattning. Förklaringen till en mins-
kad aktivitet är effekten av att allmänna val genomförs 
under september månad vilket normalt innebär ett 
minskat antal intresseanmälningar.
 Den medlemsökning som skett under 2005 och 
tidigare, påverkar dock utlåningsverksamheten i år.  
I ett kortsiktigt perspektiv är det svårt att avgöra hur 
stor påverkan blir på utlåningsvolymen under resten av 
året, eftersom också andra faktorer som t ex nivån på 
sektorns nyinvesteringar spelar in.
 Sammantaget säkerställer medlemstillväxten en av 
de viktigaste grundförutsättningarna för en kommande 
utlåningstillväxt såväl under andra halvåret som under 
kommande år.

Placerat kapital fördelat på ratingkategori,  �006-06-30

Group AAA, 79%

Group AA, 18%
Group A, 3%

Nominella belopp  på derivat per ratingkategori,  �006-06-30

Group AAA, 21%

Group AA, 70%
Group A, 9% 
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mkr 2006 jan–jun 2005 jan–jun 2005 jan–dec

Ränteintäkter 1 432,0 1 200,2 2 477,1

Räntekostnader -1 380,2 -1 161,4 -2 385,9

RÄNTENETTO                                                                                                  (Not 1) 51,8 38,8 91,2

Provisionskostnader -2,2 -2,0 -3,8

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7,3 15,9 26,4

Övriga rörelseintäkter 0,4 3,7 3,8

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 57,3 56,4 117,6

Allmänna administrationskostnader -39,7 -29,3 -57,6

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -0,9 -0,8 -1,8

Övriga rörelsekostnader -1,8 -1,1 -2,2

SUMMA KOSTNADER -42,4 -31,2 -61,6

RÖRELSERESULTAT 14,9 25,2 56,0

Bokslutsdispositioner -2,7 -5,7 -11,6

RESULTAT FÖRE SKATT 12,2 19,5 44,4

Skatt på årets resultat -3,7 -5,7 -12,8

ÅRETS RESULTAT 8,5 13,8 31,6

Resultaträkning

Balansräkning
mkr 2006-06-30 2005-06-30 2005-12-31

TILLGÅNGAR  

Kassa  0,0 0,0 0,0

Belåningsbara statsskuldförbindelser 9 593,8 2 412,0 10 518,9

Utlåning till kreditinstitut 3 625,7 3 338,5 3 109,7

Utlåning  61 496,7 55 352,3 56 738,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 29 334,0 19 418,5 18 116,5

Aktier i intresseföretag  0,5 0,5 0,5

Materiella tillgångar, inventarier  4,0 3,0 3,1

Övriga tillgångar 1  213,5 2 165,8 2 043,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 645,8 630,4 618,3

SUMMA TILLGÅNGAR 105 914,0 83 321,0 91 148,4

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder till kreditinstitut  3 124,0 2 653,3 3 424,6

Emitterade värdepapper 100 597,8 77 506,8 84 738,3

Övriga skulder 1 168,3 2 238,9 2 019,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 722,6 666,7 678,9

Summa skulder 105 612,7 83 065,7 90 861,5

Obeskattade reserver  40,2 31,6 37,4

Aktiekapital 153,1 138,8 150,0

Reservfond 17,5 14,4 14,4

Balanserad vinst 82,0 56,7 53,5

Periodens resultat 8,5 13,8 31,6

Eget kapital 261,1 223,7 249,5

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 105 914,0 83 321,0 91 148,4

Not 1  
Förra årets räntenetto har justerats med resultat från återköp av egna obligationer som istället, i likhet med hur det redovisats under 2006, redovisas under raden Nettoresultat av 
finansiella transaktioner.
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Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod och baseras på rörelseresultatet för perioden samt förändringar i 
balansräkningens ingående balanser. Rörelseresultat har korrigerats för förändringar som inte ingår i den löpande verk-
samheten. Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamhe-
ten samt finansieringsverksamheten. I likvida medel ingår kassa, tillgodohavanden på checkräkning samt postgirokonton.

Kassaflödesanalysen för 2005-12-31 har justerats jämfört med årsredovisningen för år 2005.

