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Lokalt producerad ekonomisk trygghet
Det är där vi vill vara, nära er som kun-
der när det händer. Oavsett om det är en 
skada som har inträffat, hjälp med lån 
till huset eller planering för pensionen, 
så vill vi vara nära dig och skapa ekono-
misk trygghet. Vi har utvecklats för och 
med våra kunder, som 
även är våra ägare. Idag 
är vi den enda aktören i 
Blekinge som kan erbjuda 
bank- och försäkrings-
tjänster fullt ut med personlig service på 
plats i hela länet. Det är vi stolta över! 
Ungefär varannan blekingebo har någon 
typ av försäkring hos Länsförsäkringar 
Blekinge, allt från en enskild mopedägare  
till en familj med villa, bilar och barn - 
försäkringar. Till detta kommer lant-
bruks- och företagssidan, där vi är den 
enskilt största aktören. 
 Många av er har sett fördelarna med 
vår bank. På den korta tid som banken 
har funnits har den utvecklats på ett 
fantastiskt sätt. Vi har under en rad år 

utsetts till Årets Bank och så även för 
2014! Vi har även fått flera utmärkelser 
för våra mobila banktjänster. Det är  
oerhört roligt och det visar att vi utveck-
las med tiden och tar till oss ny teknik 
för att möta era behov. Tradition och 
förnyelse hör ihop för mig.

Närvaro
Ett av målen för 
2014 var att öka vår 
närvaro i länet, vår 

hemmaplan. Förutom att vi har haft fler 
informationsinsatser i dagspress och TV 
har vi också varit betydligt aktivare på 
olika event i länet. Från företagsmässor 
och lantbruksmässor till familjeevent 
som smakfestival i Asarum och julmark-
nad i Sölvesborg. Jag vill påstå att vi har 
varit med på det mesta som har skett i 
länet. Vidare har vår husbil setts runt om 
under nästan hela året. Vi vill vara nära 
våra kunder och vara en aktiv spelare i 
det som händer i Blekinge.
 Årets största aktivitet var ändå 

Ett av målen för 2014 var 
att öka vår närvaro i länet, 
vår hemmaplan.
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Ett framgångs-
rikt år…
2014 blev ett framgångsrikt år för 

Länsförsäkringar Blekinge, både 

ekonomiskt och genom de aktiviteter 

där vi i allt större utsträckning fått 

möjlighet att träffa er kunder och 

ägare.

kampanjen med våra brandsläckare. 
Under hela hösten har vi varit ute i 
länets alla kommuner på olika torgevent, 
haft extra kvällsöppet och på andra sätt 
träffat er som har ert boende försäkrat i 
Länsförsäkringar Blekinge, för att dela 
ut en brandsläckare. Vi har mött ett fan-
tastiskt gensvar och vi har haft många 
härliga kundmöten. Totalt har vi delat 
ut över 10 000 brandsläckare. Förhopp-
ningsvis ger de lite extra trygghet och vår 
förhoppning är givetvis att de inte ska 
behöva användas. Vi har fått ett enormt 
gensvar och ser detta som en del i vårt 
skadeförebyggande arbete, ett område 
där vi vill fortsätta utvecklas tillsam-
mans med er kunder. 

Gemensamma värderingar
Tydliga och gemensamma värderingar 
är mycket viktigt för ett företag i förtro-
endebranschen. Därför har vi under året 
genomfört ett genomgripande arbete 
som omfattat alla våra medarbetare. 
Några av er kunder har blivit intervju-
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ade för att skapa en ännu större delaktig-
het och närvaro. Arbetet har sedan myn-
nat ut i en värdegrund som vi kallar för 
vår ”kompass”, den pekar ut riktningen 
för vad vi lovar dig som kund. Närmare 
dig är vårt varumärkeslöfte. 
 
