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1) Från och med 2006 räknas inte premiepensionssystemet till den 
offentliga sektorn. Effekten blir att det gamla saldomålet, 2 %, räknas 
om till 1 % exklusive premiepensionssystemet.

Delårsrapport för Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Organisationsnummer: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
1 januari – 30 juni 2007

Kommungäld för Sveriges kommuner och 
landsting
Kommuninvest, som är en del av den offentliga sek-
torn, ägs och garanteras av svenska kommuner och 
landsting. Kommuninvests uppdrag är att utifrån en 
kommunal värdegrund skapa varaktigt goda villkor för 
ägarnas finansiella verksamhet. Detta sker genom att 
Kommuninvest erbjuder tillgång till konkurrenskraf-
tiga lån, skuldförvaltning samt övrig service som bidrar 
till en effektiv finansförvaltning. Uppdraget genomförs 
utan enskilt vinstintresse. 
 I rollen som medlemsorganisation bidrar Kommun-
invest, i ett vidare perspektiv, genom att bevaka kom-
munsektorns intressen i finansieringsfrågor. Kommun-
invest fungerar som remissinstans i frågor som gäller 
lagstiftning, implementering av och anpassning till EU-
regler och direktiv samt andra regelförändringar som 
påverkar sektorns möjligheter till en så effektiv finan-
siering som möjligt.
 Den samhällsnyttiga idén med Kommuninvest 
leder fram till en Kommungäld. Följden blir att alla 
Sveriges kommuner och landsting är välkomna som 
medlemmar. Grundprincipen är frivillighet både när 
det gäller medlemskap och att nyttja tjänster.

Kommunsektorns ekonomi
Betydande del av de offentliga finanserna
Kommunsektorn består av 290 kommuner och 20 
landsting vars ekonomi utgör en betydande del av de 
totala offentliga finanserna och samhällsekonomin. 
Den kommunala konsumtionen (exklusive de kommu-
nala företagen) svarar för 70 procent av de offentliga 
konsumtionsutgifterna och 20 procent av BNP. Den 
kommunala sektorn (inklusive de kommunala företa-
gen) svarar för 25 procent av det totala antalet 
anställda i Sverige. 

Starka offentliga finanser 
De offentliga finanserna har under 2007 fortsatt att 
utvecklas starkt. Överskottet i det finansiella sparandet 
beräknas, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

ha uppgått till 2,0 procent av BNP under 2006 och för-
väntas i år uppgå till 2,1 procent av BNP. Kommun-
sektorn beräknas bidra till överskottet med drygt 0,2 
procent. Sparandet förväntas därmed ligga över reger-
ingens mål på 1 procent av BNP1). Kommunernas och 
landstingens positiva resultatutveckling är en starkt 
bidragande faktor till att överskottet i de offentliga 
finanserna idag är högt i internationell jämförelse.

Kommunsektorns resultat fortsätter att utvecklas 
Enligt Kommuninvests bedömningar fortsätter 
kommunernas och landstingens resultat att utvecklas 
mycket starkt. Resultatet för 2006 uppgick till drygt 
15 miljarder kronor (exklusive de kommunala företagen). 
Kommunerna bidrog till resultatet med 13 miljarder 
kronor och landstingen med 2 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 
ekonomisk balans har inneburit att budgetdisciplinen 
skärpts. Kostnadskontrollen som detta har skapat, 
bidrar till att den starka resultatutvecklingen fortsätter. 
De tre senaste åren har kommunsektorn tagit 
betydande steg mot målet god ekonomisk hushållning i 
den totala ekonomin och i verksamheten.
 Resultatnivån bedöms sjunka under 2007 och 
2008 men kommer fortsatt att ligga på en stark nivå, 
som är i linje med god ekonomisk hushållning.
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Kommunsektorns koncernresultat (inklusive ägda före-
tag och stiftelser) bedöms 2007 uppgå till knappt 20 
miljarder kronor. Kommunsektorns koncern består av 
kommunen och landstinget och kontrollerad andel av 
kommunala företag. Företagen innehåller främst kapi-
talintensiva verksamheter. I förhållande till kommu-
nerna och landstingen har därmed företagen en större 
känslighet för förändringar i kapitalrelaterade kostna-
der. De stigande räntekostnaderna kommer därför att 
få en negativ effekt på företagens ekonomi. Kommun-
sektorns koncernresultat kommer genom detta att 
påverkas negativt.

