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årsredovisning kommuninvest

Vår roll som Kommungäld och garant för finansiell stabilitet inom
den kommunala sektorn stärktes under året. Medlemstillskottet var
det näst högsta någonsin och utlåningen ökade med närmare 18
procent. Vid utgången av året var 241 kommuner och 7 landsting
medlemmar i Kommuninvest.
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Årets bildtema är svenskt konsthantverk. Bilderna visar arbeten
av medlemmar i Konsthantverkscentrum (KHVC), en organisation som representerar merparten av landets främsta konsthantverkare. De har alla examen från någon av högskolorna
inom området eller motsvarande kunskaper. KHVCs uppgift är
att sprida information om det svenska konsthantverket och förmedla kontakter mellan utövare och brukare av olika slag.
I konsthantverket möts konstnärligt uttryck och handens
skicklighet. Bruksdesign och unika föremål, allt i småskalig och
personlig tillverkning.

Omslagsbild: »Koya III», av Christian von Sydow. Foto: Morten von Sydow.

Denna bild visar Eva Hild i arbete med
”Extension”.
På omslagets första sida ”Consecutive Working”, av Eva Hild.
Foto: Anna Sigge.

”Järnskålar” från utställningen Vemod, av Pernilla Sylwan.
Foto: Petter Mörk
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Resultat

25 (13) kommuner och landsting
blev nya medlemmar.
Utlåningen ökade med 18 procent
till 123,6 (104,7) miljarder kronor.
Balansomslutningen ökade med 28 procent
till 183,0 (142,7) miljarder kronor.
Rörelseresultatet blev 193,7 (75,3) miljoner
kronor.
Kommuninvest har marknadens högsta rating:
Aaa (Moody’s), AAA (Standard & Poor’s).
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För att tydliggöra Kommuninvests starka koppling till
svensk offentlig sektor används i internationella sammanhang Sveriges
lilla riksvapen i marknadsföring och presentationer.

Lilla Riksvapnet.

Tre skålar 925 sterlingsilver, av Wolfgang Gessl.
Foto: Hans Bjurling
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Samarbetsidé med enastående kraft
Ända sedan Kommuninvest ekonomisk förening
bildades och det blev möjligt för alla svenska
kommuner och landsting att bli medlemmar har
Kommuninvest haft en positiv medlemstillväxt.
2009 tillkom 25 nya medlemmar, den näst högsta
noteringen någonsin. Det kommunala finansieringssamarbetet inom Kommuninvest omfattar
nu 80 procent av landets kommuner och landsting.

Vi som varit med i Kommuninvest länge ser parallellerna mellan senare års snabba medlemsutveckling och utvecklingen i början av 1990-talet.
I båda fallen har systemkriser fungerat som katalysatorer för att fördjupa intressesamverkan inom
Kommuninvest.
När vi nu summerar 2009 kan vi konstatera
att samarbetet omfattar närmare 250 kommuner
och landsting. 60 kommuner har blivit medlemmar bara under de senaste tre åren.
Kommuninvest har utvecklats till att bli den
störste långivaren till kommunal sektor och står
för drygt en tredjedel av sektorns totala finansiering. Mer än hälften av våra medlemmars finansiering sker via Kommuninvest.
Detta visar på ett antal saker. Dels att i krislägen är behovet av en stabil och trygg finansieringskälla som allra störst. Dels att Kommuninvestsamarbetet bygger på en i grunden god idé: att i
den kommunala sektorn göra gemensam sak för
att varaktigt försäkra sig om god tillgång till kostnadseffektiv finansiering.
Intresset för Kommuninvest är idag rekordstort.
När vi i början av 2010 genomförde de årliga medlemssamråden inför föreningsstämman deltog 400

Kommuninvests medlemssamråd – forum för dialog och förankring
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Tomas Werngren
verkställande direktör

politiker och tjänstemän från 200 kommuner och
landsting, en högre siffra än någonsin tidigare.
Detta engagemang känns mycket stimulerande
och är värt att värna om.
Kommuninvests resultat 2009
2009 var ett år som inledningsvis präglades djupt
av finanskrisen, med fortsatt stor osäkerhet kring
den ekonomiska utvecklingen och det globala
banksystemets motståndskraft mot förväntat skenande kreditförluster. Successivt har förtroendet
återvänt, parallellt med massiva statliga stödinsatser, kapitalförstärkningar i banker och världsekonomins återhämtning.
Kommuninvest spelade även fortsättningsvis en
avgörande roll för att stabilisera kommunsektorns
finansieringsförmåga. Medlemmarnas starka efterfrågan bidrog till att öka utlåningsvolymen med
närmare 20 procent till 123,6 miljarder (104,7).
Det goda finansiella resultatet ska ses mot bakgrund
av ägardirektivet att öka Kommuninvests egna
kapital till en målnivå om 1 procent av balansom-
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slutningen. Vår ställning som Kommungäld stärktes både av den goda utlånings- och medlemstillväxten samt av Riksbankens beslut att godkänna
Kommuninvest som penningpolitisk motpart.
I september blev vi antagna som begränsad penningpolitisk motpart och strax efter årsskiftet som
penningpolitisk motpart och deltagare i RIX.
Enligt Kommuninvests ägardirektiv ska vi hålla
en mycket god likviditetsberedskap, minst 25 procent av balansomslutningen i avvaktan på utlåning.
Syftet är att säkerställa att vi dels har tillgång
till medel för att alltid kunna betala Kommuninvests betalningsförpliktelser dels kan möta den
kommunala sektorns upplåningsbehov. De höga
krav som ställs på värdepapprens likviditet innebär att placeringsverksamheten inte i någon större
grad bidrar till resultatet då placeringar i stor omfattning antingen sker i statsutgivna eller statsgaranterade värdepapper och/eller till korta löptider.
Detta skänker trygghet och en förmåga att klara
finansieringsbehov vid oroligheter i kapitalmarknaden.
Vi har under 2009 lanserat flera framgångsrika upplåningsprogram, delvis på nya upplåningsmarknader, och kunnat dra nytta av en marknadssituation som gynnat de mest kreditvärdiga låntagarna.

rodde på vår försiktiga syn. I samband med att
vi antog vår nya finansieringsstrategi i början av
2008 började vi också bygga upp beredskap för
att möta en förväntad ökning i låneförfrågningar.
När krisen slog till på allvar uppgick vår överlikviditet till cirka 40 procent av balansomslutningen.
Vår strategi att bara arbeta med systemviktiga
motparter har också visat sig hålla under krisen.
Vi har inte haft några förluster i vår placeringsverksamhet, största delen i kassan har legat i statsskuldväxlar eller statliga garanterade företag.

Krisen dock långt ifrån över
När detta skrivs präglas finansmarknaderna av en
utbredd optimism, vilket kan leda omvärlden att
tro att krisen nu är över. Systemriskerna har förstås minskat betydligt men krisen är definitivt inte
över. Det är först när de exceptionella stimulansoch stabilitetsåtgärder som genomförts av centralbanker och stater världen över dras tillbaka som
vi kan säga att finanskrisen är över. En förutsättning är att tillbakadragandet sker balanserat och
väl tajmat. Dras de tillbaka för tidigt riskerar återhämtningen att mattas av, dras de tillbaka för sent
riskerar inflationstendenser att eldas på.
I dagsläget har vi ett banksystem som fortfarande är dopat av stimulansåtgärder. Stimulansåtgärderna har också bidragit till
att öka länders skuldsättning. Denna överVår ställning som Kommungäld stärkföring av finansiell risk och högre statliga
skuldsättningsnivåer bidrar till de kvarståtes både av den goda utlånings- och
ende riskerna för finansiell instabilitet och
medlemstillväxten samt av Riksbanför att försvåra tillbakadragandet av åtkens beslut att godkänna Kommuningärdsprogrammen.

vest som penningpolitisk motpart

Vår analys höll igenom hela finanskrisen
När vi nu summerar 2009 kan vi konstatera att de
värsta faserna av den globala finanskris som präglat världsekonomin sedan 2007 verkar vara över.
Det är en period som jag tror få vill uppleva igen.
Krisen har visat att Kommuninvestsamarbetet
har hållit för de tuffaste av prövningar.
Att vi hade möjlighet att låna ut pengar när
banksystemet i stort led stor brist på likviditet be-

”Moral hazard” i kommunsektorn?
Givet den långsiktiga karaktären av offentlig sektors verksamhet är det sund
skuldförvaltning att i sin finansiering och utformning av finanspolicys eftersträva en längre kapitalbindning samt god spridning över tid vad gäller
räntebindningen. Vår erfarenhet är dock att detta
sker i allt för låg utsträckning. De låga räntenivåerna gör att många låntagare inom den kommunala sektorn under 2009 fortsatt att dra ner den
genomsnittliga kapitalbindningen i sina skuldportföljer.
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Av Kommuninvests utlåning vid slutet av 2009
hade endast 14 procent en återstående löptid om
3 år eller längre. Den genomsnittliga återstående
löptiden var vid årsskiftet 1,2 år. Detta kan jämföras med statsskulden, som hade en genomsnittlig återstående löptid om 3,2 år.
Det är inget som hindrar att kapitalbindningen
är lång, men räntesättningen kort – vi erbjuder
sådana produkter. Efterfrågan är dock begränsad.
Det är viktigt att den kommunala sektorns
strategi för kapital- och räntebindning gör att
skuldförvaltningen håller för både goda och
dåliga tider.
Inom finansbranschen pratar man om
moralisk risk – ”moral hazard” – sannolikheten för att en part som är isolerad från
risk kan bete sig annorlunda än hur den
skulle bete sig om parten var fullt utsatt för
risk. Om den kommunala sektorn fortsätter
att finansiera långa tillgångar med kort upplåning utsätter sig sektorn för en refinansieringsrisk som vi menar inte är förenlig med
det kommunala uppdraget.
Nagga inte på balanskravet
Det är viktigt att det goda renommé som svenska
kommuner och landsting har byggt upp i internationella finansieringssammanhang inte urholkas. Kraven på god ekonomisk hushållning måste upprätthållas, annars riskerar det direkt slå
igenom på finansieringskostnaderna. Vi har under senare delen av 2009 sett hur flera europeiska länder påverkats av sin bristande ekonomiska
disciplin.
God ordning i kommunala finanser, upprätthållande av balanskrav, fortsatt låg statlig skuldsättning samt ordning och reda i både statens och
den kommunala sektorns finanser borgar för att
Sverige och den kommunala sektorn även fortsättningsvis kan låna till attraktiva villkor.
Nya regelverk ökar risk
för regelarbitrage
I spåren av finanskrisen införs allt fler skärpningar av regelverk, bättre internationell samordning
och ökad insyn i finansiella instituts verksamheter.
Huvudsyftet är att öka den finansiella stabiliteten
genom att i tid uppmärksamma och åtgärda de
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systemrisker som uppkommer, både nationellt och
internationellt.
För närvarande pågår arbete med tre olika paket av ändringar i EUs kapitaltäckningsdirektiv
(CRD). Dessutom pågår arbete inom Baselkommittén för banktillsyn. Beslut har redan skett i frågor som bland annat gäller kapitalbasen och stora exponeringar. Vidare ska bättre samordning
och samverkan mellan de nationella tillsynsmyndigheterna uppnås genom att tre nuvarande EUkommittéer får utökade uppgifter och ombildas

God ordning och reda i kommunala och
statliga finanser samt upprätthållande av
balanskrav borgar för att den kommunala
sektorn även fortsättningsvis kan låna till
attraktiva villkor.
till myndigheter. Ett antal nya kapital- och likviditetsmått är på väg att införas, vilka kommer ställa högre krav på nivå och kvalitet i kapitalet samt
högre krav på att hålla tillräckliga likviditetsbuffertar.
Vi ställer oss positiva till i princip samtliga de
förändringar som är på väg. Vi ifrågasätter dock
det omdebatterade förslaget om att införa en hävstångsregel, vilket Baselkommittén föreslår.
Hävstångsregeln är ett mått som skulle komplettera den riskbaserade metoden för att räkna
fram kapitalbehovet hos finansiella aktörer. Måttet skulle vara helt riskneutralt och innebära att
lika mycket kapital måste avsättas för utlåning
med hög risk som för låg. Om en hävstångsregel
införs får det konsekvenser särskilt för banker och
finansiella institut med en uttalad låg riskprofil
(och därmed idag relativt låga kapitalkrav). Förslaget drar alla institut över en kam.
För Kommuninvests del skulle det innebära en
kraftig ökning av kapitalkravet och därmed sannolikt högre finansieringskostnader för våra medlemmar. Risken för suboptimering ökar om Kommuninvests utlåningskostnader påverkas i sådan
utsträckning att det blir billigare för kommuner
att låna själva än via sitt eget finansieringsinstitut.
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Förändrade förutsättningar
i finanskrisens spår
Det är troligt att banker och finansiella institut på
grund av förändrade regelverk i framtiden kommer att behöva större kapitalbaser, dessutom med
striktare krav på vilken typ av kapital som får tillgodoräknas. Avkastningskrav lär förändras, vilket
får effekt på hur bankerna hanterar sin balansräkning. En följd kan bli att andelen utlåning som
styrs mot kommunal sektor blir lägre än tidigare
och att prissättningen överlag justeras uppåt. Att
banker med A eller AA i kreditbetyg varaktigt kan
erbjuda kostnadseffektiv långfristig lånefinansiering till kommunal sektor med AAA i kreditbetyg
är inte troligt.
Eloge till Kommuninvests medarbetare
När jag blickar tillbaka på 2009 känner jag mig,
liksom föregående år, nöjd och stolt över att
Kommuninvest har kunnat uppfylla sin roll som
garant för finansiell stabilitet i kommunsektorn.
Jag är nöjd med vad vi har levererat och hur vi
har levererat.
Detta är mina medarbetares förtjänst. Det är
många som gjort långt mer än vad som har förväntats av dem.
Vi har under året stärkt organisationen med
ett antal nya nyckelpositioner, för att möta de
allt högre krav som vår tillväxt och roll som
Kommungäld ställer. Men vi förblir en effektiv
och slimmad organisation, knappt 50 medarbetare hanterar en balansomslutning på drygt 180
miljarder kronor.

Stärkt position
Finanskrisen har bidragit till att göra Kommuninvest, i vår roll som Kommungäld, till en integrerad del av det offentliga Sverige. Vår betydelse för
finansiell stabilitet har uppmärksammats och tydliggjorts.
De förändringar i finansiella regelverk och tillsyn av banker och finansiella institut som nu införts och diskuteras gör att det finansiella systemet
under några år kommer att präglas av omställningar. En effekt tror vi blir att bankernas utlåning till den kommunala sektorn kommer att
minska.
Detta visar betydelsen av ett väl fungerande
och effektivt kommunalt finansieringssamarbete.
Det är därför extra glädjande att Kommuninvests
position stärkts i så många avseenden under 2009.

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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Skål i vitkokat silver, av Anna Atterling.
Foto: Tomas Åhlman.
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Sveriges Kommungäld
Kommuninvest har uppdraget att ansvara för
svenska kommuner och landstings samordnade
upphandling av finansiering.

Kommuninvest ägs av svenska kommuner och
landsting för att främja deras finansverksamhet
genom trygg och kostnadseffektiv finansiering,
finansiell rådgivning, kunskapsutveckling och
samverkan.
Kommuninvest består av en medlemsorganisation, Kommuninvest ekonomisk förening, och ett
helägt kreditmarknadsbolag, Kommuninvest i
Sverige AB. Verksamheten bedrivs inom Kommuninvest i Sverige AB som har 49 anställda och kontor i Örebro.
Den kommunala sektorns internbank
Verksamheten inom Kommuninvest är helt inriktad på att förse den kommunala sektorn med
konkurrenskraftig finansiering, skuldförvaltning
och annan service som bidrar till effektiv finansförvaltning. Våra produkter och tjänster är enbart
tillgängliga för medlemmar i Kommuninvest,
medlemmarnas majoritetsägda företag samt interkommunala samarbetsorganisationer, om alla dess
medlemmar också är medlemmar i Kommuninvest.
Sveriges Kommungäld
Vårt uppdrag är att verka som Kommungäld för
svenska kommuner och landsting. Det innebär att
vi fungerar som garant för den finansiella stabiliteten inom kommunal sektor och erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv
finansförvaltning med fokus på finansiering.
Vi drivs utan enskilt vinstintresse och med syfte att skapa förmånliga finansiella lösningar för
våra medlemmar. Såväl medlemskapet som rätten
att använda våra tjänster baseras på frivillighet.

Kommuninvests särställning
Kommuninvest har en unik låntagarprofil och
särställning i upplåningssammanhang:
Solidarisk borgen från ägarna/medlemmarna
Alla medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening ställer ut en explicit garanti, i form av en
solidarisk borgen, för de åtaganden som görs av
kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige
AB. Borgensformen innebär att samtliga medlemmar ytterst garanterar Kommuninvests verksamhet.
Implicit statsgaranti
Genom att kommunerna och landstingen inte
kan försättas i konkurs, ej kan upphöra att existera samt att staten har det slutgiltiga ansvaret för
kommunernas och landstingens verksamhet, finns
en implicit statlig garanti för Kommuninvests
samtliga förpliktelser.
Hög tillgångskvalitet
Vår utlåning sker enbart till svenska kommuner
och landsting och deras majoritetsägda företag.
Lån till svenska kommuner och landsting har en
mycket låg riskprofil, enligt gällande kapitaltäckningsregler 0 procent i riskvikt. En fördjupad
beskrivning av kommunsektorns kreditvärdighet
återfinns på sid 17.
Högsta möjliga rating
Kommuninvest har högsta möjliga kreditbetyg
från två oberoende kreditvärderingsinstitut för
både den lång- och kortfristiga upplåningen.

Kommuninvest etablerades 1986 av nio kommuner i Örebro län samt Örebro läns landsting. Vid
utgången av 2009 hade Kommuninvest 248 medlemmar (223) , varav 241 kommuner (216) och 7
landsting (7).
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Halssmycke, av Wolfgang Gessl.
Foto: Hans Bjurling.
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Det självklara valet för
kommunal finansförvaltning
Kommuninvest bärs upp av idén om frivillig
samverkan. Vårt mål är att samtliga Sveriges
kommuner och landsting deltar i det finansiella
samarbetet år 2015.

Vision
Föreningens vision
Kommuninvest är det naturliga valet för svenska
kommuner och landsting när det gäller finansförvaltning. Kommuninvest är en medlemsorganisation som verkningsfullt företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. I rollen som
samhällsnyttig Kommungäld intar verksamheten
en särställning i omvärlden.
Bolagets vision
Kommuninvest är det självklara valet för svenska
kommuner och landsting när det gäller finansförvaltning. Konkurrenskraftiga lösningar, effektiv
service och goda råd innebär nöjda kunder.
I rollen som samhällsnyttig Kommungäld intar
verksamheten en särställning i omvärlden. Finansmarknadens aktörer uppfattar Kommuninvest
som en stabil, effektiv och kunnig samarbetspartner som företräder den del av offentliga sektorn
som utgörs av kommuner och landsting. Personalen upplever – och bidrar till – att Kommuninvest
är en kvalitets- och kunskapsorienterad arbetsplats, med tydlig styrning och uppföljning, där
individen motiveras, utvecklas och trivs.

överstiger 50 procent. Vid slutet av 2009 var
andelen 51 procent (58).
Stabil avkastning och kapitalisering
om 1 % av balansomslutningen
Kommuninvest drivs utan enskilt vinstintresse
men behöver uppvisa positiva resultat för att
stödja förväntad medlems- och utlåningstillväxt.
Målet är att det egna kapitalet utgör 1 % av
balansomslutningen.
Effektivast i Norden i jämförelse
med liknande institut
Kommuninvest ska upplevas som en organisation
som präglas av effektivitet. Det uppnås genom god
kvalitet, bra internt samarbete och ökad automatisering. Målet är att vara det mest effektiva kommunfinansieringsinstitutet i Norden år 2015.
Högsta möjliga rating
En stabilt hög rating är den enskilt viktigaste
faktorn för Kommuninvests tillgång till kostnadseffektiv upplåning och andra typer av finansieringslösningar, och därmed ytterst också för vår
förmåga att uppnå våra mål. Kommuninvest har
sedan 2006 högsta möjliga rating från två oberoende kreditvärderingsinstitut.
Rating					
2006
2007
2008
2009
Standard & Poor’s – långfristig
AAA
AAA
AAA
AAA
Standard & Poor’s – kortfristig
A-1+
A-1+
A-1+
A-1+
Moody’s - långfristig
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Moody’s - kortfristig
P-1
P-1
P-1
P-1

Mål
AAA
A-1+
Aaa
P-1

Mål
Samtliga kommuner och landsting
kan vara medlemmar år 2015
Medlemstillväxt bidrar till att stärka Kommuninvests position som låntagare. Målet är att samtliga
kommuner och landsting är medlemmar år 2015.
Vid slutet av 2009 var andelen av kommunerna
83 (76) procent och andelen av landstingen 35
(35) procent.