Ett bra resultat
Ekonomiskt gör vi ett mycket bra resul-
tat 2014, ett av de bästa under senaste 
åren. Vårt ekonomiska resultat uppgår 
till 93 Mkr före skatt. Antalet kunder 
har ökat och volymen av både försäk-
ringar och premier har ökat. Samtidigt 
har vi haft ett mer normalt år vad gäller 
skadesidan och våra driftskostnader har 
inte ökat. Sammantaget gör detta att vi 
kan redovisa ett starkt försäkringstek-
niskt resultat. Bankrörelsen har haft sitt 
bästa år hittills och volymökningen har 
överträffat förväntningarna. Den totala 
bankomslutningen uppgår nu till drygt 
5,5 Mdkr. Inom liv och pension har voly-
merna också ökat och vi förvaltar nu  
2,5 Mdkr av blekingebornas pensioner.

 Det finansiella resultatet för vår 
kapitalförvaltning är positivt. Avkast-
ningen uppgår till drygt 7 procent, eller 
86 Mkr. Det var ett bra börsår, men även 
våra innehav i vårt gemensamma bolag 
LFAB och Humlegården har uppvisat en 
mycket bra avkastning. Bolagets totala 
kapital uppgår nu till drygt 1,3 Mdkr. 
Det är en trygg grund för bolaget att 
stå på, en grund för fortsatt utveckling 
och för fortsatt bra, konkurrensmässiga 
produkter och erbjudanden.

Du är delägare
Som försäkringskund är du också del-
ägare i Länsförsäkringar Blekinge. Det 
innebär bl.a att vi inte jobbar för någon 
börskurs eller aktievinst, utan för dig 
som kund och ägare. Det är ett arbete 
som förpliktigar och som vi vill göra i  
nära samarbete med dig och övriga ägare. 
Bolagets överskott kan gå till bolagets 
vidare utveckling, eller som återbäring 
till dig som kund. Därför har styrelsen i 
år beslutat om att införa ett ”ägarkonto” 

där 25 Mkr av årets vinst är överfört. 
Syftet med kontot är att när behåll-
ningen anses tillräckligt stor ska den  
delas ut till er ägare och nu är vi en bra 
bit på väg. Som delägare i Länsförsäk-
ringar Blekinge är du också med och 
äger en framgångsrik bank och Sveriges 
största fondlivbolag.

Vi går stärkta in  
i ett nytt verksamhetsår
Vi jobbar ständigt med utveckling och 
förbättring. Vi vet att kraven på kvalitén 
och förnyelsen av våra tjänster ökar hela  
tiden och det är stimulerande, det är ett 
krav som är rimligt att ni som kunder 
och ägare har på oss. Med ett bra resul-
tat i ryggen, en stabil värdegrund och 
fantastiskt duktiga och motiverade med-
arbetare, är jag säker på att vi kommer 
att leva upp till förväntningarna.

MAGNUS OLSSON,

vd Länsförsäkringar Blekinge.
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Samverkan som stärker  
Länsförsäkringar Blekinge

Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Blekinge äger 1,4 procent av aktiekapi-
talet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäk-
ringar AB inräknas i Länsförsäkringar Blekinges konsoli-
deringskapital.

Styrkan i varumärket
Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket 
starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för 
bank, försäkring och pension. Under 2014 visade återigen 
Anseendebarometern, som görs i 30 länder, att Länsförsäk-
ringar har det högsta anseendet bland finansiella varumär-
ken i Sverige. Länsförsäkringar har också länge legat högt 
upp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kun-
derna är med sin bank och sitt försäkringsbolag.
 Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla kund - 
möten med ett varumärkeslöfte som bygger på närhet. 
Upplevelsen av en ökad närhet och ett minskat avstånd i 
relationen med Länsförsäkringar ska vara vägledande för 
allt som görs – från produktutvecklingen till det personliga 
kundmötet.

Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder liv- och pensionslösningar till 
företag och privatpersoner. Genom dotterbolaget Läns-
försäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garanti-
förvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet. 
Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med eget 
varumärke och cirka 45 externa fonder. Fonderna under 
eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fondbo-
lag och förvaltas av externa förvaltare. Fondlivbolaget för-
valtar 93 Mdkr åt liv- och pensionsförsäkringskunderna.  
I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning, men här för-
valtas traditionell livförsäkring som är tecknad före stäng-

Länsförsäkringar Blekinge äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, 

med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkrings-

bolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala 

– Länsförsäkringar Blekinge har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs 

affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom till exempel liv- och fondförsäkring, bank, fond-

förvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och hälsaförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att 

skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

ningen i september 2011. Under 2014 har arbetet med att 
erbjuda kunder möjligheten att villkorsändra försäkringar 
till Nya Trad fortsatt. Mottagandet från de som hittills fått 
erbjudandet har varit positivt och villkoren för 20 procent 
av kunderna har ändrats. 

Bankverksamhet
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. 
Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en god 
tillväxt i volymer och lönsamhet och hög kreditkvalitet. 
Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföre-
tagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från 
länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars 
starka varumärke och kundägandets principer.
  Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till 
Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom  
moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen 
Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning och Wasa Kredit. 
 Länsförsäkringar har enligt Svenskt Kvalitetsindex Sve-
riges mest nöjda kunder på privatmarknaden och fick under 
året utmärkelsen Årets Bank av tidningen Privata Affärer.

Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag 
för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande 
i Sverige med en marknadsandel på 59 procent. Agria är 
ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och har med 
stöd av kärnvärden som specialistkunskap, djurvänlighet 
och empati byggt ett mycket starkt dottervarumärke till 
Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera 
djurägarorganisationer. Verksamheten växer sig även allt 
starkare på marknader utanför Sverige – idag Storbritan-
nien, Norge och Danmark.
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Hälsa
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver 
produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjuk-
vårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar  
är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. 
 Länsförsäkringar försäkrar mer än vart tredje företag 
i Sverige och erbjuder nu en sjukvårdsförsäkring som ger 
företagen och deras medarbetare tillgång till ett antal före-
byggande hälsotjänster. På så sätt hoppas vi kunna bidra 
till bättre hälsa.

Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksam-
het mot kostnader för stora enskilda skador och naturkata-
strofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella 
återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för 
att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkrings-
gruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna 
mellan sig. 
 Länsförsäkringar Blekinge betalar årligen in en återför-
säkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras 
bland annat på exponering och skadehistorik, men också 
på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehål-
let kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och 
företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam 
upphandling och intern återförsäkring behålls den största 
delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgrup-
pen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre 
och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Bleking-
es kunder.  

Övrig samverkan
Förutom den samverkan som sker genom Länsförsäkringar 
AB så direktäger de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans 
med berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar AB, även 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäk-
ringar Mäklarservice. Länsförsäkringar Fastighetsförmed-
ling utgör en viktig säljkanal för Länsförsäkringar Blekinge 
och Länsförsäkringar Mäklarservice samordnar erbjudandet 
gentemot försäkringsförmedlarna.  

Gemensam utveckling 
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsför-
säkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för att 
stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft och öka  
värde för kunderna. 
 Arbetet bedrivs utifrån kundernas behov. Ett antal 
fokus områden har arbetats fram tillsammans med läns-
försäkringsbolagen. De finns inom områden där större 
förflyttningar behöver genomföras för att möta länsför-
säkringsgruppens gemensamma marknadsstrategi. Fokus-
områdena hanterar förändringar inom kundmötet, erbju-
dandet och beslutsstöd.