Ökade investeringar med något ökande extern upplåning
Kommunernas och landstingens investeringar beräknas 
i år öka med knappt 10 procent. De senaste årens 
starka fokusering på att skapa en ekonomi i balans har 
också inneburit att investeringarna har 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 med endast en liten ökning av den 
externa lånefinansieringen. 
 Den kommunala sektorns (inklusive kommunala 
företag) låneskuld uppgår till cirka 350 miljarder kro-
nor. Kommunerna och landstingen svarar för drygt 150 
miljarder kronor och kommunala företag för 200 mil-
jarder kronor. En stor del av kommunernas upplåning 
är vidareutlånad till kommunala företag. Kommuner-
nas 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 företa-
gen och en effekt av ett bättre kassaflöde i kommu-
nerna, som ökar möjligheterna att finansiera egna före-
tags investeringsbehov. Kommunsektorns totala låne-
volym väntas vara relativt oförändrad de kommande 
tre åren. Förutom den externa låneskulden har kom-
munsektorn drygt 320 miljarder kronor i samlat pen-
sionsåtagande av vilka cirka 270 miljarder kronor är 
återlånade i verksamheten.

Beredskapen för framtida ekonomiska utmaningar 
förbättras
Den goda resultatutvecklingen innebär också att den 
sammantagna finansiella styrkan forsätter att förbätt-
ras. Genom detta ökar den finansiella beredskapen och 
handlingsutrymmet att hantera framtida utmaningar.

En fortsatt stabil tillväxt för Kommuninvest
Kommuninvest är en växande medlemsorganisation 
som bärs upp av idén om frivillig samverkan mellan 
kommuner och landsting för att ta tillvara gemen-
samma intressen. Kommunsektorns verksamhet via 
Kommuninvest syftar till att erbjuda kunderna, med-
lemmarna och deras majoritetsägda företag, effektiva 
och konkurrenskraftiga finansieringslösningar. I erbju-
dandet ingår kreditgivning, rådgivning, utbildning, 
modeller och verktyg för att på ett effektivt sätt kunna 
hantera finansieringen. Kommuninvest verkar för lägre 
finansieringskostnader, vilket i första hand kommer  
kunderna till del men den positiva effekten når hela 
sektorn. 
 Beviset för styrkan i idén visar sig i form av att 
Kommuninvest är den största interkommunala samar-
betsorganisationen som fortsätter att växa. Vid halv-
årsskiftet hade Kommuninvest 203 (180) medlemmar 
varav 196 (174) kommuner och 7 (6) landsting. De 14 
kommuner som under första halvåret har tillkommit 
som medlemmar är:
Nybro kommun
Hagfors kommun
Vännäs kommun
Bjurholms kommun
Eskilstuna kommun
Gnesta kommun
Forshaga kommun
Kalmar kommun
Sjöbo kommun
Stenungsunds kommun
Strängnäs kommun
Åre kommun
Ludvika kommun 
Lerums kommun

Den viktigaste förklaringen till den stabila tillväxten är 
samarbetet genom Kommuninvest som uthålligt har 
kunnat leverera finansieringslösningar med bra villkor. 
Fler och fler ser fördelarna med samarbetet och anslu-
ter sig till Kommuninvest.

Högsta kreditbetyg från två ratinginstitut 
Kommuninvest har högsta möjliga kreditbetyg från de 
två mest välrenommerade kreditvärderingsinstituten – 
Moody’s och Standard & Poor’s. I Sverige är det endast 
Kungariket Sverige (svenska staten) och Kommunin-
vest som har denna höga kreditvärdighet från två 
ratinginstitut. Detta återspeglar den samlade finansiella 
styrkan hos Kommuninvests medlemmar och den 
offentliga sektorn som helhet. 
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Stabilt ökande marknadsandelar
Den kommunala sektorn står nu efter en lång rad av år 
med besparingar inför stora investeringar som delvis 
kommer att kunna självfinansieras men som också 
kommer att kräva externt kapital. Under rapportperio-
den har Kommuninvest ökat sin nettoutlåning med 7,3  
miljarder kronor. Ökningen förklaras till största delen 
av det växande antalet medlemmar men också av att 
befintliga medlemmar i allt högre grad väljer att 
utnyttja Kommuninvests tjänster.