Affärsidé
Föreningens verksamhetsidé
Kommuninvest är en frivillig medlemssamverkan.
Syftet är att skapa varaktigt goda villkor för
svenska kommuner och landstings finansiella
verksamhet. Som medlemsorganisation företräder
Kommuninvest den svenska kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.

51 procent av medlemmars
totala finansiering
Ett viktigt tecken på vår konkurrenskraft är hur
stor andel av medlemmarnas finansiering som sker
via Kommuninvest. Målet är att andelen stabilt

Bolagets affärsidé
Kommuninvest i Sverige ABs syfte är att utifrån
en kommunal värdegrund skapa varaktigt goda
villkor för ägarnas finansiella verksamhet. Detta
sker genom att erbjuda tillgång till konkurrens-
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V i s i on , m å l o c h affä rs i d é

Mål och måluppfyllelse
Andel av Sveriges kommuner som medlemmar

Andel av Sveriges landsting som medlemmar

Andel av medlemmarnas totala finansiering

63 %

72 %

77 %

83 %

80 %

35 %

35 %

35 %

35 %

50 %

46 %

46 %

58 %

51 %

50 %

2006

2007

2008

2009

Mål 2010

2006

2007

2008

2009

Mål 2010

2006

2007

2008

2009

Mål 2010

kraftiga lån, skuldförvaltning samt övrig service
som bidrar till en effektiv finansförvaltning.
Strategi
Genom systematisk verksamhetsplanering och
-styrning omsätts Kommuninvests långsiktiga mål
och affärsidé till aktiviteter och handlingsplaner.
Verksamhetsstyrningen fokuserar på fyra perspektiv: Stabilitet, Effektivitet, Konkurrenskraft och
Medarbetare, med definierade strategiska mål för
var och en av dessa perspektiv.

Kärn- och varumärkesvärden
Genom att i det dagliga arbetet aktivt integrera
och leva upp till Kommuninvests kärnvärden
Kvalitet, Tydlighet, Delaktighet och Helhet ska
Kommuninvest uppfattas som Stabil, Effektiv och
Kunnig, vilka är Kommuninvests tre varumärkesvärden.

Nya medlemmar 2009
Medlem nr 224
Medlem nr 225
Medlem nr 226
Medlem nr 227
Medlem nr 228
Medlem nr 229
Medlem nr 230
Medlem nr 231
Medlem nr 232
Medlem nr 233
Medlem nr 234
Medlem nr 235
Medlem nr 236
Medlem nr 237
Medlem nr 238
Medlem nr 239
Medlem nr 240
Medlem nr 241
Medlem nr 242
Medlem nr 243
Medlem nr 244
Medlem nr 245
Medlem nr 246
Medlem nr 247
Medlem nr 248

Malung-Sälens kommun
Östra Göinge kommun
Årjängs kommun
Dals-Eds kommun
Vaxholms kommun
Älvkarleby kommun
Ljungby kommun
Hörby kommun
Älmhults kommun
Burlövs kommun
Hässleholms kommun
Olofströms kommun
Sala kommun
Öckerö kommun
Kristinehamns kommun
Östhammars kommun
Bromölla kommun
Gullspångs kommun
Aneby kommun
Lidköpings kommun
Bjuvs kommun
Nynäshamns kommun
Norrköpings kommun
Halmstads kommun
Ronneby kommun
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Kommunmedlemmar
31 december 2009

Landstingsmedlemmar
31 december 2009
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Finansiell stabilitet för
Sveriges kommuner och landsting
Den kommunala sektorn utgör en betydande del
av den offentliga sektorn och ansvarar för en stor
del av samhällsservicen på lokal och regional
nivå. Skuldsättningen hos Sveriges kommuner,
kommunala bolag, landsting och regioner uppgår
till cirka 360 miljarder kronor.

Den kommunala verksamheten regleras i kommunallagen och andra specialförfattningar.
Till kommunernas ansvarsområden hör exempelvis social omsorg, skolverksamhet, renhållning
och avfallshantering, vatten och avlopp samt
räddningstjänst. Landstingens viktigaste uppgift
är att sköta hälso- och sjukvården.
Kommunernas särställning enligt regeringsformen och den kommunala beskattningsrätten gör
att en kommun inte kan gå i konkurs. Den kommunala sektorns existens är grundlagsskyddad.
Kommunerna och landstingen bestämmer
själva hur de ska sköta sina arbetsuppgifter och
hur de ska fördela sina resurser, i enlighet med
den svenska principen om kommunalt självstyre.
Kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt
och beslutar också om hur stor den ska vara. Det
kommunala självstyret är en bärande princip i det
svenska samhället och i ett internationellt perspektiv, jämförelsevis mycket starkt.
Genom de statliga bidragssystemen medverkar

ANSVARSFÖRDELNING INOM OFFENTLIG SEKTOR

staten till finansieringen av den kommunala verksamheten. Statsbidragssystemen har dels en
utjämnande och dels en inkomsthöjande effekt.
Systemen syftar till att utjämna skillnader i kommunernas skatteunderlag och strukturellt betingade kostnader och ska säkerställa att samtliga
kommuner och landsting har likartade förutsättningar att ge invånarna service. Det svenska systemet för inkomst- och kostnadsutjämning är ett av
världens starkaste utjämningssystem.
Kommunal sektors ekonomi
Enligt kommunallagen skall kommunerna ha en
god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer. Det råder förbud mot att driva
spekulativ verksamhet i vinstsyfte.
Kommuner och landsting har tre huvudsakliga
intäktskällor: skatteintäkter, verksamhetsintäkter
samt generella statsbidrag och utjämning. Totalt
uppgick den kommunala sektorns intäkter exklusive finansnetto till 760 (738) miljarder kronor
2009, varav 67 procent utgjordes av skatteintäkter.
Den kommunala sektorn har stor betydelse för
ekonomins utveckling, då den svarar för 74 procent av de offentliga konsumtionsutgifterna och
23 procent av BNP. Inräknat de kommunala företagen svarar sektorn för 25 procent av det totala
antalet anställda i Sverige.

UPPLÅNING INOM OFFENTLIG SEKTOR

Kommunal sektor
74 % av offentliga utgifter

Svenska staten
26 % av offentliga utgifter

Kommunal sektor

Svenska staten

Lokala/regionala
åtaganden

Nationella
åtaganden

Skuld
360 miljarder kronor

Skuld
1 190 miljarder kronor

Social omsorg

Universitet

Sjukvård

Rättsväsende

Skola

Miljö

Upplåningsansvar
Kommuninvest
(medlemsorganisation)

Upplåningsansvar
Riksgälden
(statlig myndighet)

Upplåning via Kommuninvest,
banker och egna program

Upplåning via Riksgälden

Kollektivtrafik

Försvar

Renhållning

Infrastruktur

m.m.

m.m.
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Kommunal sektors lånebehov
och finansieringsformer
Den totala externa låneskulden i kommunerna
och landstingen inklusive de kommunala företagen uppgår till cirka 360 miljarder kronor. Varje
kommun eller landsting väljer själv hur de vill
finansiera sin verksamhet.
Kommuner och landsting är låntagare hos
bland annat svenska affärsbanker, dock har bankernas exponering mot sektorn minskat betydligt
sedan finanskrisens inledning. Vissa kommuner
vänder sig direkt till kapitalmarknaden via egna
obligations- och certifikatsprogram för lång respektive kort upplåning. Egna upplåningsprogram
är på grund av marknadsförutsättningar och höga
kostnader för bland annat rating, bankarvoden
och dokumentation dock endast en möjlighet för
låntagare med mycket stora och återkommande
upplåningsvolymer.
Den störste långivaren till kommunal sektor
är Kommuninvest, som ägs av sektorn själv via
en medlemsförening. Samarbetet inom Kommuninvest syftar till att nå samordningsfördelar vad
gäller bland annat minskade upplåningskostnader,
riskreducering och tillgång till sektorgemensam
specialistkompetens.
Förändrade förutsättningar
i finanskrisens spår
Svenska kommuner och landsting kunde länge
dra nytta av den goda tillgången till likviditet på
nationella och internationella kapitalmarknader.
Banksystemet var villigt att låna ut pengar till ett
pris som understeg deras egen upplåningskostnad.
De förändringar i regelverk och tillsyn som nu
införts och diskuteras för banker och finansiella

Kommuners och landstings skulder
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Källa: SCB, SKL och Kommuninvests beräkningar
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institut leder till betydande skärpningar av regelverk, bättre internationell samordning och ökad
insyn.
Det är troligt att banker och finansiella institut i framtiden kommer att behöva större kapitalbaser, dessutom med striktare krav på vilken typ
av kapital som får tillgodoräknas. Avkastningskrav lär förändras, vilket får effekt på hur bankerna hanterar sin balansräkning. En följd kan bli att
andelen utlåning som styrs mot kommunal sektor
blir lägre än tidigare och att prissättningen överlag justeras uppåt. Att banker med A eller AA i
kreditbetyg varaktigt kan erbjuda kostnadseffektiv
långfristig lånefinansiering till kommunal sektor
med AAA i kreditbetyg är inte troligt.
Kommuninvests roll
Inom Kommuninvest drivs för närvarande ett
antal projekt som syftar till ännu mer stabil och
effektiv finansiering av den kommunala sektorn.
I början av 2010 blev Kommuninvest penningpolitisk motpart i Riksbanken samt godkänd
som medlem i Riksbankens betalningssystem RIX,
knutpunkten i det svenska betalningssystemet.
Kommuninvest är därmed en av de aktörer som
Riksbanken använder sig av för att genomföra
penningpolitiken. Det innebär också konkreta
fördelar i upplåningskostnader och tillgång till
likviditet.
Kommuninvest arbetar vidare för att etablera
ett obligationsprogram för långa löptider i Sverige.
Det skulle skapa ytterligare en tillgångskategori
på den svenska kapitalmarknaden, i tillägg till de
obligationer som utges av svenska staten och bostadsinstituten.

Kommuninvests program för stärkt
kommunfinansiering
• Penningpolitisk motpart i Riksbanken
• Medlemskap i RIX, Riksbankens
betalningssystem
• Obligationsprogram för den svenska
marknaden
• Starkt varumärke, i egenskap av Svensk
Kommungäld, som ger kostnadseffektiv
upplåning
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Kommuninvests utlåningsverksamhet
Utlåning per den 31 december 2000–2009

Kommuninvest är den kommunala sektorns största långivare och svarar för cirka 35 procent av
sektorns totala finansieringsbehov. Utlåningsvolymerna fortsatte öka under 2009, främst beroende på ett stort antal nya medlemmar men också
på att Kommuninvest svarar för en allt större andel av medlemmarnas upplåning.
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All Kommuninvests utlåning sker för närvarande
i kronor och på löptider upp till 20 år. Utlåningen
avser både uppsägningsbara lån och lån med kapitalbindning till fast och rörlig ränta.
Produkter anpassade för kommunala behov
Vår produktportfölj består av fyra huvudsakliga
låneprodukter:
• KI-ränta. Rörlig ränta (daglig räntesättning) och
kapitalbindning upp till 10 år.
• Stibor tillsvidare. Fast ränta 3 eller 6 månader,
kapitalbindning 3 eller 6 månader.
• 3 m Stibor. Fast ränta 3 månader, kapitalbindning upp till 20 år. Möjligt att välja annan
Stiborperiod.
• Fast ränta. Fast ränta valfri period och kapitalbindning upp till 20 år.

kommuner avser kommunens upplåning för
vidareutlåning till egna företag, exempelvis bostadsföretag.
Kommuninvests utlåning består till mer än
hälften av ömsesidigt uppsägningsbara produkter (KI-räntan och Stibor tillsvidare). Den enskilt
största låneprodukten är KI-ränta, med 40 procent (44) av utlåningen.
Den totala externa låneskulden bland Kommuninvests medlemmar uppgår enligt Kommuninvests beräkningar till cirka 240 miljarder kronor. Kommuninvest står därmed för 51 procent av
medlemmarnas totala upplåning.

Av Kommuninvests samlade utlåning stod kommuner och landsting vid slutet av 2009 för 40
procent (43). De kommunala bostadsföretagens
andel av utlåningen uppgick till 40 procent (41)
samt energibolag och andra kommunalt ägda företag till 20 procent (16). En del av utlåningen till

Ökat fokus på rådgivning
Kommuninvests målsättning att bidra till effektiv
finansförvaltning för våra medlemmar kräver mer
än enbart konkurrenskraftiga lån. Därför erbjuds
kunderna även finansiell rådgivning och webbaserade analysverktyg. Kommuninvest erbjuder såväl generell finansiell rådgivning och utbildning
som modeller och strategier för effektiv skuldförvaltning och hjälp med strukturering av kundens
skuldportfölj.

Utlåning per låntagarkategori, 2009

Utlåning per låneprodukt, 2009
Stibor tillsvidare,
11 % (7 %)

Landsting, 2 % (0 %)
Kommunala
energibolag, 7 % (7 %)
Övriga bolag,
13 % (9 %)

Kommuner, 38 % (43 %)
Källa: Kommuninvest

Kommunala
bostadsföretag,
40 % (41 %)

Rörlig ränta,
3M stibor, 14 % (8 %)

KI-ränta, 39 % (44 %)

Fast ränta, 36 % (41 %)
Källa: Kommuninvest
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Kommuninvests upplåningsverksamhet
Kommuninvests utlåning finansieras via korta och
långa upplåningsprogram på nationella och internationella kapitalmarknader. Genom att sprida
upplåningen på olika marknader och olika typer
av finansiella instrument minskas riskerna.

Kommuninvests upplåningsstrategi baseras på
diversifierade finansieringskällor vad gäller upplåningsmarknader, investerarkategorier, upplåningsvalutor och upplåningsprodukter. Vi har hög
flexibilitet för att kontinuerligt möta investerarnas
behov av placeringsalternativ. Kommuninvest
uppfattas som en stabil och säker låntagare, med
högsta möjliga rating och exponering enbart mot
svensk kommunal sektor.
Huvuddelen av Kommuninvests upplåning sker
i form av emitterade obligationer (för löptider över
1 år) och certifikat (för löptider under 1 år). En
mindre del av upplåningen sker som direkt lånefinansiering. Kommuninvest kan hantera ett brett utbud av strukturerade produkter, såväl valuta som
aktier och råvaror. Vi agerar i löptider mellan 1 dag
och 30 år och är i huvudsak inriktade på finansiella
instrument med fast eller rörlig ränta.
Internationella och inhemska
upplåningsprogram
Kommuninvests finansieringsbas är spridd över
flera olika geografiska marknader. I upplåningsstrategin ingår att utöka antal marknader för att
säkerställa en så hög diversifiering som möjligt.
Program har under året startats för att emittera
i Australien och Nya Zeeland och arbete pågår
för att öka närvaron på den svenska kapitalmarknaden och i bland annat Afrika, Mellan Östern,
Kanada och Latinamerika.
Upplåning per marknad, 2009
Afrika, 5 % (0 %)

Europa, 28 % (7 %)

Japan, 11 % (42 %)

Sverige, 12 % (20 %)

Utveckling 2009
Vid ingången av 2009 präglades de internationella
kapitalmarknaderna fortfarande djupt av finanskrisen. Situationen lättade successivt från slutet
av första kvartalet. Efterfrågan på stabila emittenter med en tydlig lågriskprofil var god under
hela året och Kommuninvest kunde tillgodose sitt
upplåningsbehov till goda villkor. Bland annat genomfördes emission av en benchmarkobligation
om 1 miljard USD. Upplåning gjordes på flera nya
marknader i Afrika, Asien och Mellanöstern vilket
bidrog till att bredda investerarbasen. Investerarpreferenser har tydligt förskjutits från strukturerade produkter till traditionella räntebärande instrument, vilket avspeglas i de upplåningsinstrument
som Kommuninvest emitterade under 2009.

Upplåning per instrument, 2009

Danmark, 1 % (12 %)

Asien, 9 % (0 %)

Bland Kommuninvests största
upplåningsprogram är:
• Kommuninvest EMTN program (Euro Medium
Term Note), ett medelfristigt obligationsprogram för löptider mellan 1 och 30 år och med
en ram om 15 miljarder euro.
• Kommuninvest Euro-Commercial Paper
Programme (ECP), ett kortfristigt upplåningsprogram för löptider mellan 1 och 364 dagar
och med en ram om 5 miljarder euro.
• Kommuninvest Domestic Commercial Paper
Program, ett kortfristigt upplåningsprogram
riktat till den svenska marknaden med en ram
om 50 miljarder kronor.
• Japanska s.k. Shelf Registrations, ett medelfristigt obligationsprogram.
• Tyska s.k. Schuldscheins och Namenschuldverchreibung, medelfristiga obligationsprogram.

Valutarelaterade obligationer, 1 % (21 %)
Aktierelaterade
Råvarurelaterade obligationer, 1 % (1 %)
obligationer, 3 % (28 %)
Övriga strukturerade
obligationer,
Räntebärande obligationer
6 % (2 %)
och certifikat, 89 % (48 %)

Schweiz, 18 % (14 %)
Norge, 16 % (5 %)

Källa: Kommuninvest
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K omm u nsektorns kred i tv ä rd i g het

Exceptionell kreditvärdighet
inom svensk kommunsektor
Den svenska kommunala sektorn har mycket
hög kreditvärdighet – ingen svensk kommun eller landsting har någonsin fallerat i att fullfölja ett
ingånget avtal med en kreditgivare.

Den höga kreditvärdigheten förklaras av ett flertal
faktorer:
En kommun eller ett landsting
kan inte försättas i konkurs
Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och den kommunala beskattningsrätten
gör att kommuner och landsting inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upphöra att existera på annat sätt. Detta innebär en implicit statlig
garanti för deras åtaganden. Det är också förbjudet att pantsätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna och landstingen med hela sin
skattekraft och samtliga tillgångar svarar för ingångna förbindelser.
Rätt att ta ut skatt och besluta
om skattesatsen
Kommunerna och landstingen har en grundlagsfäst rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Invånarnas inkomster utgör skattebasen och
varje kommun och landsting bestämmer själv sin
skattesats. Skatteintäkter svarar för drygt 70 procent av finansieringen. Rätten att ta ut skatt är en
viktig del i det kommunala självstyret, som innebär att det ska finnas en självständig bestämmanderätt för kommuner och landsting. Denna självständighet är i internationell jämförelse ovanligt
hög i Sverige.
Starkt system för kommunalekonomisk
utjämning
För att alla kommuner och landsting, oberoende av skatteunderlag och strukturella förhållanden, ska ha likvärdiga förutsättningar att ge sina

KOMMUNINVEST 2009

invånare service tillämpas i Sverige ett system för
utjämning av intäkter och kostnader. Inkomstutjämningen jämnar ut skillnader i kommunernas
respektive landstingens skatteunderlag och är i
huvudsak statligt finansierad. Kostnadsutjämningen jämnar ut skillnader i strukturella kostnader och är statsfinansiellt neutral. Kommuner och
landsting med en gynnsam struktur betalar en avgift och de med en ogynnsam struktur får ett kostnadsutjämningsbidrag.
Höga finansiella krav och regler
I Sverige ställs höga krav på kommunernas och
landstingens ekonomi. Balanskravet innebär att
budgeten normalt ska upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna. Om nya utgifter beslutas
under budgetåret måste beslutet också ange hur
utgifterna ska finansieras. Om ett negativt resultat
uppstår måste fullmäktige efter en balanskravsutredning anta en åtgärdsplan för att återställa det
negativa resultatet inom tre år.

Svenska kommuners ansvar
Ett urval av kommunernas obligatoriska
uppgifter:

Förskoleverksamhet
Skolverksamhet
Kommunal vuxenutbildning
Socialtjänst
Omsorg om äldre
Stadsplanering och byggfrågor
Hälso- och miljöskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
Bostadsförsörjning
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Samverkan ger trygg och
effektiv finansiering
Kommuninvest bärs upp av idén om frivillig samverkan utan enskilt vinstintresse. Denna enkla idé
har gjort Kommuninvest till en välkänd aktör på
internationella och nationella kapitalmarknader.
Kommuninvest förknippas med svensk offentlig
sektor, hög kreditvärdighet och stabilitet.

