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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - ÅRSREDOVISNING PER 2002-12-31
Förvaltningschefen för Skadekontot får härmed avge årsbokslut per 2002-12-31.

Verksamhetens resultat och ställning
Sedan år 1994 har landstinget ett försäkringssystem enligt s k skadekontomodell. Detta innebär
att landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade
genom detta system. Årliga premier betalas av fastighetsägaren (Landstingsfastigheter
Stockholm) samt övriga förvaltningar och bolag till Skadekontot.
En fond uppgående till drygt 54 mkr vid räkenskapsårets början, har byggts upp av dessa
premier för att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador. Under åren har
sammanlagt ca 30,3 mkr betalats ut i skadeersättningar.
F o m 1995 har Skadekontot redovisats som egen resultatenhet.
Intäkterna per år har fram t o m 2000 uppgått till ca 10 mkr. År 2001 sänktes premierna med
ca 40% till ca 6 mkr och 2002 med ytterligare 1 mkr, med anledning av tidigare års
fonderingar.
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Resultat
Ekonomi
Resultaträkning
(mkr)

Utfall
2002

Utfall % förändring
2001
02-01

Budget1)
2002

Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter

5,1

5,9

-16

Summa verksamhetens intäkter

5,1

5,9

-16

-1,2
- 5,9
- 7,1

-1,1
-2,3
-3,5

9
157
103

Finansnetto

2,3

2,3

Resultat före boksl disp och skatt

0,3

4,7

Resultat

0,3

4,7

Verksamhetens kostnader
Övriga försäkringspremier
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader

Antal årsarbetare

0

0

Utfall
Resultatet uppgår till 0,3 mkr , vilket är ungefär i nivå med budget på 0,4 mkr. Tretton skador
har ersatts med 5,6 mkr. Den största skadeersättningen avser brand vid Norrtulls sjukhus som
har delbetalats med 4,4 mkr.
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Balansräkning
Likviditet
Utfall bank
Tkr

Banksaldo enl
Nordea
12 628

Banksaldo enl
Årsplan
4 511

Avvikelse
Saldo Nordea-årsplan
8 117

Ingående balans
2002-12-01

17 083

10 191

6 892

Aktuell avvikelse

-

-

Utgående balans
2002-12-31

Utbetalningar
Interna,

försenad ersättning
främst till Folktandvården

Summa avvikelse

1 225

1 225

1 225 tkr

Skadekontot har placerade medel hos AB SLL Internfinans. Vid räkenskapsårets början var
49 mkr placerade och vid bokslutstillfället 41 mkr. Saldo på likvida medel är ca 13 mkr och är
därmed högre än kassa per 2002-01-01 på 4,9 mkr. Anledningen är ett flertal anmälda större
skador som ej är slutreglerade.
Försäkringspremier för 2002 faktureras strax efter årsskiftet och därmed beräknas de likvida
medlen tillfälligt öka med ca 6 mkr. Återförsäkringspremien väntas uppgå till 3,3 mkr.
Finanspolicy
Inga avsteg har gjorts från landstingets finanspolicy vilket framgår av bilaga.
Investeringar
Inga investeringar har gjorts under 2002.

Personal
F o m 1 januari 2000 sköts administrationen av Skadekontot av Landstingskontoret.
Administrationen av såväl skadeärenden som redovisningsuppgifterna sköts av Intern ekonomi.
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Kvalitet och miljö
Beträffande kvalitets- och miljöbeskrivningar hänvisas till Landstingskontorets
förvaltningsberättelse.

Förslag till resultatdisposition
Till förfogande står följande medel
Årets disponibla resultat
Skadefonden
Totalt
Föreslås att Skadefonden tillförs

337 tkr
54 680 tkr
55 017 tkr
320 tkr

Fonden uppgår därmed till
55 000 tkr.
Resterande överförs till koncernfinansiering

17 tkr

Förvaltningschefen för Skadekontot har härmed avgivit årsbokslut för räkenskapsperioden
2002-01-01—2002-12-31.
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