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

Upplåning
Kommuninvest har under första halvåret varit mycket 
aktiv på kapitalmarknaderna och har genomfört sin 
senaste publika benchmarkupplåning. Kommuninvest 
har också varit aktiv på den schweiziska och den 
svenska marknaden när det gäller större obligations-
emissioner. Den strukturerade upplåningen har liksom 
under hela 2006 fortsatt att vara en viktig finansie-
ringskälla, huvudsakligen på marknader som Sverige, 
Danmark och Asien. De villkor som uppnåtts har, 
sedda i ett längre perspektiv, varit mycket goda och 
visar på betydelsen av Kommuninvest som samarbets-
organisation. Den totala långfristiga upplåningen, det 
vill säga upplåning med löptider överstigande ett år, 
uppgick vid utgången av rapportperioden till 86,4 mil-
jarder kronor. Den femåriga benchmarkupplåningen, 
som uppgick till USD 1 miljard, står för cirka 20 pro-
cent av årets totala upplåning och har likviddatum den 
3 juli 2007.

Ekonomisk redogörelse
Från och med 2007-01-01 tillämpar Kommuninvest 
lagbegränsad IFRS (International Financial Reporting 
Standards) vilket innebär att orealiserade marknads-
värden för finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde (se redovisningsprinciper) ingår i balans- 
och resultaträkning. Genom tillämpning av lagbegrän-
sad IFRS uppstår en ny ingående balans för 2007-01-01 
där finansiella instrument värderade till verkligt värde 
ingår. Den ingående förändringen redovisas direkt mot 
eget kapital och uppgår till 33,5 miljoner kronor. 
Resultatet för årets sex första månader påverkas dock 
mycket lite av övergången till det nya regelverket. 
Påverkan är 0,2 miljoner kronor i resultaträkningen och 
6,8 miljoner kronor som påverkar eget kapital direkt.

Rörelseresultatet  uppgår till 14,9 miljoner kronor 
(14,9 miljoner kronor). I rörelseresultatet för 2007 
ingår orealiserade marknadsvärdeförändringar om 
0,2 miljoner kronor, vilka redovisas under nettoresultat 
av finansiella transaktioner. 

Räntenettot uppgick till 47,6 miljoner kronor (51,8  
miljoner kronor) 

Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 
12,9 miljoner kronor (7,3 miljoner kronor) varav i 
samband med återköp av egna obligationer 12,7 miljo-
ner kronor (8,4 miljoner kronor) samt orealiserade 
marknadsvärdeförändringar 0,2 miljoner kronor.

Kostnaderna är i nivå med föregående år och uppgick 
till 44,0 miljoner kronor (42,4 miljoner kronor) för 
årets sex första månader. 

Balansomslutningen uppgick till 97 464,3 miljoner kro-
nor (105 914,0 miljoner kronor) Balansomslutningen 
påverkas negativt av en minskad upplåningsvolym men 
positivt av ökad utlåning samt att samtliga derivat 
redovisas i balansräkningen. Under juli månad genom-
för Kommuninvest ett publikt obligationslån av bench-
markkaraktär vilket uppgår till 1 miljard USD och det 
kommer att ha en positiv effekt på balansräkningen.
 
Utlåningen uppgick per 2007-06-30 till 74 084,7 mil-
joner kronor. I nominella termer uppgick utlåningen till 
74 134,6 miljoner kronor vilket innebär en ökning i 
utlåning med 12,6 miljarder kronor (+21 procent) jäm-
fört med 2006-06-30.

Placerat kapital i väntan på utlåning uppgick till  
18 731,0 miljoner kronor vilket är en minskning jäm-
fört med föregående år. Minskningen hänger samman 
med en minskning i upplåning samt en ökning av utlå-
ning. Kommuninvests placeringsverksamhet omfattar 
placeringar i värdepapper med hög kreditvärdighet, 
varav 60 procent är placeringar i nollriskviktade stater 
eller finansiella institut som har garantier av dessa sta-
ter.
 
Upplåningen uppgick per 2007-06-30 till 86 370,5 mil-
joner kronor. Under upplåningen redovisades tidigare 
derivat till upplupet anskaffningsvärde, dessa nettore-
dovisas i dag till verkligt värde under övriga tillgångar 
och övriga skulder.