Kommuninvest representerar en unik form av
samarbete mellan kommuner och landsting.
Genom att samordna enskilda kommuners och
landstings upplåningsvolymer erhålls räntefördelar som kommer medlemmarna till del. Kommuninvest tillhandahåller också en rad medlemstjänster, såväl rådgivningstjänster som egenutvecklade
verktyg till stöd för finansverksamhet, som bidrar
till att utveckla och förbättra medlemmarnas
finansverksamhet.
Kommuninvest är, för medlemmarnas räkning,
aktiv som låntagare på kapitalmarknader världen
över. Vår roll som Kommungäld och inriktningen
mot offentlig sektor är en betydelsefull del av attraktionskraften.
En medlemsorganisation i medvind
Antalet medlemmar har ökat varje år sedan Kommuninvest ekonomisk förening bildades. Det är ett
kvitto på att idén om frivillig samverkan för bättre
finansiella villkor i den kommunala sektorn fungerar. Ju fler kommuner och landsting som är del i
samverkan, desto större möjlighet har Kommuninvest att erbjuda medlemmarna goda villkor, att
utveckla kompetensen samt minska förvaltningskostnaderna.
Kommuninvest är den störste långivaren till
kommunal sektor och har stor betydelse för att ge
kommuner och landsting trygg tillgång till finansiering. Kommuninvests roll i det finansiella systemet har stärkts bland annat genom godkännandet
som penningpolitisk motpart till Riksbanken.
Kommuninvest inrättade under 2009 ett flertal
nya tjänster som ett led i att förstärka och bredda
kompetensen. Dessa inkluderar rollerna som chefekonom, finanschef och treasurychef.
Fokus på medlemsinflytande
För att diskutera och förankra aktuella frågor ge-

nomför Kommuninvests ledning medlemssamråd
med den politiska ledningen i medlemskommunerna en gång per år.
Vid 2009 års medlemssamråd, som genomfördes på 16 orter, deltog cirka 265 förtroendevalda
och tjänstemän från ett 140-tal av Kommuninvests medlemmar. Det var en markant ökning från
2008, då cirka 150 förtroendevalda och tjänstemän från ett 100-tal medlemmar deltog. Medlemssamråden genomförs inför den årliga föreningsstämman, som är Kommuninvests viktigaste
beslutsforum.
Andra betydelsefulla Kommuninvestfora är
styrelsemöten i förenings- och bolagsstyrelserna.
I föreningsstyrelsen representeras medlemmarna
av 30 ledamöter och suppleanter.
Analys- och finanskommittén, som lyder
under föreningsstyrelsen, är ytterligare ett verktyg för medlemsinflytande och kunskapsutbyte.
Kommittén har bland annat till uppgift att bereda
ansökningar från kommuner och landsting som
vill bli medlemmar, fortlöpande granska befintliga medlemmars ekonomiska status samt bistå
föreningsstyrelsen med beredning och bedömning
av ekonomiska och finansiella frågor av principiell betydelse. Kommitténs medlemmar utgörs av
tjänstemän från kommuner, kommunala företag
och landsting.
Samverkan och nätverk
Kärnan i Kommuninvest är samarbetstanken.
För många medlemmar är detta samarbete och
nätverk för informations- och erfarenhetsutbyte, i
olika finansiella frågor, betydelsefullt. Under 2009
arrangerades exempelvis Finansseminarium på
sex orter runt om i landet på temat ”Räntemarknad och riskhantering”, riktat till både politiker
och de tjänstemän som arbetar med finansfrågor i
kommuner, landsting och dess företag. Chefekonomerna vid Sveriges största banker deltog
som gästföreläsare.
Liksom tidigare var vi en av huvudsponsorerna
för Finansdagarna, som riktar sig till politiker och
tjänstemän i offentlig sektor.
Kommuninvest är också med i internationella
nätverk, till exempel ICLC, International Center
for Local Credit, och EAPB, European Association
of Public Banks.
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Kommuninvest genomför en rad aktiviteter för att främja medlemsutbyte, dialog och medlemssamverkan. Bilderna är hämtade från Föreningsstämman
2009, från de Finansseminarier som hölls på sex orter i Sverige under hösten 2009 samt från en mottagning i London för kapitalmarknadens aktörer,
i november 2009.

Utökade informationsinsatser
Vi lägger stor vikt vid att förse både förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting med
frekvent och högkvalitativ information. Vår medlems- och kundtidning Dialog utkommer med fyra
nummer per år, kunderna erhåller också veckovisa nyhetsbrev med senaste finansmarknadsinformation. Kommuninvest Perspektiv ger kontinuerligt våra kunder fördjupad information om finansmarknad och kommunfinansiering. Kommuninvest
Information används för särskilda informationsbehov riktade till medlemmarna. Kommuninvests
synlighet i media, såväl dags- som fackpress, har
ökat markant under senare år.
Aktiv påverkare i frågor som
rör kommunernas finanser
Kommuninvest ska delta i den allmänna finansiella debatten och som medlemsorganisation
företräda den svenska kommunala sektorn i
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finansieringsfrågor. Vi medverkar exempelvis vid
riksdagspartiernas kommundagar. Kommuninvest
bevakar inte bara lagförslag i Sverige, utan följer
normsättning och ny lagstiftning inom EU.
Under 2009 har Kommuninvest lämnat in förslag till Finansdepartementet om utformning av en
särskild lag för kommunala kreditmarknadsbolag.
Diskussioner har förts med Finansdepartementet
om nya kapitaltäckningsregler och dess potentiella effekter på kommunal finansiering. Under året
inlämnades Kommuninvests remissvar till utredningsförslag gällande allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. I samband med en hearing
i Riksdagens finansutskott gjorde företrädare för
Kommuninvest en presentation av svensk kommunfinansiering.
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Utmanande uppgifter, samhällsnytta i fokus
Kommuninvests vision är att medarbetarna ska
uppleva och bidra till att Kommuninvest är en
kvalitets- och kunskapsorienterad arbetsplats,
där den enskilde individen motiveras, utvecklas
och trivs. Att attrahera och utveckla våra medarbetare är av strategisk vikt.

Kommuninvest bedriver finansiell verksamhet med
stark förankring i den svenska kommunsektorn.
En av våra huvuduppgifter är att genom trygg och
effektiv finansiering till svenska kommuner, kommunala bolag och landsting bidra till ökad välfärd
i Sverige. Denna samhällsnyttiga uppgift, i kombination med att vår verksamhet inte har ett vinstsyfte, skiljer oss från många andra arbetsgivare
inom finansiell sektor.

tagande, både för den egna yrkesrollen och andras
arbetssituation. Att stimulera till internt samarbete och deltagande i nätverk är också viktigt.
Engagemang och ett gott medarbetarskap är en
viktig del i framgångsformeln för Kommuninvest
– när vi växer och utvecklas måste också medarbetarna växa och utvecklas. Det är vidare viktigt
att alla specialistkompetenser samspelar effektivt.
Investeringar i kompetensutveckling
Kommuninvest investerar årligen betydande resurser för att öka medarbetarnas kompetens och
stödja professionell och personlig utveckling.
Flera medarbetare har kunnat kvalificera sig för
ett 1-årigt IFL-program om 35 dagars utbildning
i finansiell ekonomi, nationalekonomi och redovisning. Under 2009 deltog samtliga medarbetare
i ett pågående utvecklingsarbete kring ledarskap,
yrkesroller och gruppdynamik.

Utvecklande arbetsplats
Vi bedriver en högt specialiserad verksamhet där vi
är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare. Det ställs höga krav på att vi har tillgång till
rätt kompetens. Vi utgår i vår medarbetarutveckling från vår syn på det goda medarbetarskapet, att
varje medarbetare tar ansvar för sin egen utveckling och yrkesroll så att det gagnar bolagets mål.
Detta förutsätter ett bra, modernt ledarskap.
Hos Kommuninvest är en ledares främsta uppgifter att stimulera medarbetarna till eget ansvars-

Kärnvärden i fokus för Kommuninvests
utveckling
Under senare år har vi bedrivit ett omfattande arbete med våra värderingar. Syftet har varit att internt och externt tydliggöra vad Kommuninvest
står för och mot vilka mål som verksamheten ska
bedrivas. Processen har inkluderat utveckling av
de specifika kärnvärden som präglar Kommuninvests värderingar.
Kommuninvests kärnvärden och kärnvärdes-
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Könsfördelning,
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ochkvinnor
kvinnor
Åldersintervall,
60–år,
år,44%%(2(2%)
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löften är nu så väl etablerade att de på ett naturligt sätt är en grundläggande del av verksamhetsplanering och -styrning. Vi lägger också stor vikt
vid våra kärnvärden i rekryteringen, för att säkerställa att vi rekryterar medarbetare som kan trivas
och prestera i en miljö där internationell finansiering och kommunal värdegrund möts.
Ersättningssystem
Ersättningssystemen inom Kommuninvest ska
bidra till att vi kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som skapar en långsiktigt positiv utveckling för verksamheten. Ersättningen
ska vara marknadsanpassad men inte marknadsledande och spegla arbetets art och krav. I avvaktan
på att ett nytt ersättningssystem införs, vilket beräknas ske under 2011, beslutade Kommuninvests
styrelse för 2009 om en gratifikation om maximalt
en halv månadslön per omfattad medarbetare.
Personalsammansättning
Vid slutet av 2009 hade Kommuninvest 49 (44)
anställda, varav 23 (22) kvinnor och 26 (22) män.
Merparten hade universitetsutbildning inom ekonomi- och juridikområdena. Genomsnittsåldern
uppgick till 40,8 (40,5) år, med ett spann mellan
23 (25) och 65 (64) år.
Sjukfrånvaron låg under året på 0,95 (2,3)
procent.

Sjukfrånvaro, %

Medelålder
1,0 % (2,3 %)
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Medelålder totalt:
40,8 år (40,5)
Kvinnor, 23 (22) personer: 40,8 år (39,7)
Män, 26 (22) personer:
40,7 år (41,3)
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”) är
ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening, vars medlemmar är svenska kommuner och landsting.
Bolagets syfte är att erbjuda långfristigt goda
villkor för medlemmarnas finansiella verksamhet. Detta sker genom att erbjuda tillgång till konkurrenskraftiga lån, skuldförvaltning samt andra
tjänster som bidrar till en effektiv finansförvaltning.
Kommuninvests erbjudanden riktar sig enbart
till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska
förening, och till medlemmarnas majoritetsägda
företag.
Alla medlemmar i Kommuninvest ekonomiska
förening ställer ut en explicit garanti, i form av en
solidarisk borgen, för de åtaganden som görs av
kreditmarknadsbolaget. Borgensformen innebär
att samtliga medlemmar och deras resurser ytterst
garanterar Kommuninvests verksamhet.
Verksamhetens omfattning påverkas främst av
antalet föreningsmedlemmar och deras finansiella behov samt Kommuninvests förmåga att erbjuda goda lånevillkor. Det senare förutsätter i sin tur
att Kommuninvest kan erhålla förmånliga villkor
i sin egen finansiering på inhemska och utländska
kapitalmarknader.
Kommuninvest är också intresseorganisation
för kommunsektorn i frågor som avser de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering.
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag
och står under Finansinspektionens tillsyn.
Marknad
De internationella kapitalmarknaderna påverkades även under 2009 av den globala finanskrisen. Stor osäkerhet kring de finansiella systemens
stabilitet samt ett fortsatt svagt förtroende mellan banker ledde till betydande globala likviditetsproblem under inledningen av året. Volatiliteten i
marknaden ökade till historiskt höga nivåer. Från

slutet av första kvartalet 2009 återvände förtroendet successivt som ett resultat av att världens centralbanker på olika sätt tillförde likviditet och att
transparensen ökade, bland annat genom officiella stresstester på banker, högre kapitaltäckningskrav och konstaterat bättre lönsamhet i bankerna.
Dessutom genomfördes kraftiga finanspolitiska åtgärder i många länder. Den ökade genomlysningen
bidrog till att investerarnas riskvillighet återvände,
vilket innebar en lättnad för banker och andra instituts upplåningsmöjligheter.
Kreditspreadar för alla typer av låntagare, oavsett kreditvärdighet, sjönk kraftigt under senare delen av 2009. Parallellt genomförde en stor
mängd banker kapitalförstärkningar under året.
Riksbanken fortsatte tillföra likviditet till det
svenska banksystemet men meddelade i slutet av
året att man påbörjat avvecklandet av likviditetsstödet. Den svenska styrräntan sänktes vid tre tillfällen under 2009, från 2 procent ned till nuvarande 0,25 procent.
Kommuninvests höga kreditvärdighet och roll
som Kommungäld har fortsatt bidragit till bolagets ställning som en stabil och trygg låntagare
vilket resulterat i hög efterfrågan från alla typer
av investerare. Föreningen fick under året 25 nya
medlemmar och därmed hade Kommuninvest 248
(223) medlemmar varav 241 (216) kommuner och
7 (7) landsting vid utgången av 2009.
Resultat
Rörelseresultatet (resultat före skatt och bokslutsdispositioner) uppgick till 193,7 (75,3) mkr.
Jämfört med föregående år förbättrades rörelseresultatet med 157 procent, tack vare ökade utlåningsvolymer och förbättrade marginaler. Marginalförbättringen är en effekt av pågående arbete
med att kapitalisera upp bolaget, i enlighet med
ägardirektiven. I resultaten ingår negativa marknadsvärdesförändringar om -150,7 (-2,7) mkr.
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 66,5 (44,5) mkr.
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Räntenettot ökade till 382,1 (152,1) mkr. Förbättringen var hänförlig till en stark utveckling under
året med ökade utlåningsvolymer och förbättrade
marginaler.
Återköp av emitterade värdepapper samt försäljning av finansiella instrument har bidragit positivt till resultatet med 97,0 (41,3) mkr vilket
redovisas under nettoresultat av finansiella transaktioner.
Orealiserade marknadsvärdesförändringar redovisade i resultaträkningen uppgår till -150,7
(-2,7) mkr och redovisas under nettoresultat av finansiella transaktioner. Årets marknadsvärdesförändring är hänförlig till den marginalökning som
har skett mellan upplåningen, som till största delen
redovisas till verkligt värde med avseende på den
säkrade risken (skulder som ingår i en verkligt värde säkringsrelation) och utlåningen som redovisas till verkligt värde. Kommuninvests avsikt är att
hålla tillgångar och skulder till förfall, vilket innebär att detta är värden som ej kommer att realiseras.
Rörelseresultatet exklusive effekter av
marknadsvärdesförändringar uppgick till 344,4
(78,0) mkr.
Kostnaderna uppgick till 134,4 (87,4) mkr. De
ökade kostnaderna är främst hänförliga till införandet av stabilitetsavgiften samt ökade personal-, it-, konsult- och ratingkostnader.
Finansiell ställning
Balansomslutningen ökade till 183,0 (142,7) mdkr
till följd av ökade utlåningsvolymer, ökad likviditetsreserv samt ökad upplåning.
Utlåning
Utlåningen uppgick vid årets slut till 123,6
(104,7) mdkr. I nominella termer (faktiskt utlånat) var utlåningen 121,9 (103,0) mdkr, en ökning
med 18 procent jämfört med föregående år. Utlåningsökningen är hänförlig till en kraftig utlåningstillväxt under året, pådrivet av en stark efterfrågan från Kommuninvests medlemmar.
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Placeringar
Vid årets slut hade Kommuninvest 48,4 (21,9)
mdkr placerat. Överlikviditeten ska med limiter för repobarhet, enligt interna riktlinjer utgöra
minst 25 procent av balansomslutningen plus prognostiserat utfall på utestående offerter, dock aldrig under 50 % av utestående offerter, hos Riksbanken eller annan motpart. Placeringar indelas
efter likviditet i tre kategorier, primär (33%), sekundär (38 %) och avkastning (29 %). Större
delen av placeringarna finns hos svenska staten,
statligt garanterade finansiella institutioner inom
OECD samt banker i Norden. För att säkerställa
en hög likviditet får endast placeringar ingås hos
motparter som har lägst A2 från Moodys och/eller
A från S&P.
Kommuninvest har inte någon direkt exponering mot den amerikanska bolånemarknaden och
inte heller några positioner i strukturerade kreditprodukter som ABS, Asset-Backed Securities, eller
CDOs, Collateralised Debt Obligations.
Upplåning
Upplåningen uppgick vid årets slut till 172,0
(131,5) mdkr. Huvuddelen av Kommuninvests
upplåning sker i form av emitterade obligationer
(för löptider över 1 år) och certifikat (för löptider
under 1 år). En mindre del av upplåningen sker
som direkt lånefinansiering. Vi agerar i löptider
mellan 1 dag och 30 år och är i huvudsak inriktade på finansiella instrument med fast eller rörlig
ränta.
Derivat
Derivat med positivt respektive negativt marknadsvärde uppgick till 11,0 (16,1) mdkr respektive 9,9 (10,7) mdkr. Derivatkontrakt används som
riskhanteringsinstrument för att begränsa marknadsrisker som uppstår när upp- och utlåningens/
placeringens avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.
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Eget kapital
Vid utgången av 2009 uppgick det egna kapitalet
till 586,0 (460,6) mkr. Förutom årets vinst har det
egna kapitalet påverkats av förändringar i marknadsvärden för finansiella tillgångar klassificerade
som tillgängliga för försäljning där orealiserade
förändringar i marknadsvärden redovisas direkt
mot eget kapital under fond för verkligt värde.
Aktiekapital
Genom det bemyndigande som årsstämman gett
styrelsen har aktiekapitalet under året ökat med
32,9 (37,8) mkr genom nyemission. Syftet är att
stärka bolagets ekonomiska bas genom att överföra insatser från nya medlemmar i föreningen.
Sådana överföringar har gjorts regelbundet i takt
med stigande medlemsantal. Aktiekapitalet uppgår till 269,6 (236,7) mkr fördelat på 2 696 200
(2 367 000) aktier.
Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick till 0 (0) mkr.
Kapitaltäckning
Kapitaltäckningskvoten uppgår till 3,55 (3,35), se
not 23.
Kommuninvest har dessutom fastlagt en intern
kapitaltäckningskvot som inkluderar ett extra riskutrymme som buffert för risker som inte beräknas för i pelare 1 och 2.
Femårsöversikt
Se sidan 54.
Rating
Kommuninvest har sedan april 2002 det högsta
kreditbetyget Aaa av Moody´s och sedan 2006 det
högsta kreditbetyget AAA av Standard & Poor´s.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.
I enlighet med ägardirektiv antaget av föreningsstämman i mars månad 2009 har Kommuninvest
undersökt förutsättningarna för en kapitalförstärkning av bolaget, till en målnivå om 1 procent
av balansomslutningen.
Förslag till en kapitalförstärkning om cirka
1 miljard kronor har diskuterats med medlemmarna vid medlemssamråden i januari 2010. Kapitalförstärkningen syftar till att bolaget ska fortsätta skapa långsiktigt bästa finansieringsvillkor för
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening;
att bolaget ska kunna erbjuda Sveriges alla kommuner och landsting ett finansieringsalternativ till
konkurrenskraftiga villkor; att bolaget ska bibehålla högsta möjliga rating och säkerställa fortsatt
kostnadseffektiv upplåning på den internationella
kapitalmarknaden; att bolaget ska ha ännu bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser. Kapitalförstärkningen är föranledd av att bolaget liksom andra banker och finansiella institut,
månste kunna visa att det finns en hög beredskap
för exceptionella finansiella händelser och att det
finns en god förmåga att absorbera förluster. Kapitalförstärkningen är alltså inte föranledd av att
bolaget skulle ha lidit förluster. Beslut om
kapitaltillskott behandlas vid föreningsstämman i
mars 2010.
Kommuninvest har även ansökt och blivit godkänd som penningpolitisk motpart till Riksbanken. Kommuninvest blev godkänd som begränsad penningpolitisk motpart i september 2009 och
som penningpolitisk motpart i januari 2010.
Kommuninvest har ansökt och blivit antagen
att delta i Riksbankens system för överföring av
kontoförda pengar, RIX. Kommuninvest blev antagen som medlem i RIX i januari 2010.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Kommuninvest möter i sin verksamhet ett antal
risker och osäkerhetsfaktorer som negativt kan
påverka bolagets resultat, finansiella ställning,
framtidsutsikter eller möjlighet att uppnå fastställda mål.
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaderna, inklusive ränteutveckling och likviditetssituation, samt investeringsviljan på olika marknader kan påverka konkurrenssituationen och hur
Kommuninvests konkurrensfördel utvecklas. Om
Kommuninvest inte kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare, kan det begränsa Kommuninvests konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Tillgång till kvalificerad kompetens utgör
också en risk med hänsyn till bolagets lokalisering.
För mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer, se avsnittet om riskhantering.
Medarbetare och miljö
Antalet medarbetare ökade under året med 5 personer och uppgick vid årsskiftet till 49 (44). Principer och processer för ersättningar och förmåner
till ledningen, se not 7.
Kommuninvest bedriver ingen verksamhet som
är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Kommuninvest har utarbetat en miljöpolicy som har antagits
av styrelsen under 2009.
Utsikter för 2010
Intresset för Kommuninvests verksamhetsidé ökar
och föreningen kommer att få flera nya medlemmar under 2010. Detta förväntas även bidra till
ökad utlåning, då en historisk korrelation finns
mellan medlemstillväxt och utlåningstillväxt.
Kommuninvest bedöms i rådande marknadsläge
ha goda förutsättningar att erbjuda konkurrenskraftiga låneprodukter.
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Kommuninvest arbetar för att etablera ett obligationsprogram för långa löptider i Sverige, vilket
saknas idag och efterfrågas av institutionella placerare. Det skulle skapa ytterligare en tillgångskategori på den svenska kapitalmarknaden i tillägg
till de obligationer som utges av svenska staten
och bostadsinstituten.
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Riskhantering
Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att villkoren för upplåning
och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår i verksamheten.