Extra fokus på digitala förflyttningar i  
kundmötet
Under 2014 levererades gemensam utveckling för cirka  
450 Mkr. Under året skedde en kraftsamling inom det digi-
tala området. Cirka 160 Mkr, investerades i förflyttningar 
för att förbättra länsförsäkringsbolagens kundmöten och 
kundmötesplatser, med syfte att förstärka kundupplevelsen.
 2014 kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser 
från ett 30-tal projekt. Här följer några exempel:



• Under året fattade länsförsäkringsbolagen ett gemen-
samt beslut om att investera i ett modernare systemstöd 
för sakförsärking. Arbetet startades under året och 
kommer att pågå under flera år framåt. 

• Bo-kvar-försäkringen lanserades under våren. Den ger 
kunder som har bolån hos oss möjlighet att försäkra sig 
om ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och 
dödsfall – enkelt och prisvärt.

• Länsförsäkringars öppna sidor på internet flyttades till 
en ny plattform. Samtidigt lanserades ett nytt utseende 
och fler förenklingar för kunderna. Ytterligare en nyhet 
var att tjänsten är responsiv, vilket innebär att tjänster-
na anpassar sig storleksmässigt efter den enhet kunden 
surfar med på sidorna.

• Under året startade också arbetet med att flytta det  
inloggade mötet på internet till en ny plattform. Arbetet 
kommer att pågå under ett par år.

• Länsförsäkringsbolagens privatkunder fick tillgång till 
sin försäkringsinformation och pensionssparande via  
mobila tjänster.

• Lantbrukskunder och skogsägare fick en ny app som 
ökar tryggheten. ”Knappen” lanserades före sommaren 
och kan laddas ner gratis till smartphone från App  
Store och Google Play.
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Vi har Blekinge gemensamt
Som kund hos oss är du alltid nära din 

bank och ditt försäkringsbolag. Vi bjus-

sar gärna på oss själva och vet av egen 

erfarenhet hur det är att driva företag i 

Blekinge. På ett personligt och nära sätt 

är vi med och bygger en trygg och stabil 

bas för ditt företag!

• Arbetet med att möjliggöra för Länsförsäkringars  
privatkunder att minska sin papperspost och i stället  
få kunddokument distribuerade digitalt till Länsför-
säkringars inloggade webbtjänst på eller som e-faktura 
till sin internetbank fortsatte under 2014. Förutsätt-
ningar för digitalisering finns nu för cirka 80 procent  
av volymen dokument vi skickar till våra kunder. För-
ändringar har bland annat genomförts för vissa pro-
dukter så att den digitala distributionen är vald som ett 
förstahandsval.

• Digitala vägledningar inom spara och placera har för-
bättrats under året. Dessa ska vara ett bra stöd i råd-
givningen för både kund och rådgivare. 

• Mot bakgrund av den ökade konkurrensen på pensions  - 
marknaden och möjligheten för kunderna att flytta sitt 
kapital levererades ett nytt koncept under namnet  
”Bevara pension”.

• Inom ramen för det gemensamma arbetet med att  
effektivisera kundmötena levererades bland annat möj-
ligheter till att följa upp kundmötena bättre samt en ny 
säljstödsapplikation till företags- och lantbrukssäljare. 
Läns försäkringsbolagens gemensamma projekt för  
Solvens II-förberedelser har under året slutfört mer-
parten av leveranserna.



Länsförsäkringar 

Blekinge startade 

ett arbete i början av 

2014 kring vår värde-

grund. Syftet var att 

ytter ligare stärka 

och vidareutveckla 

vår värdegrund och 

vårt varumärke. En 

annan aspekt var att 

skapa en plattform 

att förhålla oss till som ska hjälpa oss att hålla rätt 

kurs och nå våra mål. Arbetet har genomsyrats av hög 

delaktighet och engagemang från samtliga medarbe-

tare inom bolaget.