Derivaten nettoredovisas i balansräkningen under 
övriga tillgångar respektive övriga skulder. Derivat 
med positivt respektive negativt marknadsvärde upp-
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gick till 4 489,7 miljoner kronor respektive 10 591,2 
miljoner kronor.
 Upplupna ränteintäkter och upplupna räntekostna-
der redovisades tidigare under upplupna intäkter res-
pektive upplupna kostnader. I och med införandet av 
lagbegränsad IFRS redovisas dessa under sin respektive 
balanspost.
 Vid beräkning av det legala minimikapitalkravet 
uppgår Kommuninvests kapitalbas till 20,8 procent av 
riskvägt exponeringsbelopp.

Emissioner under året höjde aktiekapitalet
Hittills under året har två riktade nyemissioner genom-
förts till ägarföreningen motsvarande ett nominellt belopp 
om totalt 22,8 miljoner kronor. Efter emissionerna upp-
gick aktiekapitalet till 175,9 miljoner kronor. Betalning-
arna för de tecknade aktierna har skett dels med medel 
som ägarföreningen har erhållit som koncernbidrag, dels 
med inbetalt andelskapital från nya medlemmar i ägarför-
eningen.

Riskhantering
Motpartsrisker har hållits på en låg nivå, främst genom 
placeringar hos motparter som har statlig garanti för 
sina förpliktelser. Genom användande av säkerhetsavtal 
relaterade till derivatkontrakt har exponeringar mot 
enskilda motparter kunnat reduceras. Under det första 
halvåret genomfördes en översyn av interna rutiner vid 
beräkning av marknadsvärde på derivatinstrument. I 
arbetet ingick även avstämning mot motparternas 
beräkningar. 

Marknadsrisker
Kommuninvests policy är att hålla de finansiella risk-
erna så låga som möjligt. Villkor mellan upp- och utlå-
ning är till stor del säkrade med derivatkontrakt. Verk-
samhetens omfattning innebär dock att ränterisk för 
instrument med kort räntebindningstid får begränsas på 
portföljnivå. Maximal tillåten risk är 10 miljoner kro-
nor. Valutarisker begränsas med derivatkontrakt och 
genom att avkastning på placeringar frekvent växlas till 
svenska kronor. 

Likviditetsrisker
Kommuninvest har en överlikviditet som ska täcka 9 till 
15 månaders utlåning. Förutom överlikviditeten finns en 
likviditetsreserv på lägst 4 procent och högst 6 procent 
av bolagets balansomslutning. 

Motpartsrisker
Inom finansieringsverksamheten minimerar Kommunin-
vest motpartsrisken genom att enbart ingå kontrakt med 

banker som har hög kreditvärdighet, lägst A-nivå från de 
största ratinginstituten. För att ytterligare minska risker 
finns även begränsningar av hur mycket som får vara pla-
cerat hos motparter från ett och samma land. Utlåning 
sker endast till medlemmar i ägarföreningen och deras 
majoritetsägda bolag. För de majoritetsägda bolagen 
finns alltid en garanti från en medlemskommun. 

Operativa risker
Bolaget har under 2007, enligt EG-direktiv (Basel II), infört 
en ny kapitalbedömningsprocess. Detta har tagits hänsyn 
till vid beräkningen av bolagets kapitaltäckningsgrad.
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Riskspridning �007-06-30
Sedan årsskiftet har placerat kapital i svenska värde-
papper ökat och inneburit att motparter från Sverige 
dominerar. Motparter från Danmark är inte inklude-
rade i diagrammet på grund av sin låga andel. För deri-
vat dominerar motparter från Frankrike den geogra-
fiska fördelningen på nominella belopp. Motparter 
från Spanien är inte inkluderade i diagrammet på 
grund av sin låga andel.
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Med avseende på placeringar är över 92 procent förde-
lade på motparter med ett kreditbetyg om lägst nivå AA-. 
För derivat är cirka 90 procent fördelade på motparter 
med lägst AA-.