Kommuninvest är som en del av offentlig sektor
skyldigt att beakta Kommunallagens förbud mot
spekulativ och riskfylld verksamhet enligt 2 kap.
7 § Kommunallagen.
Riskorganisation och ansvar
Kommuninvests regler och processer har utformats för att säkerställa en systematisk och trygg
riskhantering. Styrelsen har det övergripande
ansvaret för riskexponering och hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripande riskpolicy och instruktioner för finansverksamheten.
Styrelsen beslutar om övergripande mål och ansvar för god intern kontroll och hantering av operativa risker, kapitaltäckning, likviditetsreserver
samt inriktning och limiter för Kommuninvests
exponering för kreditrelaterade motpartsrisker
och marknadsrisker.
Affärsfunktionen har ansvaret för att riskerna hålls inom limiter. Uppföljning sker inom varje funktion med övergripande uppföljning av VD.
Bolagets controller följer riskkontrollen i verksamheten i enlighet med IKU, intern kapitalutvärdering. Controllern har därmed det övergripande
och samordnande ansvaret för bolagets samlade
risker och rapporterar till VD och styrelse. Controllern ansvarar också för bolagets compliancefrågor.
Bolagets risk- och analysfunktion ansvarar för
att kontrollera och genomföra löpande uppföljning och analys av finansiella risker som uppkommer i de affärskontrakt som Kommuninvest ingår
med andra motparter. Rapportering sker dagligen
till VD och månatligen till styrelsen.
Kreditgruppen utgör ett stöd vid bedömningen
av nya motparter och nya finansiella instrument
innan beslut fattas av VD. Kreditgruppen svarar
även för att följa utvecklingen av de motparter
och de finansiella instrument som används i bolagets finansverksamhet.

Kommuninvest har även en intern revisor som
ansvarar för att kontinuerligt följa upp hur bolaget arbetar med interna instruktioner, processbeskrivningar och styrdokument och att de är i enlighet med rådande krav från Finansinspektionen.
Kredit- och motpartsrisk
Risken för förlust på grund av att kunder eller
motparter inte uppfyller sina åtaganden inom avtalad tid.
En viktig del i arbetet med att minimera risker
är att kontinuerligt analysera och följa utvecklingen av Kommuninvests motparter. I utlåningsverksamheten analyseras varje kommun eller landsting
före inträdet i föreningen. Medlemmarnas utveckling analyseras därefter två gånger årligen utifrån
en fastslagen modell. Som en del i analysprocessen fastställer styrelsen årligen utlåningslimiter för
medlemmarna. Utlåningslimiten är generell och
fastställs med utgångspunkt från medlemmarnas
koncernupplåning. Enskilda medlemmar kan, efter
särskilda granskningar, ha förhöjda utlåningslimiter.
De förhöjda lånelimiterna motiveras normalt med
att det finns tillgångar med så kallade övervärden.
De finansiella motparterna bedöms efter sin
finansiella styrka och jämförs med andra liknande
aktörer. Analysen syftar till att ge en fullgod bild
av motpartens förmåga att fullgöra sina förpliktelser vid en förändrad marknadssituation. I kreditgruppens arbete ingår även att föreslå borttagande
eller införande av begränsningar av tidigare godkända motparter och finansiella instrument.
Kreditgruppen ska i tillägg till en månatlig riskrapport från Risk & analysgruppen minst en gång
årligen redovisa utvecklingen av samtliga motparter
för Kommuninvests styrelse. Kommuninvests totala
kreditriskexponering framgår av not 3.

Placerat kapital fördelat på ratingkategori 2009-12-31
Grupp A, 17 % (13 %)
Grupp AAA, 50 % (36 %)

Grupp AA, 33 % (51 %)

Källa: Kommuninvest
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Per den 31 december 2009 var 70 (76) procent av
kreditriskexponeringen mot svenska kommuner
och landsting, 27 (16) procent av exponeringen
mot stater och andra godkända placeringsmotparter samt 3 (8) procent av exponeringen mot derivatmotparter.
Kredit- och motpartsrisk delas in i tre kategorier:
• Risker vid utlåning
• Risker vid placering av ännu inte utlånat kapital
• Risker vid värdeförändring av derivatkontrakt
Risker vid utlåning
Låntagarna är medlemmarna i Kommuninvests
ägarförening Kommuninvest ekonomisk förening
och deras majoritetsägda bolag och syftet med bolaget är att låna ut endast till dessa.
För de majoritetsägda bolagen finns alltid en
garanti från medlemskommunen ifråga. Därigenom försäkras att medlemskommuner och
landsting står bakom all utlåning som sker från
Kommuninvest. Kommunsektorn har, ur kapitaltäckningssynpunkt, en riskviktning om 0 procent.
Riskerna vid utlåning till medlemmarna och
de majoritetsägda bolagen är mycket låga. Bakom
all utlåning står närmare 60procent av Sveriges
invånare, i över 80 procent av landets kommuner
och landsting.
Risker vid placering av ännu
inte utlånat kapital
Motparterna är finansiella institutioner. Risken
utgörs av förlust såväl som värdeförändring av
det placerade kapitalet. Dessa risker begränsas av
att placering endast sker hos motparter med hög
kreditvärdighet. Som hög kreditvärdighet räknas
lägst stabil A-nivå från något av de internationellt

Placerat kapital fördelat på emittentkategori 2009-12-31
Banker Nordamerika, 1 % (2 %)
Banker Europa,
6 % (18 %)
Banker Norden,
28,0 % (21 %)

Banker Australien och Japan, 0 % (2 %)

erkända kreditvärderingsinstituten, Moody´s eller Standard and Poor´s. En betydande del av det
placerade kapitalet finns hos stater och statligt garanterade finansiella institutioner, motparter som
vanligtvis innehar högsta kreditbetyg. Riskerna
begränsas även genom att placeringarna får ha en
löptid om maximalt 5,5 år. Enligt riktlinjer från
styrelsen ska Kommuninvest även verka för att
sprida placeringar i värdepapper mellan olika typer av motparter såväl som motparter i olika geografiska områden. Motparter får endast ha en
riskviktning om högst 20 procent.
Risker vid värdeförändring
av derivatkontrakt
Motpartsriskerna begränsas genom att kontrakt
ingås med motparter med hög kreditvärdighet och
med krav på ställda säkerheter. Motparterna är finansiella institutioner. I syfte att begränsa marknadsrisker som uppstår när upplåningens och
utlåningens avtalsmässiga villkor inte överensstämmer, används riskhanteringsinstrument i form
av derivatkontrakt.
Som ett av de interna kraven för att bli godkänd motpart i en derivattransaktion med Kommuninvest måste motparten inneha ett kreditbetyg
om lägst stabil A-nivå från Moody´s eller Standard and Poor´s. Motpartens kreditbetyg är avgörande för vad vi är beredda att acceptera när
det gäller kontraktens löptid, struktur och tillåten
riskexponering.
För att begränsa risker och exponeringar som
uppkommer på grund av värdeförändring på derivat, ingår vi säkerhetsavtal med motparter i
derivatkontrakten, CSA-avtal. Dessa ger oss en
rätt att under vissa förutsättningar kräva men
också ställa extra säkerheter. Det som avgör när

Fordringar på derivatkontrakt fördelat på motpartsgrupp 2009-12-31
Banker Australien, 2 % (0 %)
Derivatprogram,
8 % (12 %)

Banker Norden, 0 % (19 %)

Stater, 36 % (0 %)
Banker
Nordamerika,
34 % (28 %)

Statligt relaterade, 29 % (59 %)
Källa: Kommuninvest
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Källa: Kommuninvest

Banker Europa, 56 % (41 %)
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och hur mycket extra säkerheter som ska ställas
är om värdeförändringen av ingångna derivatkontrakt överstiger i avtalet fastställd exponering eller
om någon av motparternas kreditvärdighet försämras. Kommuninvest accepterar endast säkerheter i form av statspapper som ur kapitaltäckningssynpunkt har noll i riskvikt. Avsikten med
säkerhetsavtal är att täcka fordringar.
Kommuninvests exponeringar genom derivatkontrakt framgår av Not 3. 48 (63) procent av
derivatkontrakten, baserat på nominella belopp,
är fördelade på motparter med ett kreditbetyg
om lägst AA-nivå från något av de välkända kreditvärderingsinstituten. För övriga kontrakt har
Kommuninvest enbart ingått enklare valuta- och
räntederivat, som alla har kort löptid. Per den 31
december 2009 hade Kommuninvest säkerheter
från motparter på motsvarande 2 053 mkr. Säkerheterna består av värdepapper utgivna av följande
stater: Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
Ökat fokus på hantering av motpartsrisker
Under 2009 fortsatte arbetet med att färdigställa
CSA-avtal (Credit Support Annex) med derivatmotparter. Målet är att ingå detta med samtliga
motparter. Under året fortsatte även ett antal
motpartsländers kredvärdighet att försämras.
Kommuninvest har svarat genom att minska
exponeringen mot motparter och stater där
läget i dag bedöms mer osäkert vad gäller t.ex
prisrisker.
Rätt till förtidsinlösen
Kommuninvest är vidare medlem i organisationen
ISDA (International Swaps and Derivatives Association) och ställer som krav för att ingå avtal en
rätt till förtidsinlösen om motpartens kreditbetyg
försämras under en viss nivå. Enligt riktlinjer från
styrelsen ska Kommuninvest verka för att sprida
derivatkontrakt mellan olika typer av motparter
såväl som motparter i olika geografiska områden.
Risken är att förlust uppstår om motparten inte
fullgör sina förpliktelser.
Riskexponeringen utgörs av kostnaden för att
anskaffa ett likvärdigt kontrakt i marknaden. En
sådan kostnad beräknas för varje kontrakt och
betraktas som en risk på motparten i kontraktet.

Leveransrisk kan också sägas vara en kredit- och
motpartsrisk. Det är risken för att en motpart inte
kan fullgöra en värdepappers- eller betalningstransaktion.
Förutsättningen för att Kommuninvest ska ingå
en transaktion är därför att motparten först måste
fullgöra sina förpliktelser, alternativt att ett tillvägagångssätt används där båda parter måste ha fullgjort sina åtaganden samtidigt.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk kan beskrivas som brist på finansiering vilket i sig innebär en risk för organisationens
möjligheter att leva upp till sina åtaganden. Likviditetsrisk är också risken för väsentligt högre kostnader för att låna upp de medel som behövs eller
för förlust när tillgångar inte kan avyttras till rimligt pris.
För att kunna tillgodose utlåningsbehovet även
under perioder då finansieringsmöjligheterna på
kapitalmarknaderna är begränsade eller för kostsamma har styrelsen beslutat om en primär likviditetsreserv på lägst 4 procent av balansomslutningen plus prognostiserat utfall på utestående offerter,
dock aldrig under 50 % av utestående offerter.
Överlikviditeten ska utgöra minst 25 % av balansomslutningen och en stor del måste vara tillgänglig
för repor hos Riksbanken.
Kommuninvest lever idag upp till följande krav från
Finansinspektionen:

- Likviditetsberedskap
- Policy och principer
- Organisering och ansvarsfördelning
- Beredskapsplan
- Målvärden och limiter
- Intern rapportering
Kommuninvests likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av not 3. Även kassaflödesanalysen
belyser Kommuninvests likviditetssituation.
Marknadsrisk
De marknadsrisker Kommuninvest främst är exponerat mot är ränterisk och valutarisk.
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Ränterisk begränsas på portföljnivå
Ränterisk uppkommer när räntebindningstiden
mellan placerat kapital och finansieringen av detsamma inte överensstämmer. På grund av verksamhetens omfattning är det inte alltid möjligt att
erhålla fullständig matchning mellan bolagets tillgångar (utlåning) och skulder (finansiering) för
varje enskild position, utan ränterisken begränsas även på portföljnivå. Detta kan ske genom att
två tillgångar, den ena med daglig räntebindning
och den andra med 6 månaders räntebindning tillsammans matchar en skuld med 3 månaders räntebindning. Risken (exponeringen) i portföljen får
vid varje mättillfälle aldrig överstiga 15 000 tkr
vid en (1) procentenhets parallellförskjutning av
avkastningskurvan. Per den 31 december 2009 var
risken i hela portföljen 7 402 (701) tkr vid en procentenhets parallellförskjutning.
Valutarisk hålls nere genom växling
Valutarisk uppstår då tillgångar och skulder i en
specifik utländsk valuta i balansräkningen storleksmässigt inte överensstämmer. Kommuninvest
säkrar denna risk med derivat. Valutarisk uppstår
dock löpande av de räntenetton som genereras
från avkastning på placeringar i utländska valutor. Denna risk begränsas genom att kontinuerligt
växla sådan avkastning till svenska kronor. Av not
3 framgår Kommuninvests valutaexponering. Vid
10 procent valutakursförändring innebär exponeringen 156 (-248) tkr i valutarisk.
Prisrisk elimineras genom användande av derivat
Kommuninvest emitterar kontrakt med optionsinslag i form av aktier, aktieindex, råvaror och råvaruindex. Samtliga prisrisker elimineras genom att
sådana upplåningsinstrument alltid säkras med en
riskavsättande swap.
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Operativ risk
Risken för oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster till följd av interna orsaker, till
exempel datafel, eller händelser i omvärlden, såsom brottslighet.
Arbetet med operativa risker är inriktat på vår interna miljö, som är den vi i första hand kan påverka. Ett exempel på operativ risktyp är en legal
risk. Det är risken för förlust på grund av att ett
kontrakt på juridiska grunder inte kan genomdrivas, till exempel till följd av otillräcklig dokumentation.
De operativa riskerna reduceras genom:
• Användande av interna instruktioner, processbeskrivningar och styrdokument på varje enhetsnivå.
• Dualitetsprincipen – en enskild person får aldrig
ensam handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan. I ett affärsflöde är normalt minst
tre personer från olika avdelningar delaktiga.
• Rätt kompetens och erfarenhet – att varje medarbetare är väl förberedd med de senaste kunskaperna och teknikerna. Rätt kompetens gör att risker kan beräknas och hanteras så att oplanerade
risker inte uppstår. Att säkerställa hög medarbetarkompetens med ständig utbildning är ett viktigt
redskap i det arbetet.
• Respekt för kompetensen – den interna kontrollen förutsätter att varje medarbetare känner och
tar ansvar för de risker som finns inom den personens specifika arbetsområde samt att varje kompetens och kompetensområde respekteras.
• Compliance följer upp styrdokument och arbetsrutiner.
• Internrevisionen följer upp att av styrelsen fastställda policys och regler följs i verksamheten.
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Resultaträkning
1 januari - 31 december
tkr

Not

2009

2008

Ränteintäkter		

3 339 735

4 727 197

Räntekostnader		

-2 957 596

-4 575 122

382 139

152 075

Räntenetto

4

Provisionskostnader

5

-3 493

-3 633

Nettoresultat av finansiella transaktioner

6

-50 749

13 942

Övriga rörelseintäkter		

198

336

Summa rörelseintäkter		

328 095

162 720

Allmänna administrationskostnader

7

-127 827

-80 582

16

-1 812

-1 630

8

-4 778

-5 174

Summa kostnader 		

-134 417

-87 386

Rörelseresultat		

193 678

75 334

Bokslutsdispositioner

9

-82 507

-11 636

Skatt på årets resultat

10

-44 703

-19 158

Årets resultat		

66 468

44 540

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rapport över totalresultatet		

2009

2008

Periodens resultat redovisat över resultaträkningen		

66 468

44 540

Övrigt totalresultat				
Finansiella tillgångar som kan säljas		

50 680

19 177

Låne- och kundfordringar		

-4 169

-4 287

Skatt relaterad till övrigt totalresultat		

-14 721

-

Summa övrigt totalresultat		

31 790

14 890

Summa totalresultat		

98 258

59 430
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Balansräkning
Per den 31 december
tkr			

Not

2009

2008

Tillgångar
Kassa				
Belåningsbara statsskuldförbindelser 			

11

2

3

20 912 293

1 879 588

Utlåning till kreditinstitut			

3

1 851 246

2 439 973

Utlåning 			

12

123 624 140

104 658 088

Obligationer och andra räntebärande värdepapper			

13

25 604 067

17 631 604

Aktier och andelar			

14

734

323

Aktier och andelar i intresseföretag			

15

504

504

Derivat 			

3

10 973 991

16 094 288

Materiella tillgångar			

16

3 621

4 415

Övriga tillgångar				

19 300

25 925

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				

7 058

3 744

Summa tillgångar				

182 996 956

142 738 455			

		
Skulder, avsättningar och eget kapital			
Skulder till kreditinstitut			

3

7 348 127

5 390 191

Emitterade värdepapper 			

3

164 696 122

126 106 103

Derivat 			

3

9 883 055

10 675 017

Övriga skulder			

17

312 402

40 421

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				

35 616

13 499

Avsättningar			

18

912

402

Summa skulder och avsättningar				

182 276 234

142 225 633

19

134 676

52 169

Eget kapital				

586 046

460 653

Aktiekapital (2 596 200 st aktier och kvotvärde 100 kr) 				

259 620

236 700

Pågående nyemission (100 000 st aktier och kvotvärde 100 kr)				

10 000

-

Reservfond				

17 473

17 473

				
Obeskattade reserver			

Bundet eget kapital 		

Fritt eget kapital					
Fond för verkligt värde				

41 251

9 461

Balanserad vinst				

191 234

152 479

Årets resultat				

66 468

44 540

Summa eget kapital				

586 046

460 653

Summa skulder, avsättningar och eget kapital				

182 996 956

142 738 455

					
Poster inom linjen					
20

3 499 887

323

Ansvarsförbindelser				

Övriga ställda säkerheter			

Inga

Inga

Åtaganden					
Utställda lånelöften				
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1 498 888

1 752 688
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Eget kapital
Redogörelse för förändringar i eget kapital.
2009						Totalt eget
Bundet eget kapital		
Fritt eget kapital		
kapital
Aktiekapital

Reserv
fond

Fond för
verkligt värde1

Balanserad
vinst eller förlust

236 700

17 473

9 461

152 479

Årets 		
resultat

tkr
Ingående eget kapital 2009-01-01

44 540

460 653

						
Vinstdisposition

-

-

-

44 540

-44 540

0

						
Periodens totalresultat

-

-

31 790

-

66 468

98 258

Nyemission

22 920

-

-

-

-

22 920

Pågående nyemission

10 000

-

-

-

-

10 000
-7 850

Koncernbidrag

-

-

-

-7 850

-

Skatteeffekt på koncernbidrag

-

-

-

2 065

-

2 065

269 620

17 473

41 251

191 234

66 468

586 046

Utgående eget kapital 2009-12-31
1 Fond för verkligt värde består av följande
- Finansiella tillgångar som kan säljas
- Låne- och kundfordringar (omklassificerade)

34 180
7 071

2008						Totalt eget
Bundet eget kapital		
Fritt eget kapital		
kapital
	Aktiekapital
		

Reserv
fond

Fond för
verkligt värde1

Balanserad
vinst eller förlust

Årets 		
resultat		

tkr				
Ingående eget kapital 2008-01-01

198 900

17 473

-5 429

137 353

24 126

372 423

						
Vinstdisposition

-

-

-

24 126

-24 126

0

Periodens totalresultat

-

-

14 890

-

44 540

59 430

						
Nyemission
Koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag
Utgående eget kapital 2008-12-31
1 Fond för verkligt värde består av följande
- Finansiella tillgångar som kan säljas
- Låne- och kundfordringar (omklassificerade)

37 800

-

-

-

-

37 800

-

-

-

-12 500

-

-12 500

-

-

-

3 500

-

3 500

236 700

17 473

9 461

152 479

44 540

460 653

-4 301
13 762
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Kassaflödesanalys
1 januari – 31 december
tkr		

2009-12-31		

2008-12-31

Likvida medel vid periodens början		

340 832		

780

Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		

193 678		

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet not 1		

149 541		

75 334
4 271

Betald inkomstskatt		

-14 330		

-3 938

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
den löpande verksamhetens tillgångar och skulder		

328 889		

75 667

Förändring av räntebärande värdepapper		

-26 260 149		

4 381 533

Förändring av utlåning		

-18 655 089		

-25 373 971

Förändring av övriga tillgångar		

2 900		

212 292

Förändring av övriga skulder		

256 229		

10 050

-44 327 220		

-20 694 429

Kassaflöde från den löpande verksamheten

		

Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella tillgångar 		

-1 018		

-2 861

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-1 018		

-2 861

Finansieringsverksamheten					
Förändring av emitterade värdepapper		

42 381 422		

20 392 484

Förändring av skulder till kreditinstitut		

2 013 265		

618 508

Nyemission		

32 920		

37 800

Lämnat koncernbidrag		

-12 500		

-11 450

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

44 415 107		

21 037 342

Årets kassaflöde		

86 869		

340 052

				
Likvida medel vid årets slut not 2		

427 701		

340 832

				
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.