Vi tog hjälp av ett externt företag som inledde med att göra 
en s.k. varumärkespejling. Detta innebar att några med-
arbetare intervjuades samt ett antal kunder, både privat, 
företags- och lantbrukskunder. 
 Intervjuerna utgick från ett antal frågeställningar kring 
vilka som är Länsförsäkringar Blekinges främsta styrkor 
och förbättringsområden, vad som associeras med Läns-
försäkringar Blekinge, vad som kan ses som den viktigaste 
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Värdegrundskompassen
frågan för Länsförsäkringar Blekinge för fortsatt framgång 
och vilka förväntningar som finns på Länsförsäkringar 
Blekinge.
 Materialet från varumärkespejlingen låg sedan till 
grund för vårt fortsatta arbete inom bolaget. Vi träffades 
gemensamt under ett antal tillfällen i workshopsform och 
jobbade med intervjumaterialet. 
 Arbetet resulterade i en bok, värdegrundskompassen, 
som beskriver vilka vi är, hur vi lyckas, vad vi erbjuder och 
vad vi lovar.
 Vi integrerar värdegrundskompassen i våra dagliga 
processer såsom medarbetarsamtal, lönesamtal, medarbe-
tarundersökning, rekrytering och kundmöte.

Närmare dig
Du kan lita på att vi finns närmare dig, oavsett var i Blekinge 

du är. När du vill låna, spara, försäkra, flytta eller har en  

skada så är vi där för dig. Vi känner till båtplatserna, före

ningarna och människorna för Blekinge är vår hemmaplan.

     Vi är närmare varandra som medarbetare. Då handlar det 

om att finnas till hands för varandra och att göra varandra 

bättre. Att visa att 1+1 faktiskt blir 3. Att spela i samma lag, 

arbeta mot gemensamma mål och fira segrar tillsammans.
 

•	 Lokala	 •	 Kundägda
•	 Helhetserbjudande	 •	 Starkt	varumärke
•	 Lång	erfarenhet
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Förvaltningsberättelse 2014

Styrelsen och verkställande direktören för 
Länsförsäkringar Blekinge avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för 
2014, bolagets 171:e verksamhetsår.

Verksamhet
Länsförsäkringar Blekinge har sitt verksamhetsområde i 
Blekinge län. Bolaget erbjuder företag, skogs- och lantbruk 
samt privatpersoner ett fullsortiment av sak- och livför-
säkringar. Dessa kunder erbjuds också banktjänster. Vi är 
marknadsledande på ett flertal områden. Vi är även del-
aktiga i olika gemensamma återförsäkringsaffärer inom 
länsförsäkringsgruppen.
 Förutom verksamhet där Länsförsäkringar Blekinge 
har egen koncession, erbjuder bolaget försäkring inom 
 såväl sak- som livförsäkringsområdet samt bank- och fond-
tjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess 
helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har 
 bolaget ansvaret för kundrelationerna.

Organisation och struktur
Länsförsäkringar Blekinge ingår som ett av 23 lokala och 
kundägda länsförsäkringsbolag i  länsförsäkringsgruppen. 
Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med 
 dotterbolag.
 Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, 
vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkrings-
tagare. Dessa har inflytande över verksamheten och  väljer 
54 fullmäktigeledamöter som ska företräda dem på bo-
lagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse 
som består av sex ledamöter. Därutöver ingår VD och två 
 personalrepresentanter i styrelsen.

Väsentliga händelser under året
I januari 2014 gick Länsförsäkringar Kronoberg in som 
tredje bolag i LF Affärsservice Sydost AB, det bolag Läns-
försäkringar Blekinge tillsammans med Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad bildat för att samordna tjänster inom 
ekonomi, it och växel.
 En ny säljkanal inom Affärsområde Privat  bildades. 
Gruppen ”Innesäljare kväll” består av studenter som 
 kontaktar våra kunder på kvällstid. Detta arbete har varit 
mycket lyckat. 