Kassaflödesanalys
mkr  2006-06-30 2005-12-31

Likvida medel vid periodens början 302,8 77,4

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 14,9 56,0

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: 3,6 3,9

Betald inkomstskatt -3,7 -5,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den 

löpande verksamhetens tillgångar och skulder 14,8 54,5

Förändring av utlåning -4 758,4 -5 622,8

Förändring av övriga tillgångar 802,1 -1 394,6

Förändring av övriga skulder -807,8 1 415,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 749,3 -5 547,4

Investeringsverksamheten

Försäljning av materiella tillgångar   

Förvärv av materiella tillgångar -1,8 -1,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,8 -1,3

Finansieringsverksamheten

Förändring av emitterade värdepapper 15 856,8 20 053,8

Förändring av skulder till kreditinstitut -300,6 1 624,0

Förändring av placeringar -10 130,4 -15 922,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 425,8 5 755,8

Nyemission 3,1 21,5

Lämnat koncernbidrag  -3,2

Periodens kassaflöde 677,8 225,4

Likvida medel vid periodens slut 980,6 302,8
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Kontrakt med positivt marknadsvärde Nominellt  Marknads-
SEK  belopp värde
Räntekontrakt motpart med AAA 7 035 516 590 063

  AA 13 886 769 344 981 

  A 1 950 326 42 756

   22 872 611 977 800

Valuta-och räntebaserade  AAA 2 801 348 274 479

kontrakt motpart med  AA 20 853 836 3 342 261

  A 2 040 347 282 023

   25 695 531 3 898 763

Aktiekontrakt motpart med AAA 949 696 219 695

  AA 7 749 619 1 440 070

  A 571 071 235 890

   9 270 386 1 895 655

Råvarukontrakt motpart med AAA  

  AA 256 810 367 294

  A  

   256 810 367 294

Summa  58 095 338 7 139 512

Kontrakt med negativt marknadsvärde Nominellt  Marknads-
SEK  belopp värde
Räntekontrakt motpart med  AAA 10 425 987 -455 736

  AA 20 828 566 -1 341 989

  A 2 660 189 -87 560 

   33 914 742 -1 885 285

Valuta-och räntebaserade AAA 12 572 726 -2 742 018

kontrakt motpart med  AA 45 240 968 -3 268 166

  A 3 741 717 -290 340

   61 555 411 -6 300 524

Aktiekontrakt motpart med AAA 1 921 300 -69 767

  AA 9 933 393 -762 518

  A 3 954 205 -302 092

   15 808 898 -1 134 377

Råvarukontrakt motpart med AAA  

  AA 133 700 -12 401

  A  

   133 700 -12 401

Summa  111 412 751 -9 332 587

TOTALT  169 508 089 -2 193 075

Åtaganden utanför balansräkningen �006-06-30

Vid beräkning av marknadsvärde, utifrån en fiktiv stängn-
ing, nuvärdeberäknas alla kontrakt med alla aktuella 
marknadsräntesatser, valutakurser och aktiekurser.  
De kontrakt som därvid uppvisar en fordran gentemot 
motpart tas upp under positivt marknadsvärde. För när-
varande 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 Kommuninvest 
som krav att ha rätten att förtidsinlösa kontrakt om mot-
partens kreditvärdighet försämras och når under en viss nivå.
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Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgår till 16,49% (15,04%).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts 
i delårsrapporten som i årsredovisningen för år 2005. 

I resultaträkningen har omflyttning skett mellan räntenetto och 
nettoresultat av finansiella transaktioner avseende återköp av egna 
obligationer.

Örebro den 22 augusti 2006

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer.
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Granskningsrapport för 
Kommuninvest i Sverige AB
Organisationsnummer: 556281-4409

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Kommun-
invest i Sverige AB (publ) för  perioden 1 januari till 30 juni 2006. Det är 
företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag. 
 Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad 
på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för över-
siktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsin-
formation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåt-
gärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa  oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna 
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har.  

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte,  
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om årsredovisning i 
 kreditinstitut och värdepappersbolag. 

Örebro den 22 augusti 2006

Ernst&Young AB  

Lars Bonnevier Margareta Edin 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
 Förordnad av Finansinspektionen
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