Not 1. Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet.				
Avskrivningar		

1 812		

Förändring av upplupet anskaffningsvärde		

-		

1 630
1 034

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar		

-2 954		

-1 063

Orealiserade marknadsvärdesförändringar		

150 683		

2 670

Summa 		

149 541		

4 271

Not 2. Posten består i sin helhet av utlåning till kreditinstitut exklusive deposits om 1 423 545.
Not 3. Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet 					
tkr
Erhållen ränta		
Erlagd ränta		
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3 648 370

4 396 121

-3 300 000

-4 365 492
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NOTER

Noter
Alla belopp anges i tusentals svenska kronor i den mån inte annat uttryckligen anges.

1 Uppgifter om Kommuninvest i Sverige AB
Årsredovisningen avges per 31 december 2009 och avser Kommuninvest i Sverige AB (publ), organisationsnummer 5562814409. Kommuninvest har sitt säte i Örebro. Kommuninvests
adress är: Box 124, 701 42 Örebro.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen
den 24 februari 2010. Resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på årsstämman den 25 mars 2010.

2 Redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag

Kommuninvests årsredovisning är upprättad enligt Lag om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL)
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS
2008:25).
Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt detta är möjligt, inom ramen för ÅRKL
och med de tillägg och undantag som anges i FFFS 2008:25.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår.
Ändrade redovisningsprinciper
Ändrade redovisningsprinciper föranledda av
nya eller ändrade IFRS

Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari 2009. Övriga ändringar
av IFRS med tillämpning från och med 2009 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning.
Upplysningar om finansiella instrument

Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar med
tillämpning från 1 januari 2009 påverkar Kommuninvests
finansiella rapportering från och med årsredovisningen för
2009. Ändringarna medför huvudsakligen nya upplysningskrav
om finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen. Instrumenten delas in i tre nivåer beroende på
kvaliteten på indata i värderingen. Indelningen i nivåer avgör
hur och vilka upplysningar som ska lämnas om instrumenten;
där nivå 3 med lägst kvalitet på indata omfattas av mer upplysningskrav än de andra nivåerna. Dessa upplysningskrav har
främst påverkat not 22.
Enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 7 behöver under
första tillämpningsåret jämförande upplysningar inte lämnas
för de upplysningar som krävs av ändringarna.

Ändringar i IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter

Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av
transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden begreppet ”Rapport över totalresultat” som
visar alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare
redovisats i eget kapitalräkningen, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Kommuninvest presenterar rapport över totalresultatet i en enskild
uppställning.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental.
Framtida redovisningsprinciper. Nya och ändrade standarder
från IASB och uttalanden från IFRIC

Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter
2009 har IASB’s arbete med att ersätta IAS 39 bedömts påverka Kommuninvests framtida årsredovisning. Kommuninvest
har inte gjort någon bedömning av dess framtida effekter.
Intresseföretag

Andelar i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
Transaktioner i utländsk valuta

Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen.
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om
till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger
på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.
Ränteintäkter och räntekostnader

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:
- Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderats
till upplupet anskaffningsvärde.
- Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning.
- Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som
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finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
- Räntor på derivat.
- Räntor på upplåning.
Provisionskostnader

Här redovisas kostnader för mottagna tjänster såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och värdepappersprovisioner.
Nettoresultat av finansiella transaktioner

Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de
realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått
med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av
finansiella transaktioner består av:
- Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar
och skulder som innehas för handelsändamål.
- Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar
som indentifierats till verkligt värde via resultaträkningen.
- Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där
säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.
- Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post med
avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.
- Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar
och skulder.
- Valutakursförändringar.
Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella
rapporter

Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet
anskaffningsvärde, förutom de finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde, se nedan.
Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan utlåning, räntebärande värdepapper,
derivat, aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Bland
skulder och eget kapital återfinns emitterade värdepapper, derivat samt övriga finansiella skulder.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när Kommuninvest blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rät-

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB • ÅRSREDOVISNING 2009

tigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella instrument redovisas
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att
förvärva eller avyttra instrumentet.
Klassificering och värdering

Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen
delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i FFFS 2008:25. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter
första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella
tillgångar som utgör innehav för handelsändamål, dels andra
finansiella tillgångar som Kommuninvest vid första redovisningstillfället identifierat som sådana.
I den första undergruppen ingår derivat med positivt verkligt värde som innehas för ekonomisk säkring men ej ingår i
säkringsredovisning samt placeringar som ingår i handelslagret.
I den andra undergruppen ingår Kommuninvests utlåning
samt placeringar som har ett tillhörande räntesäkringsderivat.
Anledningen till att Kommuninvest har identifierat utlåningen samt placeringar med tillhörande räntesäkringsderivat
till denna kategori är att åtgärda en bristande överensstämmelse med avseende på värdering och redovisning som annars
skulle uppstå. För att begränsa marknadsrisker som uppstår
när upp- och utlåningens/placeringens avtalsmässiga villkor
inte överensstämmer används riskhanteringsinstrument i form
av derivatkontrakt. Det skulle leda till en bristande överenstämmelse i redovisningen om derivaten värderas till verkligt
värde via resultaträkningen men inte dess tillhörande utlåning/
placering.
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Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är tillgångar som har
fastställda eller fastställbara betalningar. Dessa tillgångar
värderas till upplupet anskaffningsvärde och redovisas till
det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Här ingår även de placeringar som Kommuninvest har omklassificerat från finansiella tillgångar som
kan säljas, se not 22.
Finansiella tillgångar som kan säljas

I denna kategori ingår Kommuninvests placeringar i räntebärande värdepapper vilka ej ingår i handelslagret eller har
ett tillhörande räntesäkringsderivat. I denna kategori redovisades tidigare de räntebärande värdepapper som har omklassificerats till låne- och kundfordringar, se not 22.
Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över övrigt
totalresultat. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar, eller på valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen.
Vidare redovisas räntan i resultaträkningen.
Den löpande värderingen till verkligt värde som redovisas över övrigt totalresultat görs till dess att instrumentet
förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas
ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats över övrigt totalresultat, i resultaträkningen.
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Här ingår derivat med negativt verkligt värde som
innehas för ekonomisk säkring men ej ingår i säkringsredovisning.
Övriga finansiella skulder

Kommuninvests upplåning samt övriga finansiella skulder,
t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Derivat och säkringsredovisning

Kommuninvests upplåning redovisas som nämns ovan initialt till upplupet anskaffningsvärde. Detta p.g.a att årsredovisningslagen ej tillåter värdering till verkligt värde av
skulder om inte skulden eller del därav har säkrats mot ett
finansiellt instrument.

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning av verkligt värde för de skulder som har säkrats med
ett eller flera finansiella instrument. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest ränte- och valutaswappar.
Detta innebär att skulden värderas till verkligt värde via resultaträkningen med avseende på de komponenter som instrumentet säkrar. De skulder och delar av skulder som ej
ingår i en säkringsrelation redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet avbryts säkringsrelationen och skulden redovisas till
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeförändringen på skulden periodiseras över återstående löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara
mycket effektiva.
De derivat som ingår i en verkligt värde säkring redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.
Kreditförluster och nedskrivningar
på finansiella instrument

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och
landsting inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de
upphöra att existera på annat sätt. Detta innebär en implicit statlig garanti för deras åtaganden. Det är också förbjudet att pantsätta kommunal egendom vilket innebär att
kommunerna och landstingen med hela sin skattekraft och
samtliga tillgångar svarar för ingångna förbindelser.
Vid varje rapporttillfälle utvärderar Kommuninvest om
det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning
till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången
och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ
inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet,
dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga
värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.
Kommuninvest har inte bedömt att det med ovan
nämnda redovisningsprinciper föreligger något nedskrivningsbehov per den 31 december 2009.
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Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma Kommuninvest till del
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar 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 inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod.

Kommuninvest har utöver de kollektivavtalade tjänstepensionerna också i särskilt avtal gjort en avgiftsbestämd pensionsutfästelse till VD.Pensionsutfästelsen är placerad i en
kapitalförsäkring, som redovisas under aktier och andelar.
Den är även pantsatt för pensionutfästelsen. På skuldsidan
redovisas pensionsutfästelsen som en avsättning.
Årets kostnader för dessa försäkringspremier framgår
av not 7.
Allmänna administrationskostnader

Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas
också lokalkostnader, utbildnings-, IT-, telekommunikations-, rese- och representationskostnader.
Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver.

Beräknade nyttjandeperioder:

Skatter

– inventarier 5 år.

Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt
mot eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt
år. Hit hör även 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.

Ersättningar till anställda
Ersättningar efter avslutad anställning:
Pensionering genom försäkring

Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med SPP.
Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget
betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och
inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under
innevarande period och tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som annan plan för ersättningar efter
avslutad anställning än avgiftsbestämd plan.
Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas
som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under
en period. Premier betalas till SPP baserat på aktuell lön.
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Koncernbidrag

Kommuninvest redovisar koncernbidrag direkt mot eget
kapital.
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3 Finansiella risker
Kreditriskexponering
			
		Total kreditriskNedskrivning/
Redovisat 	Värde av säkerheter 	Total kreditrisk2009		 exponering (före 	Avsättning
värde
avseende poster
exponering efter
		 nedskrivning)			
i balansräkningen avdrag säkerheter
Krediter mot säkerhet av:						
Statlig och kommunal borgen		

123 624 140

-

123 624 140

-

123 624 140

Summa 		
123 624 140
123 624 140
123 624 140
						
Värdepapper							
Statspapper och andra
offentliga organ							
- AAA		

18 542 577

-

18 542 577

-

18 542 577

- AA		

2 369 716

-

2 369 716

-

2 369 716

- A		

-

-

-

-

-

Andra emittenter							
- AAA		

5 286 904

-

5 286 904

-

5 286 904

- AA		

12 433 059

-

12 433 059

-

12 433 059

- A		

7 884 104

-

7 884 104

-

7 884 104

Summa		

46 516 360

-

46 516 360

-

46 516 360

					
Derivat							
- AAA		

77 711

-

77 711

-

77 711

- AA		

5 872 545

-

5 872 545

1 802 493

4 070 052

- A		

5 023 735

-

5 023 735

250 333

4 773 403

Summa		

10 973 991

-

10 973 991

2 052 826

8 921 165

						
Åtaganden							
Utställda lånelöften mot kommunal borgen		

1 498 888

-

1 498 888

-

1 498 888

Summa total kreditriskexponering		

182 613 379

-

182 613 379

2 052 826

180 560 553

		Total kreditriskNedskrivning/
Redovisat 	Värde av säkerheter 	Total kreditrisk2008		 exponering (före 	Avsättning
värde
avseende poster
exponering efter
		 nedskrivning)			
i balansräkningen avdrag säkerheter
Krediter mot säkerhet av:						
Statlig och kommunal borgen		
104 658 088
104 658 088
104 658 088
Summa 		
104 658 088
104 658 088
104 658 088
							
Värdepapper							
Statspapper och andra
offentliga organ				
- AAA		

-

-

-

-

-

- AA		

1 879 588

-

1 879 588

-

1 879 588

- A		

-

-

-

-

-

Andra emittenter							
- AAA		

7 637 556

-

7 637 556

-

7 637 556

- AA		

9 589 482

-

9 589 482

-

9 589 482

- A		

2 844 539

-

2 844 539

-

2 844 539

Summa		

21 951 165

-

21 951 165

-

21 951 165

						
Derivat							
- AAA		

7 789 724

-

7 789 724

-

7 789 724

- AA		

6 556 965

-

6 556 965

2 261 798

4 295 167

- A		

1 747 599

-

1 747 599

2 557 572

-

Summa		

16 094 288

-

16 094 288

4 819 370

12 084 891

			
Åtaganden							
Utställda lånelöften mot kommunal borgen		

1 752 688

-

1 752 688

-

1 752 688

Summa total kreditriskexponering		

144 456 229

-

144 456 229

4 819 370

140 446 832

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB • ÅRSREDOVISNING 2009

N oter

Löptidsinformation1

2009

Nominella kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

Likviditetsexponering
På anfordran	Högst 3 mån	Längre än 3 mån	Längre än 1 år 	Längre än 5 år 	Utan löptid 	Totalt redo			 men högst 1 år men högst 5 år			 visat värde
						

Kontraktuellt återstående löptid

Tillgångar					
Kassa
Belåningsbara
statsskuldförbindelser

2

-

-

-

-

-

2

-

17 965 699

881 854

2 005 936

-

-

20 853 490

1 851 246

-

-

-

-

-

1 851 246

Utlåning

-

65 230 281

16 814 197

33 379 981

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

-

11 503 287

4 308 720

9 525 225

-

-

25 337 231

Derivat

-

85 028 101

49 186 025

120 955 146

27 789 842

-

282 959 114

Utlåning till kreditinstitut

Övriga tillgångsposter
Summa tillgångar

6 432 393		 121 856 851

-

-

-

-

-

31 217

31 217

1 851 248

179 727 368

71 190 796

165 866 287

34 222 234

31 217

452 889 151

Skulder					
Skulder till kreditinstitut

-

-

3 716 125

774 279

2 737 976

-

7 228 380

Derivat

-

86 238 811

46 804 392

120 576 246

27 002 254

-

280 621 703

Emitterade värdepapper

-

60 237 621

27 819 438

64 468 754

11 443 601

-

163 969 415

Övriga skulder

-

-

-

-

-

348 930

348 930

Eget kapital

-

-

-

-

-

720 722

720 722
452 889 151

Summa skulder
och eget kapital

-

146 476 432

78 339 956

185 819 279

41 183 831

1 069 652

Oredovisade lånelöften

1 498 888

-

-

-

-

-

-

Total skillnad

1 851 248

33 250 936

-7 149 160

-19 952 992

-6 961 597

-1 038 435

0

Nominella kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid

2008

Likviditetsexponering
På anfordran	Högst 3 mån	Längre än 3 mån	Längre än 1 år 	Längre än 5 år 	Utan löptid 	Totalt redo			 men högst 1 år men högst 5 år			 visat värde
						

Kontraktuellt återstående löptid

Tillgångar					
Kassa
Belåningsbara
statsskuldförbindelser

3

-

-

-

-

-

3
1 838 150

-

-

-

1 838 150

-

-

2 437 652

-

-

-

-

-

2 437 652

Utlåning

-

28 830 768

10 242 108

48 196 176

15 740 165

-

103 009 217

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

-

2 396 394

3 098 241

12 179 551

-

-

17 674 187

Derivat

-

27 953 320

55 695 262

128 493 750

32 443 787

-

244 586 118

Utlåning till kreditinstitut

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

-

-

-

-

-

34 911

34 911

2 437 655

59 180 482

69 035 611

190 707 627

48 183 952

34 911

369 580 238

							
Skulder							
Skulder till kreditinstitut

-

608 668

-

1 385 967

3 220 480

-

5 215 115

Derivat

-

27 353 624

55 339 243

125 468 831

29 188 992

-

237 350 689

Emitterade värdepapper

-

29 770 586

22 288 608

55 830 109

18 557 986

-

126 447 289

Övriga skulder

-

-

-

-

-

54 322

54 322

Eget kapital

-

-

-

-

-

512 822

512 822
369 580 238

Summa skulder och
eget kapital

-

57 732 878

77 627 851

182 684 907

50 967 458

567 144

Oredovisade lånelöften

1 752 688

-

-

-

-

-

-

Total skillnad

2 437 655

1 447 604

-8 592 240

8 022 721

-2 783 507

-532 233

0

1. Framtida räntebetalningar är exkluderade såväl vad gäller in- som utbetalningar
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Löptidsinformation
2009

Redovisade värden - Kontraktuellt återstående löptid

Likviditetsexponering
På anfordran	Högst 3 mån	Längre än 3 mån	Längre än 1 år 	Längre än 5 år 	Utan löptid 	Totalt redo			 men högst 1 år men högst 5 år			 visat värde
Kontraktuellt återstående löptid
Tillgångar								
Kassa
Belåningsbara
statsskuldförbindelser

2

-

-

-

-

-

2
20 912 293

-

17 973 059

883 103

2 056 130

-

-

1 851 246

-

-

-

-

-

1 851 246

Utlåning

-

65 364 341

17 011 450

34 656 001

6 592 349

-

123 624 140

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

-

11 545 970

4 331 645

9 726 452

-

-

25 604 067

Derivat

-

1 389 168

2 005 398

4 511 060

3 068 365

-

10 973 991

Övriga tillgångsposter

-

-

-

-

-

31 217

31 217

1 851 248

96 272 538

24 231 596

50 949 643

9 660 714

31 217

182 996 956

7 348 127

Utlåning till kreditinstitut

Summa tillgångar

Skulder					
Skulder till kreditinstitut

-

-

3 725 221

774 620

2 848 286

-

Derivat

-

1 723 521

1 601 488

3 945 788

2 612 258

-

9 883 055

Emitterade värdepapper

-

59 959 646

26 717 140

66 144 060

11 875 276

-

164 696 122

Övriga skulder

-

-

-

-

-

348 930

348 930

Eget kapital

-

-

-

-

-

720 722

720 722
182 996 956

Summa skulder
och eget kapital

-

61 683 167

32 043 849

70 864 468

17 335 820

1 069 652

Oredovisade lånelöften

1 498 888

-

-

-

-

-

-

Total skillnad

1 851 248

34 589 370

-7 812 253

-19 914 825

-7 675 106

-1 038 435

0

2008

Redovisade värden - Kontraktuellt återstående löptid

Likviditetsexponering
På anfordran	Högst 3 mån	Längre än 3 mån	Längre än 1 år 	Längre än 5 år 	Utan löptid 	Totalt redo			 men högst 1 år men högst 5 år			 visat värde
Kontraktuellt återstående löptid
Tillgångar								
Kassa
Belåningsbara
statsskuldförbindelser

3

-

-

-

-

-

3
1 879 588

-

-

-

1 879 588

-

-

2 439 973

-

-

-

-

-

2 439 973

Utlåning

-

13 511 431

10 618 872

54 504 699

26 023 086

-

104 658 088

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

-

2 402 163

2 787 962

12 441 479

-

-

17 631 604

Derivat

-

942 571

2 010 570

8 977 915

4 163 232

-

16 094 288

Övriga tillgångar

-

-

-

-

-

34 911

34 911

2 439 976

16 856 165

15 417 404

77 803 682

30 186 318

34 911

142 738 455

Utlåning till kreditinstitut

Summa tillgångar

Skulder								
Skulder till kreditinstitut

-

615 767

-

1 402 814

3 371 610

-

5 390 191

Derivat

-

647 949

1 790 119

5 070 074

3 166 875

-

10 675 017
126 106 103

Emitterade värdepapper

-

29 704 588

22 006 580

58 224 706

16 170 228

-

Övriga skulder

-

-

-

-

-

54 322

54 322

Eget kapital

-

-

-

-

-

512 822

512 822
142 738 455

Summa skulder och
eget kapital

-

30 968 304

23 796 699

64 697 594

22 708 714

567 144

Oredovisade lånelöften

1 752 688

-

-

-

-

-

-

Total skillnad

2 439 976

-14 112 140

-8 379 295

13 106 088

7 477 604

-532 233

0
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Räntebindningstider, Ränteexponering

2009

Nominella kassaflöden

						
Räntebindningstider	Högst 3 mån	Längre än 3 mån 	Längre än 1 år 	Längre än 5 år 	Längre än 10 år 	Utan ränta 	Totalt
för tillgångar och 		 men högst 1 år men högst 5 år men högst 10 år			
skulder – Ränteexponering
Tillgångar								
Kassa
Belåningsbara
statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga tillgångar
Summa