Placerat kapital fördelat på ratingkategori 

Grupp AAA, 29%

Grupp AA, 63%

Grupp A, 8%

Nominella belopp på derivat per ratingkategori

Grupp AAA, 11%

Grupp AA, 79%

Grupp A, 10%

Ledning
Ledningsgruppen har varit oförändrad under första 
halvåret 2007. Den har bestått av Tomas Werngren, 
verkställande direktör, Harriet Forsell Söderberg, ställ-
företrädande vd och chef för Kommungruppen, Ulf Jiv-
mark, chefsjurist, Johanna Larsson, administrativ chef 
samt Maria Viimne, chef för Finansgruppen. 

Händelser efter balansdagen
Den finansiella oron på bankmarknaden, främst orsakad 
av problemtyngda amerikanska bolån, innebär i dagsläget 
inga konsekvenser för Kommuninvest. Kommuninvest 
har ingen exponering mot den amerikanska bolånemark-
naden, ej heller några positioner i CDOs, Collateralised 
Debt Obligations, eller ABS, Asset Backed Securities. Mot-
parter till Kommuninvest är stora och väldiversifierade 
banker med höga kreditbetyg. Över 60 procent av place-
rat kapital är hos nollriskviktade stater eller finansiella 
institut som har garantier av dessa stater. Kommuninvest 
följer utvecklingen på marknaden.

Utsikter för andra halvåret �007
Antalet medlemmar i samarbetsorganisationen kom-
mer att fortsätta öka även om första halvårets ökning 
med 14 medlemmar troligtvis inte återupprepas. Den 
kraftiga medlemsökningen har och kommer att 
påverka utlåningsverksamheten i år. I ett kortsiktigt 
perspektiv är det svårt att avgöra hur stor påverkan blir 
på utlåningsverksamheten under resten av året, efter-
som också andra faktorer som exempelvis 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. 
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mkr 2007 jan–jun 2006 jan–jun 2006 jan–dec

Ränteintäkter  1 754,5 1 432,0 3 216,4

Räntekostnader -1 706,9 -1 380,2 -3 116,2

RÄNTENETTO                                                                                                  (Not 1) 47,6 51,8 100,2

Provisionskostnader -1,7 -2,2 -4,1

Nettoresultat av finansiella transaktioner 12,9 7,3 12,6

Övriga rörelseintäkter 0,1 0,4 1,1

Summa RöRElSEiNTÄkTER 58,9 57,3 109,8

Allmänna administrationskostnader -41,7 -39,7 -74,5

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -0,6 -0,9 -2,1

Övriga rörelsekostnader -1,7 -1,8 -3,7

Summa kOSTNadER -44,0 -42,4 -80,3

RöRElSERESulTaT 14,9 14,9 29,5

Bokslutsdispositioner -1,9 -2,7 -3,6

Skatt på periodens resultat -3,8 -3,7 -8,0

PERiOdENS RESulTaT 9,2 8,5 17,9

Resultaträkning

Balansräkning
mkr 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

TillGÅNGaR  

Kassa  0,0  0,0 0,0 

Belåningsbara statsskuldförbindelser 6 797,8 9 593,8 6 349,3

Utlåning till kreditinstitut 2 567,8 3 625,7 2 680,5

Utlåning 74 084,7  61 496,7 66 811,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 351,9 29 334,0 21 567,3

Aktier i intresseföretag 0,5  0,5 0,5

Materiella tillgångar, inventarier 3,7  4,0 3,4

Övriga tillgångar 4 657,1 1  213,5 3 067,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,8 645,8 694,1

Summa TillGÅNGaR 97 464,3 105 914,0 101 174,0

SkuldER OCH EGET kaPiTal

Skulder till kreditinstitut 4 496,9  3 124,0 3 618,4

Emitterade värdepapper 81 873,6 100 597,8 93 388,2

Övriga skulder 10 702,8 1 168,3 3 105,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10,1 722,6 755,2

Summa skulder 97 083,4 105 612,7 100 867,3

Obeskattade reserver 43,0  40,2 41,1

Aktiekapital 175,9 153,1 153,1

Reservfond 17,5 17,5 17,5

Balanserad vinst 135,3 82,0 77,1

Periodens resultat 9,2 8,5 17,9

Eget kapital 337,9 261,1 265,6

Summa EGET kaPiTal OCH SkuldER 97 464,3 105 914,0 101 174,0

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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Förändring i eget kapital
mkr 2007-06-30 2006-12-31

Ingående eget kapital 299,1 249,5

Periodens resultat 9,2 17,8

Koncernbidrag  -4,8

Nyemission 22,8 3,1

Effekter vid övergång till IFRS IAS 39  33,5

Justerat utgående eget kapital  299,1

Värdeförändringar hänförliga till tillgångar som kan säljas 6,8  

utgående eget kapital 337,9  

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  verksamheten. Kassaflöden redovisas 

indelade i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. I likvida medel 

ingår kassa, tillgodohavanden på checkräkning samt plusgirokonton. Kassaflödesanalysen 2007 har anpassats för att överensstämma med 

resultaträkningens och balansräkningens rubriceringar.