2

-

-

-

19 207 192

759 841

886 457

-

1 851 246

-

-

-

81 414 324

8 178 582

26 914 647

5 119 513

-

-

2

-

-

20 853 490

-

-

1 851 246

229 785

-

121 856 851

16 989 260

6 057 464

2 290 507

-

-

-

25 337 231

187 054 665

30 762 616

52 263 434

11 791 926

1 086 473

-

282 959 114

-

-

-

-

-

31 217

31 217

306 516 689

45 758 503

82 355 045

16 911 439

1 316 258

31 217

452 889 151

								
Skulder								
Skulder till kreditinstitut
Emitterade värdepapper
Derivat

1 481 224

3 539 262

-

1 771 859

436 035

-

7 228 380

77 970 530

24 068 482

51 259 973

10 019 993

650 437

-

163 969 415
280 621 703

215 578 622

28 600 282

31 114 776

5 098 238

229 785

-

Övriga skulder

-

-

-

-

-

348 930

348 930

Eget kapital

-

-

-

-

-

720 722

720 722

295 030 376

56 208 026

82 374 749

16 890 090

1 316 258

1 069 652

452 889 151

11 486 313

-10 449 523

-19 705

21 349

0

-1 038 435

0

Summa skulder
och eget kapital
Kumulativ exponering

2008

Nominella kassaflöden

						
Räntebindningstider	Högst 3 mån	Längre än 3 mån 	Längre än 1 år 	Längre än 5 år 	Längre än 10 år 	Utan ränta 	Totalt
för tillgångar och 		 men högst 1 år men högst 5 år men högst 10 år			
skulder – Ränteexponering
Tillgångar								
Kassa
Belåningsbara
statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga tillgångar
Summa

3

-

-

-

-

-

3

700 000

-

1 138 150

-

-

-

1 838 150

2 437 652

-

-

-

-

-

2 437 652

62 846 737

7 211 815

27 475 467

5 243 746

231 452

-

103 009 217

11 881 066

1 343 833

4 449 288

-

-

-

17 674 187

139 602 409

39 299 499

55 302 145

8 041 486

2 340 580

-

244 586 118

-

-

-

-

-

34 911

34 911

217 467 866

47 855 147

88 365 049

13 285 232

2 572 032

34 911

369 580 238

						
Skulder							
Skulder till kreditinstitut
Emitterade värdepapper
Derivat

1 848 171

310 820

601 992

1 977 975

476 157

-

5 215 115

35 645 195

28 413 636

54 460 524

6 063 512

1 864 423

-

126 447 289
237 350 689

176 542 613

21 842 312

33 490 762

5 243 551

231 452

-

Övriga skulder

-

-

-

-

-

54 322

54 322

Eget kapital

-

-

-

-

-

512 822

512 822

214 035 979

50 566 768

88 553 278

13 285 037

2 572 032

567 144

369 580 238

3 431 888

-2 711 621

-188 229

195

0

-532 233

0

Summa skulder
och eget kapital
Kumulativ exponering
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Valutarisk
Redovisade värden

2009

Tillgångar och skulder
fördelat på väsentliga valutor
SEK	EUR	USD	
JPY	DKK	Övriga 	Verkligt värde
						
valutor
justering

Summa

Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Räntebärande värdepapper

202 192

227 172

1 421 952

-12

147

51

-255

1 851 247

122 493 770

-

-

-

-

-

1 130 370

123 624 140

32 677 374

6 571 270

7 072 144

-

-

-

195 571

46 516 359

1 238

-

-

-

-

-

-

1 238

-

-

-

-

-

-

10 973 991

10 973 991

Aktier och andelar
Derivat
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

22 764

7 210

7

-

-

-

-

29 981

155 397 338

6 805 652

8 494 103

-12

147

51

12 299 677

182 996 956

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Emitterade värdepapper
Derivat

3 482 025

1 027 258

176 864

2 542 233

-

-

119 746

7 348 126

23 911 236

17 886 561

68 510 925

11 626 874

6 254 834

34 169 750

2 335 943

164 696 123

-60 194 365 -14 169 107

-6 254 834

-34 169 705

9 883 055

9 883 054

870 733

237 987

-

-

-

-

-39 067

1 069 653

155 398 862

6 804 948

8 493 424

0

0

45

12 299 677

182 996 956

-1 524

704

679

-12

147

6

0

0

				
Effekt (f skatt) av 10% förändring av
valutakurs i SEK gentemot utländsk valuta
71
68

-1

15

1

-

-

Övriga skulder inkl. eget kapital
Summa skulder
och eget kapital
Skillnad tillgångar och skulder

127 134 868 -12 346 858

2008

Redovisade värden

Tillgångar och skulder
fördelat på väsentliga valutor
SEK	EUR	USD	
JPY	DKK	Övriga 	Verkligt värde
						
valutor
justering

Summa

Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Räntebärande värdepapper

274 925

609 515

1 566 344

-2

1 062

-47

-11 821

2 439 976

103 838 681

-

-

-

-

-

819 407

104 658 088

3 868 063

9 041 995

6 827 202

-

-

-

-226 069

19 511 192

827

-

-

-

-

-

-

827

-

-

-

-

-

-

16 094 288

16 094 288

Aktier och andelar
Derivat
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

26 171

7 370

108 008 667

9 658 880

68		
8 393 614

-2

5

470

-

34 084

1 067

423

16 675 805

142 738 455

Skulder
Skulder till kreditinstitut

482 025

1 702 285

192 842

2 837 963

-

-

175 076

5 390 191

Emitterade värdepapper

36 315 401

9 231 016

36 023 196

8 363 927

10 075 090

20 336 865

5 760 609

126 106 103

Derivat

70 719 128

-1 276 118

-27 828 440 -11 202 578

-10 075 127

-20 336 865

10 675 017

10 675 017

489 636

11 519

59

687

101

39

65 103

567 144

108 006 190

9 668 701

8 387 657

0

64

39

16 675 805

142 738 455

Övriga skulder inkl.
eget kapital
Summa skulder och
eget kapital

								
Skillnad tillgångar och skulder

2 477

-9 821

5 958

-2

1 003

384

0

0

								
Effekt (f skatt) av 10% förändring av
valutakurs i SEK gentemot utländsk valuta

-

-982

596

-

100

38

-

-
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4

7 Allmänna administrationskostnader

Räntenetto

Ränteintäkter

2009

2008

Personalkostnader

2009

2008

10 765

14 582

- löner och arvoden

29 239

23 675

2 839 976

3 329 731

- rörlig prestationsförmån

-

2 420

488 495

1 382 371

- sociala avgifter

8 952

9 180

499

513

- pensionskostnader

5 796

3 232

3 339 735

4 727 197

- utbildningskostnader

2 140

1 434

- övriga personalkostnader

3 576

4 327

Summa personalkostnader

49 703

44 268

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Räntebärande värdepapper
Övriga
Summa
Varav: ränteintäkt från finansiella poster
ej värderade till verkligt värde via RR

337 773

718 997

Räntekostnader			
Skulder till kreditinstitut
Räntebärande värdepapper

585

4 824

2 953 894

4 569 794

Övriga
Summa
Varav: räntekostnad från finansiella poster
ej värderade till verkligt värde via RR
Summa räntenetto

3 117

504

2 957 596

4 575 122

2 877 144

4 472 585

382 139

152 075

Övriga allmänna administrationskostnader

2009

2008

- resekostnader

2 931

2 570

- IT-kostnader

9 717

5 092

- konsultarvoden

15 743

8 692

- inhyrd personal

1 558

2 701

- ratingkostnader

6 845

3 766

- reuter

3 770

2 640

- hyra och andra lokalkostnader

1 893

1 830

893

1 644

- årsredovisnings- och delårsrapport

Värdepappersprovisioner
Övriga provisioner
Summa

6

34 774

7 379

Summa övriga allmänna admin. kostnader

78 124

36 314

127 827

80 582

Summa

5 Provisionskostnader 		
Betalningsförmedlingsprovisioner

- övriga

2009

2008

387

313

3 065

3 256

41

64

3 493

3 633

Ersättningspolicy

Under året har det inte funnits något avtal gällande rörlig lön.
Bolaget kommer att i början av 2010 anta en ersättningspolicy. Information om bolagets ersättningar kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.kommuninvest.se,
senast den 25 mars 2010.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Resultat från återköp av egna obligationer
Räntebärande värdepapper
Realiserat resultat från andra finansiella instrument
Orealiserade marknadsvärdesförändringar
Valutakursförändringar
Summa

2009

2008

48 209

26 390

-215

3 764

48 986

-14 605

-150 683

-2 670

2 954

1 063

-50 749

13 942

2009

2009

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori
2008

2008

	Via resultaträkning	Via eget kapital	Via resultaträkning	Via eget kapital
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Innehav för handelsändamål (tillgångar)
Finansiella tillgångar som kan säljas
Lånefordringar och kundfordringar

385 458

-

1 473 485

25 439

-

-755 058

-

-215

50 680

3 764

19 177

-

-4 169

-

-4 287

285 280

-

112 380

-

51 163

-

27 453

-

Förändring i verkligt värde på derivat som är
säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde

-501 808

-

4 003 595

-

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende
på den säkrade risken i säkringar av verkligt värde

-296 066

-

-4 851 677

-

-50 749

46 511

13 942

14 890

Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

Summa
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Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Verkställande direktörens ersättning utgörs av fast lön och
övriga förmåner. Verkställande direktör har erhållit 2 472 (2
410) tkr. Sociala kostnader har uppgått till 754 tkr. Pensionskostnad för verkställande direktören uppgår till 885 (580) tkr
och är täckt genom försäkring. Del av försäkringskostnaden
avser tecknad kapitalförsäkring för pensionsutfästelse. Utfästelsen innehåller efterlevandeskydd. Pensionen är oantastbar,
dvs ej villkorad av framtida anställningar. Vid uppsägning från
bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.
Ersättning till vice VD har beslutats av verkställande direktör i samråd med ordföranden i styrelsen. Vice VD´s ersättning
2009 utgörs av fast lön och övriga förmåner. Vice VD har erhållit 1 326 (1 239) tkr varav rörlig lön om 0 (144) tkr. Sociala kostnader har uppgått till 416 tkr. Pensionskostnad för vice
VD uppgår till 276 (245) tkr och är täckt genom försäkring.
Vid uppsägning från bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp motsvarande ny inkomst om nytt
arbete erhålls.
Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolagsledningen, totalt 2 (2, varav 1 del av året) personer varav 1 kvinna (1) och 1 man (1), har beslutats av verkställande direktör.
Ersättningen 2009 utgörs av fast lön och övriga förmåner. En
av befattningshavarna har avtal om villkorad lön med uppskjuten utbetalning. Den sammanlagda summan av dessa personers
ersättning uppgick till 2 209 (1 048) tkr varav rörlig lön om 0
(146) tkr. Sociala kostnader uppgår till 880 tkr och pensionskostnaderna till 409 tkr, vilka är täckta genom försäkring.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda var 0,95 (2,30)
procent av ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro för kvinnor
var 0,89 (3,45) procent och för män 1,01 (0,99) procent.
Andelen av total sjukfrånvaro som var relaterade till sjukfrånvaro 60 dagar eller mer var 0,00 (9,32) procent.
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre

2009

2008

*

*

30-49 år

0,91

2,46

50 år eller äldre

0,72

1,56

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att
uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och
könsfördelning inom ålderskategori.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2009

2008

Ernst & Young AB		
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

857

801

2 533

772

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
Kommuninvest i Sverige AB:s 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.

Ersättning till styrelse

Styrelsen har under året bestått av 8 (8) ledamöter varav
4 (4) kvinnor.
Arvode till styrelse, inom ramen för av bolagsstämman
fastställda styrelsearvoden, framgår av tabellen nedan. Styrelseordföranden har erhållit ett fast arvode om 400 tkr. Vice ordförande har erhållit ett fast arvode om 70 tkr samt rörligt arvode om 8 tkr per sammanträde. Övriga styrelseledamöter har
erhållit ett fast arvode om 30 tkr samt rörligt arvode om 8 tkr
per sammanträde.
Kommuninvest har inte några pensionsutfästelser eller några
särskilda uppsägningsvillkor för styrelsen.
2009

2008

Tommy Persson

400

400

Ellen Bramness Arvidsson

142

158

Lorentz Andersson

102

134

32

134

110

136

Anna von Knorring

94

134

Ingemar Alserud

62

78

Alf Egnerfors (t.o.m. 2 april 2009)
Kerstin Ryding

Operationella leasingavtal där
Kommuninvest i Sverige AB är leasetagare

2008

Inom ett år		

1 749

1 734

Mellan ett år och fem år

1 328

1 268

Längre än fem år		

83

78

Summa		

3 160

3 080

Under året uppgick kostnaderna till 1 749 ( 1 734 ) tkr.

8 Övriga rörelsekostnader
2009
Försäkringskostnader
Kommunikation och information
Övriga rörelsekostnader
Summa

Ann-Charlotte Stenkil (t.o.m. 2 april 2009)

32

102

Catharina Lagerstam (fr.o.m. 2 april 2009)

78

-

Johan Törngren (fr.o.m. 2 april 2009)

70

-

1 122

1 276

2009

2008

Avsättning till periodiseringsfond

Medelantalet anställda under året

48

41

Återföring av periodiseringsfond

– varav kvinnor

24

22

Summa

Summa

2009

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:			

2008

773

362

3 926

4 742

79

70

4 778

5 174

9 Bokslutsdispositioner
2009

2008

-85 721

-18 640

3 214

7 004

-82 507

-11 636
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10 Skatter
Redovisat i resultaträkningen

2009

2008

Periodens skattekostnad

69 698

19 158

Uppskjuten skatteintäkt

-24 995

-

44 703

19 158

Totalt redovisad skattekostnad

Den uppskjutna skatteintäkten avser skatt på orealiserade marknadsvärdesförändringar

Avstämning av effektiv skatt

2009 (%)

2009

Resultat före skatt		

2008 (%)

2008

111 171		

63 698

Skatt enligt gällande skattesats

26,3%

29 238

28,0%

17 835

Ej avdragsgilla kostnader

36,4%

40 461

2,2%

1 379

0,0%

0

-0,1%

-57

62,7%

69 698

30,1%

19 158

Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital

2009

2008

Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag

2 065

3 500

Uppskjuten skatt hänförlig till finansiella tillgångar som kan säljas
Uppskjuten skatt hänförlig till låne- och kundfordringar
Summa som redovisats direkt mot eget kapital

12 197

-

2 523

-

16 785

3 500

11 Belåningsbara statsskuldförbindelser
2009
Anskaffningsvärde	Verkligt värde

2008
Redovisat värde	Anskaffningsvärde	Verkligt värde

Redovisat värde

Belåningsbara
statsskuldförbindelser							
- svenska staten
- svenska kommuner
Summa

17 299 141

17 299 178

17 299 178

-

-

-

3 554 348

3 613 517

3 613 115

1 834 106

1 871 150

1 879 588

20 853 489

20 912 695

20 912 293

1 834 106

1 871 150

1 879 588

Positiv skillnad till följd av att bokförda värden överstiger nominella värden

56 674					

44 941

Negativ skillnad till följd av att bokförda värden understiger nominella värden

-8 963					

-3 502

Anledningen till att redovisat värde skiljer sig från verkligt värde är att posten innehåller tillgångar som är omklassificerade till
lånefordringar och kundfordringar, se not 22, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

12 Utlåning
Med utlåning avses utlåning till kommuner, landsting samt
kommun och landstingsägda bolag. Av den totala utlåningen
är ca 40% (44%) utlånat direkt till kommuner och landsting
som är medlemmar i Kommuninvest. Resterande del av utlåningen har skett till deras bolag med kommunal borgen och
avser i huvudsak kommunala bostadsbolag 40% (42%) och
övriga företag med kommunal borgen 20 % (14%).
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13

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

		

2009
	Anskaffningsvärde	Verkligt värde

2008
Redovisat värde	Anskaffningsvärde	Verkligt värde

Redovisat värde

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
- svenska bostadsinstitut

3 828 938

3 827 752

3 827 752

1 296 259

1 297 269

- övriga svenska emittenter

6 570 116

6 570 993

6 572 068

2 050 876

2 064 643

1 297 269
2 068 472

- övriga utländska emittenter

14 938 177

15 176 986

15 204 247

13 971 732

14 211 711

14 265 863

Summa

25 337 231

25 575 731

25 604 067

17 318 867

17 573 623

17 631 604

Positiv skillnad till följd av att bokförda
värden överstiger nominella värden			

272 746			

304 791

Negativ skillnad till följd av att bokförda
värden understiger nominella värden			

-19 919			

-14 778

Anledningen till att redovisat värde skiljer sig från verkligt värde är att posten innehåller tillgångar som är omklassificerade till
lånefordringar och kundfordringar, se not 22, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

14 Aktier och andelar

17 Övriga skulder
2009

2008

Kapitalförsäkring

734

323

Skuld till moderförening

Summa aktier och andelar

734

323

15 Aktier i intresseföretag

2009

2008

7 850

12 500

Övriga skulder

304 552

27 921

Summa

312 402

40 421

18 Avsättning för pensioner

och liknande förpliktelser

Administrative Solutions NLGFA AB, ägd andel 50 %.
Org nr: 556581-0669

16 Materiella tillgångar, inventarier

2009

2008

Avsättning för pensionsåtaganden

912

402

Totalt

912

402

2009

2008
3 214

19 Obeskattade reserver

2009

2008

Ingående anskaffningsvärde

9 290

6 429

Årets investeringar

1 018

2 861

Periodiseringsfonder

10 308

9 290

Avsatt vid taxering 2004

-

Avsatt vid taxering 2005

4 906

4 906

-3 245

Avsatt vid taxering 2006

13 770

13 770
6 952

Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

-4 875

Årets avskrivningar

-1 812

-1 630

Avsatt vid taxering 2007

6 952

Utgående avskrivningar

-6 687

-4 875

Avsatt vid taxering 2008

4 687

4 687

3 621

4 415

Avsatt vid taxering 2009

18 640

18 640

Planenligt restvärde vid periodens slut

Avsatt vid taxering 2010
Summa obeskattade reserver

85 721

-

134 676

52 169
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20 Ställda säkerheter
2009

2008

I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar
Statspapper pantsatta hos Riksbanken
Kapitalförsäkring för pensionsåtaganden
Summa ställda säkerheter

3 499 153

-

734

323

3 499 887

323

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts upgick till
3 002 845 (402) tkr.

21 Närstående
Närståenderelationer						
Kommuninvest har närståenderelation med Kommuninvest ekonomisk förening (moderbolag),
Kommuninvest Fastighets AB (systerbolag) samt Administrative Solutions NLGFA AB (intressebolag).				

Närståenderelation
År
		
		
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest Fastighets AB
Administrative Solutions NLGFA AB

Försäljning av	Inköp av varor/
varor/ tjänster
tjänster från
till närstående
närstående

Fordran på
närstående per
31 december

Skuld till
närstående per
31 december

2009

10

-

-

7 850

2008

202

-

192

12 500

2009

268

1 589

208

-

2008

55

1 576

-

397

2009

-

7 825

-

641

2008

-

3 928

-

470

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.					
					
	Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning					
Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till nyckelpersoner i ledande ställning, se Not 7.
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22 Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, fin tillg
som bestäms tillhöra
denna kategori

Finansiella
tillgångar
värderade till
verkligt värde
via resultaträkningen, innehav för handelsändamål

Lånefordringar
och kundfordringar

Investeringar
som hålles
till förfall

2009
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning

-

-

2

-

409 317

20 000

697 120

-

-

-

427 701

-

123 624 140

-

-

-

4 399 444

9 560 974

4 901 638

-

-

1 748 779

-

-

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga tillgångar
Summa

-

-

19 025

-

128 432 901

11 329 753

6 045 486

0

Skulder till kreditinstitut

-

-

-

-

Emitterade värdepapper

-

-

-

-

Derivat

-

-

-

-

Övriga skulder

-

-

-

-

Summa

0

0

0

0

2008
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga tillgångar
Summa

-

-

3

-

403 506

-

696 497

-

-

-

340 830

-

104 658 088

-

-

-

5 185 376

2 060 610

5 361 094

-

-

4 038 233

-

-

-

-

25 606

-

110 246 970

6 098 843

6 424 030

0

Skulder till kreditinstitut

-

-

-

-

Emitterade värdepapper

-

-

-

-

Derivat

-

-

-

-

Övriga skulder

-

-

-

-

Summa

0

0

0

0

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emitterade värdepapper består dels av skulder bokförda till
upplupet anskaffningsvärde (skulder som inte ingår i en verkligt värde säkringsrelation) samt skulder redovisade till
verkligt värde med avseende på den säkrade risken (skulder som ingår i en verkligt värde säkringsrelation). Det verkliga
värdet skiljer sig från det bokförda värdet då det avser verkligt värde för båda dessa grupper. Det redovisade värdet för
belåningsbara statsskuldförbindelser och obligationer och andra räntebärande värdepapper skiljer sig från det verkliga
värdet pga omklassificering från finansiella tillgångar som kan säljas till lånefordringar och kundfordringar.
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Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Finansiella
skulder
värderade till
verkligt värde
via resultaträkningen, fin
skulder som
bestäms tillhöra
denna kategori

Finansiella
skulder
värderade till
verkligt värde
via resultaträkningen, innehav för handelsändamål

Övriga skulder

Derivat som
används i
säkringsredovisning

Summa
redovisat värde

Verkligt värde

-

-

-

-

-

2

2

19 785 856

-

-

-

-

20 912 293

20 912 695

1 423 545

-

-

-

-

1 851 246

1 851 246

-

-

-

-

-

123 624 140

123 624 140

6 742 011

-

-

-

-

25 604 067

25 575 731

-

-

-

-

9 225 212

10 973 991

10 973 991

-

-

-

-

-

19 025

19 025

27 951 412

0

0

0

9 225 212

182 984 764

182 956 830

-

-

-

7 348 127

-

7 348 127

7 333 462

-

-

-

164 696 122

-

164 696 122

164 911 893
9 883 055

-

-

5 296 256

-

4 586 799

9 883 055

-

-

-

264 480

-

264 480

264 480

0

0

5 296 256

172 308 729

4 586 799

182 191 784

182 392 890

-

-

-

-

-

3

3

779 585

-

-

-

-

1 879 588

1 871 150

2 099 143

-

-

-

-

2 439 973

2 439 973

-

-

-

-

-

104 658 088

104 658 088

5 024 524

-

-

-

-

17 631 604

17 573 623

-

-

-

-

12 056 055

16 094 288

16 094 288

-

-

-

-

-

25 606

25 606

7 903 252

0

0

0

12 056 055

142 729 150

142 662 731

-

-

-

5 390 191

-

5 390 191

5 388 515

-

-

-

126 106 103

-

126 106 103

126 161 011
10 675 017

-

-

3 528 061

-

7 146 956

10 675 017

-

-

-

36 864

-

36 864

36 864

0

0

3 528 061

131 533 158

7 146 956

142 208 175

142 261 407
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I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt
värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till
verkligt värde i balansräkningen. Uppdelning av hur verkligt
värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer.

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma
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

2009
tkr

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Kassa

-

-

-

-

Belåningsbara statsskuldförbindelser

-

20 215 172

-

20 215 172

Utlåning till kreditinstitut

-

1 423 545

-

1 423 545

Utlåning

-

123 624 140

-

123 624 140

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

-

20 702 429

-

20 702 429

Aktier och andelar

-

-

-

-

48 387

10 925 604

-

10 973 991

Derivat
Övriga tillgångar

Summa

-

-

-

-

48 387

176 890 890

-

176 939 277

Skulder till kreditinstitut

-

-

-

-

Emitterade värdepapper

-

-

-

-

32 562

9 850 493

-

9 883 055

-

-

-

-

32 562

9 850 493

-

9 883 055

Summa

Derivat
Övriga skulder
Summa

De omvärderingar som gjorts av den säkrade posten i säkringsredovisning har ej tagits med i tabellen ovan
eftersom denna omvärdering av det upplupna anskaffningsvärdet inte är en värdering till verkligt värde.

Beräkning av verkligt värde

Eftersom endast en liten del av Kommuninvests finansiella instrument handlas på en aktiv marknad med noterade priser
enligt nivå 1 används främst accepterade och väl inarbetade
värderingstekniker för bestämmande av verkligt värde. Värderingsteknikerna baseras på observerbar marknadsinformation
enligt värderingsnivå 2. De värderingstekniker som används
bygger på diskonterade kassaflöden samt priser från primär
och sekundärmarknaden.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt
obligationer och andra räntebärande värdepapper

Verkligt värde har beräknats genom en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till
swapräntan justerad utifrån emittentens kreditrisk. Större delen av placeringarna finns hos svenska staten, statligt garanterade finansiella institutioner inom OECD samt banker i Norden. Kommuninvest har inte några positioner i strukturerade
kreditprodukter som ABS, Asset-Backed Securities eller CDOs,
Collateralised Debt Obligations.

Utlåning

Verkligt värde har beräknats genom en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan är satt till
swapräntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Beräkningstekniken leder till att i tider då nyutlåningsmarginalen
stiger uppstår ett verkligt värde som är lägre på tidigare gjord
utlåning och tvärtom.
Kommuninvests utlåning riktar sig enbart till medlemmarna
i Kommuninvest ekonomisk förening och till medlemmarnas
majoritetsägda bolag.

Derivat som ej ingår i säkringsredovisning

Verkligt värde har beräknats genom en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till
den aktuella noterade swapräntan för derivatet. Derivat redovisas som tillgång när det har ett positivt marknadsvärde och
som en skuld när det har ett negativt marknadsvärde. Kommuninvests derivatinstrument som ej ingår i säkringsredovisning består av ränte- och valutaswappar samt FRA kontrakt.
För mer information om Kommuninvests derivat, se not 3.
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Upplåning och upplåningsderivat
(derivat som ingår i säkringsredovisning)

Verkligt värde för upplåningen och erhållarsidan i swapen har
beräknats genom en värdering utifrån enskilda upplåningars
struktur. Olika upplåningsprodukter används på olika marknader. Detta värde stäms löpande av genom jämförelse av motparternas verkliga värde på motsvarande derivat. Betalsidan i
derivatet har värderats till den aktuella noterade swapräntan
justerad med aktuella upplåningsmarginaler. Derivat redovisas
som tillgång när det har ett positivt marknadsvärde och som en
skuld när det har ett negativt marknadsvärde. Kommuninvests
derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning består av
ränte- och valutaswappar. För mer information om Kommuninvests derivat, se not 3.
Övriga finansiella tillgångar och skulder

Dessa poster är värderade till upplupet anskaffningsvärd.
Posten består främst av kund- och leverantörsskulder med
en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader där det
upplupna anskaffningsvärdet anses reflektera verkligt värde.
Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer

Kommuninvest har använt de värderingstekniker som bäst bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna innebära stora förändringar i resultat- och balansräkningen vad gäller
de orealiserade marknadsvärdena. Kommuninvest har längre
löptid på skulderna än tillgångarna vilket även framgår av löptidsnoten. Detta gör att skulderna är mer känsliga för marknadsvärdesförändringar än tillgångarna. Värderingskurvorna
bestäms också utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förluster då befintliga affärer blir mindre värda. En parallellförskjutning av utlåningsmarginalen med 10 bp på Kommuninvests utlåning till kommuner skulle innebära en förändring i resultatet
om 150 mkr. En parallellförskjutning på upplåningmarginalen
med 10 bp på de skulder som ingår i kategorin säkringsredovisning till verkligt värde skulle innebära en förändring på 250
mkr. Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom
Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna och skulderna till förfall så kommer de ej att realiseras. Ränterisken är
begränsad till 0,7 mkr vid en parallellförskjutning med 10 bp
av swapkurvan.
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Omklassificering

Omklassificering har genomförts 10 november 2008 av tillgångar i form av räntebärande värdepapper tidigare redovisade
i kategorin finansiella tillgångar som kan säljas till kategorin
låne- och kundfordringar. Då omklassificeringen har gjorts från
finansiella tillgångar som kan säljas påverkas inte resultaträkningen av värdeförändringar vilka redovisas i eget kapital under fond för verkligt värde.
2009-12-31

Om omklassificeringen inte hade genomförts hade det egna
kapitalet påverkats negativt med 27 933 tkr i fond för verkligt
värde per den 31/12 2009. Detta innebär att fond för verkligt
värde under året har förbättrats med 38 485 tkr vad gäller de
omklassificerade värdepappren.
I resultaträkningen har under perioden 1/1 - 31/12 ränteintäkter redovisats om 62 982 tkr avseende de omklassificerade
tillgångarna.

Räntebärande
värdepapper

31 december 2009

31 december 2008

Bokfört 	Verkligt
värde
värde

Bokfört	Verkligt
värde
värde

5 598 758

5 570 825

6 057 591

5 991 173

			

2008-12-31

Om omklassificeringen inte hade genomförts hade det egna
kapitalet påverkats negativt med 66 418 tkr i fond för verkligt
värde per den 31/12 2008. I resultaträkningen har under perioden 10/11 - 31/12 ränteintäkter redovisats om 25 253 tkr avseende de omklassificerade tillgångarna.

Räntebärande
värdepapper

31 december 2008

10 november 2008

Bokfört 	Verkligt
värde
värde

Bokfört	Verkligt
värde
värde

6 057 591

5 991 173

6 078 148

6 078 148

			

Alla tillgångar är av hög kvalitet, till största delen 0% riskviktat,
räntebetalningar erläggs enligt plan och Kommuninvest bedömer
att nominellt belopp kommer att erhållas på förfallodagen.
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NOTER

23 Kapitaltäckning
Kapitaltäckning

För fastställande av lagstadgade kapitalkrav gäller lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
För Kommuninvest i Sverige AB:s vidkommande bidrar
reglerna till att stärka motståndskraften mot finansiella förluster och därigenom skydda kunder. Reglerna innebär att Kommuninvest i Sverige AB:s kapitalbas (eget kapital) med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket
omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och
operativa risker och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med beslutade principer för kapitalutvärdering. För kapitalkrav utöver miniminivån (pelare 1) har avsatts belopp för
följande övriga risker (pelare 2): Kreditrisk, marknadsrisk,
operativ risk, ränterisk, affärsrisk, ryktesrisk samt strategisk
risk. Kommuninvest har lagt fast en intern kapitaltäckningskvot som inkluderar samtliga risker i verksamheten enligt pelare 1 och 2 samt därutöver ett extra riskutrymme som buffert
för risker som inte beräknats för pelare 1 och 2. Denna kvot
får inte underskridas utan styrelsens godkännande.
Kommuninvest i Sverige AB har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på
- riskprofil,
- identifierade risker med avseende på sannolikhet och
ekonomisk påverkan,
- s k stresstester och scenarioanalyser,
- förväntad verksamhetsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
- ny lagstiftning och andra omvärldsförändringar.
Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet
med Kommuninvest i Sverige AB:s årliga verksamhetsplan och
budget. Planen följs upp årligen eller vid behov då en årlig
översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade
och avspeglar Kommuninvest i Sverige AB:s verkliga riskprofil
och kapitalbehov.
Styrelsen har i sin samlade avvägning funnit att de kapitalbehov som uppkommer till följd av de risker (pelare 1 och 2)
som identifierats på rimligt sätt är täckta inom ramen för aktuellt kapital.
Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och
investeringar alltid relateras till institutets aktuella och framtida kapitalbehov.
Information om Kommuninvest i Sverige AB:s riskhantering lämnas i förvaltningsberättelsen samt i not 3.
Kommuninvest i Sverige AB har valt att i denna årsredovisning endast lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 3 kap 1-2 §§ och 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande
av information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS
2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt dessa föreskrifter

lämnas på företagets Kommuninvest i Sverige AB:s hemsida
www.kommuninvest.se.
Kommuninvest i Sverige AB:s lagstadgade kapitalkrav enligt pelare I i de nya kapitaltäckningsreglerna kan summeras på
följande sätt med specifikationer enligt nedan följande avsnitt;

Primärt kapital
Aktiekapital
Reservfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Avgår uppskjuten skatteintäkt
Obeskattade reserver
(2009: 73,7%, 2008: 72,0%)
Kapitalbas netto

2009

2008

269 620

236 700

17 473

17 473

191 233

152 479

66 467

44 540

-24 995

-

99 257

37 561

619 055

488 753

116 932

120 794

Summa kapitalkrav
Kapitalkrav för kreditrisker
(schablonmetoden)
Kapitalkrav för risker i handelslagret

27 084

5 948

Kapitalkrav för operativa risker

30 104

19 190

Kapitalkrav för valutakursrisk

61

99

Summa kapitalkrav

174 181

146 031

Kapitaltäckningskvot

3,55

3,35

Kapitalbas		
I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition.		
Kapitalkrav
			
Kreditrisk enligt schablonmetoden
1. Exponeringar mot stater
och centralbanker
2. Exponeringar mot kommuner och
därmed jämförliga samfälligheter
samt myndigheter
3. Institutsexponeringar
4. Företagsexponeringar
5. Övriga poster
Summa kapitalkrav för kreditrisker

2009

2008

0

0

0

0

115 053

119 150

320

320

1 559

1 324

116 932

120 794

Risker i handelslagret
Ränterisker
-

Specifik risk

23 952

5 154

-

Generell risk

3 132

794

27 084

5 948

Basmetoden

30 104

19 190

Summa kapitalkrav för operativa risker

30 104

19 190

Summa kapitalkrav för risker
i handelslagret
Operativa risker

Valutarisk
Valutarisk

61

99

Summa kapitalkrav för valutarisker

61

99

174 181

146 031

9 320

9 320

Totalt minimikapitalkrav
Startkapital
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»Japanskt Berg» av Eva Zethraeus.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Fem år i sammandrag
2009

2008

2007

2006

2005

Nyckeltal 2005-2009
Tillväxt					
Utlåning (förändring i %)
Räntenetto (förändring i %)

18,1

34,3

16,7

17,8

11,0

151,3

91,0

-20,6

9,5

16,8

					
Konsolidering					
Eget kapital samt obeskattade reserver
i % av balansomslutningen

0,39

0,36

0,38

0,30

0,31

					
Effektivitet					
Förvaltningskostnader i % av utlåning

0,109

0,083

0,103

0,120

0,109

Förvaltningskostnader i % av balansomslutningen

0,073

0,061

0,073

0,079

0,068

Förvaltningskostnader/anställd (tkr)

2 743

2 131

2 177

2 113

1 760

28,7

-2,1

3,0

20,1

12,2

2 522 942

2 552 636

2 106 424

1 758 208

1 621 093

-1,2

21,2

19,8

8,5

7,8

Förändring (%)
Utlåning/anställd (tkr)
Förändring (%)

					
Räntabilitet 					
Rörelseresultat efter skatt i % av genomsnittligt eget kapital

23,61

12,06

6,34

7,43

16,29

					
Intäkts-/kostnadsrelation (IK)					
Räntenetto samt övriga rörelseintäkter
i relation till summa kostnader

2,8

1,7

1,0

1,3

1,5

					
Övriga uppgifter					
Antal anställda

49

41

37

38

35

Med förvaltningskostnader avses allmänna administrationskostnader, avskrivningar samt övriga rörelsekostnader.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

2009

2008

2007

2006

2005

Resultaträkning 1 januari - 31 december		 			
Räntenetto
Provisionskostnader
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Allmänna administrationskostnader

382 139

152 075

79 610

100 214

-3 493

-3 633

-3 126

-4 080

91 504
-3 806

-50 749

13 942

34 181

12 632

26 043

198

336

600

1 042

3 831

328 095

162 720

111 265

109 808

117 572

-127 827

-80 582

-75 868

-74 535

-57 604

Avskrivningar

-1 812

-1 630

-1 602

-2 084

-1 807

Övriga rörelsekostnader

-4 778

-5 174

-3 093

-3 686

-2 192

-134 417

-87 386

-80 563

-80 305

-61 603

Summa kostnader
Rörelseresultat

193 678

75 334

30 702

29 503

55 969

Bokslutsdispositioner, netto

-82 507

-11 636

544

-3 595

-11 595

Skatter

-44 703

-19 158

-7 120

-8 026

-12 798

66 468

44 540

24 126

17 882

31 576

2009

2008 	

2007

2006

2005

Årets resultat

Balansräkning per den 31 december
Kassa
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2

3

5

1

1

20 912 293

1 879 588

5 598 771

6 349 315

10 518 887

1 851 246

2 439 973

2 513 814

2 680 563

3 109 722

123 624 140

104 658 088

77 937 698

66 811 917

56 738 251
18 116 466

25 604 067

17 631 604

17 748 327

21 567 302

Aktier och andelar

734

323

146

-

-

Aktier i intresseföretag

504

504

504

504

504

10 973 991

16 094 288

5 863 772

-

-

3 621

4 415

3 184

3 356

3 151

19 300

25 925

249 051

3 067 005

2 043 157

7 058

3 744

2 284

694 089

618 308

182 996 956

142 738 455

109 917 556

101 174 052

91 148 447

Derivat
Materiella tillgångar, inventarier
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut
Emitterade värdepapper
Derivat

7 348 127

5 390 191

4 627 355

3 618 393

3 424 562

164 696 122

126 106 103

93 561 362

93 388 186

84 738 299

9 883 055

10 675 017

11 275 184

-

-

312 402

40 421

32 223

3 105 578

2 019 697

35 616

13 499

8 294

755 206

678 953

912

402

182

-

-

182 276 234

142 225 633

109 504 600

100 867 363

90 861 511

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Summa skulder
Obeskattade reserver

134 676

52 169

40 533

41 077

37 482

Eget kapital

586 046

460 653

372 423

265 612

249 454

182 996 956

142 738 455

109 917 556

101 174 052

91 148 447

Summa skulder och eget kapital

					

1. Siffror jämförelseår är från 2006 och tidigare enligt tidigare redovisningsprinciper

Koncernbidrag

Kommuninvest lämnar ett koncernbidrag på 7,85 mkr till
Kommuninvest ekonomisk förening. Bidraget gör det möjligt för föreningen att för nionde året i rad genomföra en
insatsemission till medlemmarna. Om föreningsstämman
bifaller föreningsstyrelsens förslag, motsvarar emissionen
1,5% av andelskapitalet.
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Styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB avser samtidigt
att föreslå en nyemission av aktier till ägarföreningen om
3,8 mkr. Nyemissionens storlek motsvarar beloppsmässigt
det tänkta insatsemissionsbeloppet i föreningen.
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FÖRSLAG TILL VINSDISPOSITION OCH UNDERSKRIFTER

Vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att :		
årets vinst
66 467 193
balanserad vinst
191 234 045
fond för verkligt värde
41 251 594
totalt
298 952 832
disponeras på följande sätt:
Balanseras i ny räkning

298 952 832

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora
exponeringar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar
minst summan av kapitalkraven för kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker och dessutom
beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade

risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna kapitalutvärderingspolicy. Kommuninvests kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 3,55 (3,35). Kapitalbasen
uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 619
(489) mkr och slutligt minimikapitalkrav till 174
(146) mkr. Specifikation av posterna framgår av
not 23 om kapitaltäckning.
Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte
upphov till annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på
såväl kort som lång sikt.
Vad beträffar Kommuninvests resultat och
ställning i övrigt, hänvisas till ovanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att
årsredovisningen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 24 februari 2010.
Kommuninvest i Sverige AB:s resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman
den 25 mars 2010.
Örebro den 24 februari 2010

Tommy Persson
Ordförande

Ellen Bramness Arvidsson
Vice ordförande

Johan Törngren

Anna von Knorring

Kerstin Ryding

Ingemar Alserud

Lorentz Andersson

Catharina Lagerstam

Tomas Werngren
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats 24 februari 2010
Ernst & Young AB
Peter Strandh
Auktoriserad revisor
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R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Org.nr 556281-4409

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Kommuninvest i Sverige AB (publ) för
år 2009. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 22-56.
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den

samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, lagen om bank och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 24 februari 2010
Ernst & Young AB

Peter Strandh
Auktoriserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapport
Vi, av årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommuninvest i Sverige AB:s verksamhet.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att
granska verksamhet och kontroll och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med årsstämmans uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolags-

lagen. Genom att ta del av handlingar/underlag
för beslut, protokoll, diskussion/information med
företagsledning samt auktoriserade revisorer har
granskningen genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och prövning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Örebro den 24 februari 2010

Barbro Tjernström

Anita Bohman
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BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning i
Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”) är i juridisk mening ett aktiebolag som
bedriver sin finansieringsrörelse som ett kreditmarknadsbolag. Verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn. Som ett onoterat bolag omfattas Kommuninvest inte av ”Svensk kod för
bolagsstyrning”. Kommuninvest axlar en ansvarsfull roll som Kommungäld för den kommunala
sektorn i Sverige och arbetar därför med en aktiv
ägarstyrning.
Genom att Kommuninvest är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening har
bolaget endast en ägare. En viktig del av den faktiska
ägarstyrningen kommer därför att utövas av föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening,
som är ägarnas naturliga forum. Det innebär också
att de på föreningsstämman valda revisorerna utses
både i föreningen och i bolaget.

utskott ska utgöra valberedning för föreningens
företag. Följande personer har ingått i valberedningen sedan stämman 2009:

Valberedningar
Det finns två valberedningar, dels en valberedning
för Kommuninvest ekonomisk förening, dels en
valberedning för föreningens företag, som består
av Kommuninvest i Sverige AB samt Kommuninvest Fastighets AB (”Fastighetsbolaget”).