Not 1. Justering för poster som ej ingår i kassaflödet  2007-06-30 2006-12-31

Avskrivningar  0,6 2,1

Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto 1,2 3,0

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,1 2,3

Orealiserade marknadsvärden -0,2

Summa 1,7 7,4

Kassaflödesanalys
mkr 2007-06-30 2006-12-31

likvida medel vid periodens början 139,8 302,8

dEN löPaNdE vERkSamHETEN

Rörelseresultat 14,9 29,5

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet                                              (Not 1) 1,7 7,4

Betald inkomstskatt -6,3 -13,4

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den  
löpande verksamhetens tillgångar och skulder 10,3 23,5

Förändring av räntebärande värdepapper 11 734,2 984,9

Förändring av utlåning -7 939,6 -10 073,7

Förändring av övriga tillgångar 794,5 -1 095,3

Förändring av övriga skulder 6 515,9 1 163,2

kassaflöde från den löpande verksamheten 11 115,3 -8 997,4

iNvESTERiNGSvERkSamHETEN

Försäljning/utrangering av materiella tillgångar 0,0 0,1

Förvärv av materiella tillgångar -0,9 -2,4

kassaflöde från investeringsverksamheten -0,9 -2,3

FiNaNSiERiNGSvERkSamHETEN

Förändring av emitterade värdepapper -12 151,8 8 644,6

Förändring av skulder till kreditinstitut 878,5 193,8

Nyemission 22,8 3,1

Lämnat koncernbidrag  -4,8

kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 250,5 8 836,7

Årets kassaflöde -136,1 -163,0

likvida medel vid periodens slut 3,7 139,8
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Redovisningsprinciper /  
Byte av redovisningsprincip

 kategori värdering/Redovisning

Tillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Verkligt värde med värdeförändring i resultaträkningen

Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde med värdeförändringen i eget kapital

Låne- och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Investeringar som hålles till förfall Upplupet anskaffningsvärde

Skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Verkligt värde med värdeförändring i resultaträkningen

Övriga finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Enligt IAS 39 skall samtliga derivat värderas till verk-
ligt värde med värdeförändring via resultaträkningen. 
Kommuninvest använder sig av derivat för att säkra 
olika marknadsrisker, t ex  ränte- och valutarisk, både 
vad gäller Kommuninvests upp- och utlåning.

Kommuninvest har valt att klassificera bolagets utlå-
ning som finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen.

Vad gäller Kommuninvests upplåning så tillåter ej års-
redovisningslagen värdering till verkligt värde av skul-
der om inte skulden eller del därav har säkrats mot ett 
finansiellt instrument. För att uppnå en rättvisande bild 
av verksamheten tillämpar Kommuninvest, där möjlig-
het finns, säkringsredovisning av verkligt värde för de 
skulder som har säkrats med ett eller flera finansiella 
instrument. Detta innebär att skulden värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen med avseende på 
de komponenter som instrumentet säkrar. De skulder 

som ej ingår i en säkringsrelation redovisas till upplu-
pet anskaffningsvärde.

För att få tillämpa säkringsredovisning krävs att effek-
tiviteten mäts mellan skulden och  säkringsinstrumen-
tet vilket Kommuninvest gör genom regressionsanalys. 
I en säkringsrelation som ej har bevisad effektivitet 
redovisas skulden till upplupet anskaffningsvärde och 
den ackumulerade värdeförändringen på skulden peri-
odiseras över återstående löptid.

Kommuninvest har valt att klassificera bolagets place-
rade kapital som finansiella tillgångar som kan säljas 
med värdeförändringen redovisat mot eget kapital.

Kommuninvest fastställer verkligt värde genom etable-
rade beräkningsmetoder för finansiella instrument.