Margreth Johnsson (s), född 1950
Kommunstyrelsens 1:e v ordförande, Trollhättan

Valberedning för föreningens företag
Valberedningen för föreningens företag har som
övergripande uppgift att vara föreningens och
bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för
stämmornas behandling av dessa ärenden.
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och
transparent process, som ger aktieägaren möjlighet
att ge sin syn på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsättningar för väl underbyggda
beslut.
Valberedningen för föreningens företag skall representera föreningens styrelse. Föreningsstyrelsen
skall inom sig utse ledamöterna i beredningen. Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter
som regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i den av stämman fastställda arbetsordningen.
Föreningsstyrelsen har beslutat att dess arbets-

Revisorer
Bolagets årsstämma för Kommuninvest i Sverige
AB väljer externrevisor och lekmannarevisorer.

KOMMUNINVEST 2009

Ann-Charlotte Stenkil (m), född 1953
Ordförande Kommuninvest ekonomisk förening
Ledamot av kommunstyrelsen, Varberg
Alf Egnerfors (s), född 1946
Vice ordförande Kommuninvest ekonomisk
förening
Kommunfullmäktiges ordförande, Eskilstuna
Christer Akej (m), född 1955
Kommunstyrelsens ordförande, Simrishamn
Ewa-May Karlsson (c), född 1957
Kommunstyrelsens ordförande, Vindeln

För mer information om valberedningen och den
fullständiga arbetsordningen för valberedningen,
se www.kommuninvest.se

Extern revisor
Utsedd revisor, för perioden 2008 till 2012 är
Ernst & Young AB, valda första gången 2004,
med auktoriserade revisorn Peter Strandh som
huvudansvarig revisor. Peter Strandh har lett revisionsuppdraget för Kommuninvest sedan 2007.
Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet den externe revisorn och kan vid behov initiera extra
granskningsinsatser utöver den normala lagstadgade revisionen. Lekmannarevisorerna utgör även
valberedning för att framlägga förslag till val av
revisorer samt ersättning till dessa.
På bolagets årsstämma för Kommuninvest
i Sverige AB, den 2 april 2009, utsågs följande
lekmannarevisorer:v
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BOLAGSSTYRNING

Anita Bohman (född 1944)
F d kommunstyrelsens vice ordförande
i Västerviks kommun.
Barbro Tjernström (född 1936)
F d kommunstyrelsens ordförande
i Söderköpings kommun.
Bolagsordning
I bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige
AB, som är ett publikt bolag, anges bland annat
bolagets verksamhet, ramen för aktiekapitalet och
antalet ledamöter i styrelsen, hur revisorn utses,
ort för årsstämman, reglerna för kallelse till och
ärendebehandling under årsstämman samt bolagets räkenskapsår.
Den fullständiga bolagsordningen finns att läsa
på www.kommuninvest.se
Årsstämman
Årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB (publ)
behandlar och beslutar om resultat- och balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse, ordförande och vice
ordförande för de kommande tolv månaderna, i
förekommande fall val av revisor samt ersättning
till styrelse och revisor.
Årsstämman den 2 april 2009 beslutade bland
annat om:
• Val av styrelse, dess ordförande och vice
ordförande
• Val av valberedning
• Utbetalning av arvode till styrelsen
• Ägardirektiv
• Riktlinjer för ersättningar till VD och vice VD
• Nyemission
• Nyemission under löpande verksamhetsår
• Arbetsordning för valberedningen
• Ändring i bolagsordningen
Styrelsearbetet
Styrelsen för Kommuninvest har det yttersta
ansvaret för bolagets organisation och förvaltning.
En fastställd arbetsordning anger bland annat styrelsens uppgifter samt regleringen gällande styrelsesammanträdena. Styrelsen ska bland annat fastställa mål och strategier för verksamheten, svara
för att risker identifieras och hanteras samt tillse
att verksamheten bedrivs i enlighet med de fastställda målen. Styrelsen ska även fastställa interna

styrdokument inklusive en skriftlig instruktion för
vilka rapporter som ska tas fram inom bolaget.
Arbetsordningen behandlas och fastställs en gång
per år. I en av styrelsen upprättad VD-instruktion
och rapportinstruktion framgår bland annat att
VD ansvarar för ledningen av bolagets löpande
verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer, för
upprättandet av förslag till verksamhetsplan, budget samt års- och delårsbokslut.
Styrelsen består av åtta ledamöter som representerar en bred kompetens, inom bland annat
offentlig förvaltning, kapitalmarknad och affärsutveckling. Under 2009 har styrelsen haft 15 (15)
sammanträden. Arbetet och besluten har bland
annat avsett:
• Genomgång av riskhanteringsprocesser
• Läget på kapitalmarknaderna
• Medlemskap i Riksbanken RIX
Intern kontroll och internrevision
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den
interna kontrollen. Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att utvärdera, förbättra och dokumentera
kontrollaktiviteter i väsentliga processer. Därutöver har styrelsen en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen till sitt förfogande
(internrevisionen). Internrevisionens uppgift är att
granska och utvärdera effektivitet, styrning, riskhantering och kontroll i bolaget. Funktionen arbetar proaktivt med att föreslå förbättringar i den
interna kontrollen. Internrevisionen rapporterar
regelbundet till styrelsen, verkställande direktören
samt till de valda revisorerna.
Styrelse och ersättningar
Under 2009 har styrelsen haft följande sammansättning:
Tommy Persson (född 1948), Stockholm
Invald: Ordförande sedan 2008.
Utbildning: Lunds Universitet, Civilekonom.
Tidigare befattningar: Länsförsäkringar AB,
Koncernchef. Posten AB, VVD. Holmen AB, VD.
Holmen Hygien. Electrolux AB. Ballingslövkök.
Klippan AB, VD.
Nuvarande uppdrag: Ordförande CEA; Europeiska
försäkringsförbundet. Ordförande Länsförsäkringar
Bergslagen. Ordförande Sjunde AP-fonden. Ledamot LRF Konsult. Ledamot Stockholms Handelskammare. Ledamot av insynsrådet Kammarkollegiet.
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Ellen Bramness Arvidsson (född 1964),
Stockholm
Invald: Vice ordförande sedan 2006, ledamot
sedan 2003.
Utbildning: Handelshögskolan och FAF, Diplomutbildning för Finansanalytiker.
Universitetet i Oslo, Candidata oeconomiae.
Nuvarande befattning: Chefekonom, Försäkringsförbundet.
Tidigare befattningar: Finansdepartementet,
Kansliråd och departementssekreterare.
Nuvarande uppdrag: Ordförande i Minpension i
Sverige AB. Suppleant i styrelsen för Föreningen
för god sed på värdepappersmarknaden.
Ingemar Alserud (född 1954), Täby
Invald: Ledamot sedan 2008.
Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg, MBA.
Högskolan i Örebro, Förvaltningssocionom.
Tidigare befattningar: Lernia AB, VD och koncernchef. KPA AB, VD och koncernchef. Svenska
Kommunförbundet, Förhandlingsdirektör.
Lorentz Andersson (född 1942), Skellefteå
Invald: Ledamot sedan 2001.
Utbildning: Luleå tekniska Universitet,Teknologie
hedersdoktor. Byggnadsingenjör.
Tidigare befattningar: Västerbottens län, Landshövding. Skellefteå Kommun, Kommunstyrelseordförande. AB Asako och Polaris AB, VD.
Nuvarande uppdrag: Ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland. Ledamot i Sparbanksstiftelsernas
förvaltningsaktiebolag. Ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrlands riskkapitalstiftelse. Ordförande i Träcentrum Norr. Ordförande i Norrbotniabanan AB. Ordförande och ledamot i ett stort
antal statliga utredningar, bl.a. skatteutjämningsutredningarna och den kommunala kompetensutredningen. Ledamot av styrelsen för Sveriges
socialdemokratiska arbetareparti. Styrelseledamot
Svenska Kommunförbundet.
Catharina Lagerstam (född 1962), Stockholm
Invald: Ledamot sedan 2009.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, Doktorsexamen. KTH, Civilingenjör. Handelshögskolan i Stockholm, Civilekonom.
Nuvarande befattning: Konsult och styrelseproffs.
Tidigare befattningar: Clearstream, Luxemburg,
Director. Société Européenne de Communication,
SEC, Luxemburg¸ Treasurer. Hufvudstaden AB,
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Ekonomi- och finanschef. Föreningsbanken, Bankdirektör. Bankstödsnämnden, Värderingsansvarig.
Stora Finanstjänster, Bryssel och Stockholm, Risk
and Project Manager. ABB Treasury Center (Sweden) AB, Utvecklare. Handelshögskolan i Stockholm, Lärare och forskare. Franska Skolan, Lärare.
Nuvarande uppdrag: Styrelsesuppleant i Stiftelsen
Franska Skolan. Styrelsesuppleant i Franska Skolans Fastighetsstiftelse. Medlem i Placeringsrådet.
Styrelseledamot i Alpcot Agro. Styrelseledmot i
ElektronikGruppen BK AB. Medlem i Ersättningskommittén.
Kerstin Ryding (född 1952), Gävle
Invald: Ledamot sedan 2006, suppleant sedan
2003.
Nuvarande befattning: Sandvikens kommun,
Ekonomichef.
Tidigare befattningar: Enator, regionchef. Svenska
kommunförbundets Revisionsavdelning, Revisor.
Södertälje Energi, Planeringsassistent. Föreningen
Sveriges Dövblinda, Studieorganisatör.
Johan Törngren (född 1960), Stockholm
Invald: Ledamot sedan 2009.
Utbildning: Handelshögskolan Stockholm, MBA.
Nuvarande befattning:
Senior Vice President SAS Group Finance & Asset
Management.
Tidigare befattningar: Svensk Exportkredit AB,
Finanschef.
Nuvarande uppdrag: Ordförande, SPP Fonder.
Styrelseledamot, SPP Livförsäkring. Styrelseledamot, Commercia Aviation Leasing Limited.
Anna von Knorring (född 1965), Helsingfors
Invald: Ledamot sedan 2004.
Utbildning: Helsingfors universitet,
Juris kandidat.
Svenska Handelshögskolan, Helsingfors,
Ekonomie magister.
Nuvarande befattning: Biträdande direktör,
Statskontoret Finansiering, Finland.
Tidigare befattningar: Finansministeriet och
Statskontoret.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Hansel AB.
Finska statens enhet för kollektiv upphandling.
Medlem av delegationen för Sparbanksstiftelsen i
Helsingfors. Styrelseledamot, Nordic Capital
Markets Forum.
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Ersättningar
och närvaro – Styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB (publ)
			
Namn

Styrelse
närvaro

Nuvarande styrelse
Tommy Persson
Ellen Bramness Arvidsson
Lorentz Andersson
Kerstin Ryding
Anna von Knorring
Ingemar Alserud
Catharina Lagerstam
Johan Törngren

11
10
10
11
9

Finansutskott
närvaro

Ersättning
2009

2008

				
(11)
1(2)
400 000
400 000
(13)
1(2)
142 000
158 000
(15)		
102 000
134 000
(15)		
110 000
136 000
(13)		
94 000
134 000
5 (9)		
62 000
78 000
7 (–)		
78 000
–
6 (–)		
70 000
–

Avgående ledamöter april 2009					
Ann-Charlotte Stenkil
4 (11)		
32 000
102 000
Alf Egnerfors
4 (15)		
32 000
134 000

Ersättningar
Arvode till styrelsens ordförande Tommy Persson,
inom ramen för av bolagsstämman fastställda styrelsearvoden, uppgick för 2009 till 400 000 kronor. Till var och en av övriga ledamöter har utgått en ersättning enligt tabellen ovan. Det totala
arvodet till styrelsens ledamöter, valda av årsstämman, beslutas av årsstämman och uppgick för år
2009 till 1 122 000 kronor.

Nils-Eric Gustavsson
Ekonomidirektör, Landstinget i Västmanland

Eventuell beroendeställning hos ledamöterna
Samtliga ledamöter anses vara oberoende
gentemot bolaget.

Johan Sandlund
Kommunchef, Trosa kommun

Analys- och finanskommittén
Analys- & finanskommittén utses av föreningsstämman. Kommittén ansvarar för uppföljning av
medlemskommunernas ekonomiska status samt
utvecklingen i kommunsektorn i sin helhet. Den
har dessutom till uppgift att på uppdrag av föreningsstyrelsen bereda nya medlemsansökningar.
Till skillnad från andra kommittéer inom föreningen består den av tjänstemän. Skälet till det
är att uppgifterna kräver djup ekonomisk specialkompetens.
I kommitténs instruktion står vidare att den
ska representera olika delar av landet, inom sig
ska ha erfarenhet från olika kommuntyper samt
ha kunskaper om verksamheter i bolagsform.
Analys- och finanskommittén
Ordförande
David Nyberg
VD, Skellefteå Stadshus AB, Skellefteå

Ingalill Hellberg
Kommundirektör, Staffanstorps kommun
Victoria Galbe
Ekonomichef, Landskronahem AB
Gunilla Josefsson
Ekonomichef, Stenungsunds kommun

Tommy Malm
Ekonomidirektör, Eskilstuna kommun
Bernt Grahn
VD, Luleå Stadshus AB, Luleå
Maria Johansson
Ekonomichef, Upplands-Bro kommun (fr.o.m.
december 2009)
Madeleine Sjöstrand
Kommundirektör, Haninge kommun (t.o.m maj
2009)
Stefan Ekfeldt
Finanschef, ÖrebroBostäder AB (t.o.m. maj 2009)
Bolagsledning
Verkställande direktören leder, organiserar och
utvecklar verksamheten på ett sådant sätt att av
styrelsen fastlagda mål uppnås. En skriftlig instruktion fastställer arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören. Instruktionen hänvisar även till finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella
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företag och därtill inspektionens uppfattning om
verkställande direktörens ansvar och uppgifter.
Verkställande direktören ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om förändringar i
regelverk, om innehållet i revisionsrapporter samt
om övriga väsentliga händelser. Verkställande
direktören har till uppgift att förse styrelsen med
erforderligt informations- och beslutsunderlag,
bland annat inför styrelsemötena samt tillse att
styrelsen månatligen får en skriftlig rapport.
Arbetsordningen reglerar också verkställande
direktörens finansiella ramar.
Ledning och ersättningar
Till stöd för den verkställande direktören finns en
verkställande ledning.
I den verkställande ledningen ingår:
Tomas Werngren, VD
Maria Viimne, vVD
Johanna Larsson, administrativ chef
Pelle Holmertz, Treasury, t.o.m .2009-08-31
Anders Gånge, chef Finansavdelningen, fr.o.m.
2009-09-01
Verkställande ledning och ersättningar
Tomas Werngren (född 1961)
VD
Utbildning: Högskolan i Örebro och Stockholms
universitet, Tek. kandidat, offentlig förvaltning
Tidigare befattningar: Kommuninvest, Verkställande director. Kommuninvest, Vice VD, finansdirektör. SBAB, Treasurer, Head of Funding.
1988 PK-Kredit, Trader, Chief Dealer.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Vasallen AB.
Maria Viimne (född 1970)
Vice VD
Utbildning: Mälardalens högskola, Ekonomie

kandidat. Stockholms universitet, Juris kandidat.
University of Rotterdam & University of Hamburg.
European Master in Law & Economics.
Tidigare befattningar: Kommuninvest, Finansgruppchef och bolagsjurist. Mora tingsrätt, Tingsnotarie.
Anders Gånge (född 1971)
Finansavdelningschef
Utbildning: Lunds Universitet, Filosofie kandidat
Nationalekonomi. Central Missouri State University, USA. Örebro Universitet.
Tidigare befattningar: Svenska Handelsbanken,
Senior Bond & Swap trader. Kommuninvest,
Head of Treasury. Svenska Handelsbanken, Senior
Swap Trader.
Unibank, Danmark, Senior Swap Trader och Bond
Trader.
Pelle Holmertz (född 1960)
Tresurychef
Utbildning: University of California at Berkeley,
Bachelors Degree Economics.
Tidgare befattningar: SEB International, Trainee
och Senior Trader. ABB Treasury Center, Head of
Trading. Swedbank, Global Head of Trading FX
and Bonds. RCM, Executive Hedge Funds
Manager. Intrinsic AB, Grundare och förvaltare.
Evli Bank, VD Stockholmfilial, Global Head of
Markets.
Johanna Larsson (född 1973)
Administrativ chef
Utbildning: AFA - Auktoriserad finansalytiker
Stockholms Universitet. Filosofie Magister,
Nationalekonomi.
Tidigare befattningar: Kommuninvest, Finansrådgivare. Birka Energi, Portföljförvaltare.
Statistiska Centralbyrån, Handläggare.

Ersättningar – Ledningen i Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Namn			
	År	Grundlön

Övriga
Rörlig
förmåner prestationsförmån

Pensions-		
kostnader
Totalt

Tomas Werngren

2008
2009

2 306 890
2 398 159

103 420
0
73 401		

580 000
885 000

2 990 310
3 356 560

Maria Viimne

2008
2009

1 092 880
1 325 361

1 780
144 000
357		

245 000
276 000

1 339 660
1 601 718

Verkställande ledning
2008
901 700
0
146 000	Enligt SPP:s
					
pensionsplan		
2009
2 208 921
252
0
409 460
2 618 633
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Presentation av styrelsen

Ordförande

Vice ordförande

Tommy Persson
(född 1948)
Ordförande sedan 2008.
Stockholm.

Ellen Bramness Arvidsson
(född 1964)
Vice ordförande sedan 2006.
Ledamot sedan 2003.
Chefekonom Försäkringsförbundet,
Stockholm.

Ledamöter

Ingemar Alserud
(född 1954)
Ledamot sedan 2008.
Stockholm.

Lorentz Andersson
(född 1942)
Ledamot sedan 2001.
Umeå.

Anna von Knorring
(född 1965)
Ledamot sedan 2004.
Biträdande direktör, State Treasury,
Helsingfors.

Catharina Lagerstam
(född 1962)
Ledamot sedan 2009.
Konsult och styrelseproffs.
Stockholm.

Kerstin Ryding
(född 1952)
Ledamot sedan 2006.
Suppleant sedan 2003.
Ekonomichef,
Sandvikens kommun.

Johan Törngren
(född 1960)
Ledamot sedan 2009.
Senior Vice President
SAS Group Finance & Asset
Management.
Stockholm.

KOMMUNINVEST 2009

Innehåll
Verksamhetsbeskrivning
Resultat 2009

1

VD har ordet

3

Detta är Kommuninvest i Sverige

8

Vision, mål och affärsidé

10

Svensk kommunfinansiering

12

Kommunsektorns kreditvärdighet

17

En stark medlemsorganisation

18

Medarbetare och kultur

20

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

22

Resultaträkning

30

Balansräkning

31

Eget kapital

32

Kassaflödesanalys

33

Noter

34

Fem år i sammandrag

54

Förslag till vinstdisposition

56

Underskrifter

56

Revisionsberättelse

57

Granskningsrapport

58

Bolagsstyrning

59

Årets bildtema är svenskt konsthantverk. Bilderna visar arbeten
av medlemmar i Konsthantverkscentrum (KHVC), en organisation som representerar merparten av landets främsta konsthantverkare. De har alla examen från någon av högskolorna
inom området eller motsvarande kunskaper. KHVCs uppgift är
att sprida information om det svenska konsthantverket och förmedla kontakter mellan utövare och brukare av olika slag.
I konsthantverket möts konstnärligt uttryck och handens
skicklighet. Bruksdesign och unika föremål, allt i småskalig och
personlig tillverkning.

Omslagsbild: »Koya III», av Christian von Sydow. Foto: Morten von Sydow.

Denna bild visar Eva Hild i arbete med
”Extension”.
På omslagets första sida ”Consecutive Working”, av Eva Hild.
Foto: Anna Sigge.

”Järnskålar” från utställningen Vemod, av Pernilla Sylwan.
Foto: Petter Mörk

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
www.kommuninvest.se

kommuninvest 2009

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Liljedal Communication AB (projektledning, formgivning och grafisk produktion). Kommuninvest i samarbete med Björn Bergstrand, BBD Corporate Communications (text). Foto människor: Christer Pöhner. Tryck: Prinfo Welins Tryckeri. Örebro 2010

årsredovisning kommuninvest

Vår roll som Kommungäld och garant för finansiell stabilitet inom
den kommunala sektorn stärktes under året. Medlemstillskottet var
det näst högsta någonsin och utlåningen ökade med närmare 18
procent. Vid utgången av året var 241 kommuner och 7 landsting
medlemmar i Kommuninvest.