Införandet av lagbegränsad IFRS innebär också att 
Kommuninvest tillämpar affärsdagsredovisning.

Från och med den 1 januari 2007 tillämpar Kommun-
invest lagbegränsad IFRS, vilket innebär att delårsrap-
porten är upprättad enligt IAS 34 med beaktande av de 
undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
samt RR 32.

Införandet av lagbegränsad IFRS har inneburit ett byte 
av redovisningsprinciper och har haft effekter på den 
ingående balansräkningen 2007-01-01 som redovisas 
i tabellen sidan 10. Med stöd av lättnadsreglerna i

FFFS 2006:16 tillämpas tidigare redovisningsprinciper 
i den jämförande informationen på finansiella instru-
ment som faller inom tillämpningsområdet för IAS 39.

De förändrade redovisningsprinciperna avser framför-
allt, IAS 39, redovisning och värdering av finansiella 
instrument. Enligt IAS 39 skall samtliga finansiella 
instrument klassificeras enligt någon av följande 
kategorier, vilka utgör grunden för hur instrumentet 
sedan redovisas och värderas.
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Informationen om Kommuninvests kapitaltäckning 
avser sådan periodisk information som ska lämnas 
enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om offentliggörande av information om kapital-
täckning och riskhantering (FFFS 2007:5).
 För Kommuninvest gäller enligt lag specifika mini-
mikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och 
operativa risker. Kommuninvest har därutöver en 
intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra 
att Kommuninvests kapital även täcker andra risker i 
verksamheten, som ränterisker i balansräkningen etc. 
Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig 
till det legala minimikapitalkravet. 

kapitalbas, tkr 2007-06-30

Primärt kapital, netto 328 356

Total kapitalbas 328 356

kapitalkrav 

Kapitalkrav för kreditrisk  

enligt schablonmetoden 126 366

Kapitalkrav för operativ risk 15 131

Kapitalkrav för valutarisk 10 644

Totalt minimikapitalkrav 152 141

Örebro den 29 augusti 2007

Robert Stenram  Ellen Bramness Arvidsson
Ordförande  Vice ordförande

Christer Akej  Lorentz Andersson 

Alf Egnerfors  Kerstin Ryding  

Petter Skouen  Anna von Knorring

Kapitaltäckning

Balansräkning
mkr 2006-12-31         till lagbegränsad iFRS                           2007-01-01

TillGÅNGaR  

Kassa 0,0 0,0 

Belåningsbara statsskuldförbindelser 6 349,3 1 497,1 7 846,4

Utlåning till kreditinstitut 2 680,5 0,8 2 681,3

Utlåning 66 811,9 531,8 67 343,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 21 567,3 -1 449,6 20 117,7

Aktier i intresseföretag 0,5 0,5

Materiella tillgångar, inventarier 3,4 3,4

Övriga tillgångar 3 067,0 1 476,5 4 543,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 694,1 -692,3 1,8

Summa tillgångar 101 174,0 1 364,3 102 538,3

SkuldER OCH EGET kaPiTal

Skulder till kreditinstitut 3 618,4 17,0 3 635,4

Emitterade värdepapper 93 388,2 -5 192,8 88 195,4

Övriga skulder 3 105,5 7 253,7 10 359,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 755,2 -747,1 8,1

Summa skulder 100 867,3 1 330,8 102 198,1

Obeskattade reserver 41,1  41,1

Aktiekapital 153,1  153,1

Reservfond 17,5  17,5

Balanserad vinst 77,1 33,5 110,6

Periodens resultat 17,9  17,9

Summa eget kapital 265,6 33,5 299,1

Summa eget kapital och skulder 101 174,0 1 364,3 102 538,3

Delårsrapporten har granskats av bolagets revisor.

Effekter vid övergång

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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Granskningsrapport för 
Kommuninvest i Sverige AB
Till Styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Org nr 556281-4409

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Kom-
muninvest i Sverige AB (publ) per den 30 juni 2007 och den sexmånaders-
period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårs-
rapport i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag. 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. 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 granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-
ning 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 slut-
satsen 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 Lag om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter om 
Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16). 

Stockholm den 31 augusti 2007

Ernst&Young AB  

Peter Strandh
Auktoriserad revisor 
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