 Under hösten 2014 drog vi igång den stora brandsläckar-
kampanjen. Alla som hade sitt hem försäkrat hos oss blev 
erbjudna en brandsläckare. Dessa delades ut under torg-
event i hela länet samt på våra kontor. Vi höll även kvälls-
öppet varje torsdag under oktober månad. En uppskattad 
kampanj som resulterade i att över tiotusen brandsläckare 
delades ut och vår lokala närvaro ökade väsentligt. Vi vet 
redan nu att ett flertal bränder förhindrats med hjälp av 
just dessa.
 På lantbruksmarknaden visar vi en positiv premiebe-
ståndsökning. Vi har även lanserat återvinningsavtal i vårt 
lantbruksvillkor som innebär att vi erbjuder kunder att 
lämna sitt skrot till återvinning.
 Livverksamheten har haft ett mycket bra försäljningsår, 
med båda våra säljare på topp 30 listan över säljare i Sverige. 
 På bank har vi genomfört bolånelicensiering. Samtliga 
som jobbar med bolån på bolaget är nu bolånelicensierade. 
Vi har även förstärkt företagsbanken med ytterligare med-
arbetare.
 Försäkringsskadorna har under 2014 legat på ett 
 normalt antal. Skadekostnaden i år är dock lägre än 2013 
då vi haft färre antal dyra brandskador att reglera.  Största 
skadan under året var en personskada i trafik som reserv-
satts till 8 Mkr.

Överlåtelse av trafikförsäkring under avveckling
Länsförsäkringar Sak har per 2014-12-30 överlåtit ett be-
stånd av trafikförsäkringar under avveckling till Länsför-
säkringar Blekinge. Överlåtelsen innefattar försäkrings-
bestånd som tecknats av Länsförsäkringar Sak i Blekinge 
fram tom 2004 och innehåller trafikskador som ännu är 
oreglerade samt de skadelivräntor som hör till trafikför-
säkringsbeståndet. De skadereserver som överlåtits till 
Länsförsäkringar Blekinge återförsäkras i sin helhet i 
Länsförsäkringar Sak, för att i nästa led kvotåterförsäkras 
till länsförsäkringsbolaget. Syftet är att utjämna resultatet 
i hela länsförsäkringsgruppen. 
 Totalt överläts och återförsäkrades åtaganden mot-
svarande 152 Mkr till Länsförsäkringar Blekinge, varav 
93 Mkr avser skadelivräntor och 21 Mkr avser skadelivkvot.
 Nyteckning av trafikförsäkring, med undantag för viss 
företagsmotoraffär, övergick till Länsförsäkringar Blekinge 
förfallomånadsvis 2004 och det nu överlåtna beståndet avser 
skador för försäkringar med huvudförfallodag 2004 eller 
tidigare. 
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Resultat och ekonomisk ställning
Försäkringsrörelse
Den totala volymen för bolagets affärer 
fördelar sig enligt nedan, Mkr:

Sakförsäkring

Direkt försäkring: Premieinkomst 294

Mottagen återförsäkring: Premieinkomst 62

Förmedlad försäkring: Premieinkomst 28

Livförsäkring

Premieinkomst 139

Förvaltat kapital 2 532

Finansiella tjänster

Bank, inlåning 1 530

Bank, utlåning 3 065

Fond (marknadsvärde) 219

Premieinkomst brutto uppgick till 356,2 
(298,4) Mkr. Premieinkomst i direkt 
försäkring ökade till 294,3 (275,3) Mkr 
och ökningen noteras främst på motor-
sidan. Premieinkomst inom mottagen 
återförsäkring ökade till 61,8 (23,1) Mkr. 
 Premier för återförsäkring ökade till 
58,1 (30,5) Mkr. Den  försäkringstekniska 
avsättningen för ej intjänade premier 

ökade till 132,4 (124,9) Mkr samtidigt 
som premieintäkten f e r uppgick till 
290,7 (260,5) Mkr. 2014 ingår utflyttad 
trafikaffär därav den stora ökningen av-
seende återförsäkring.

Marknadsandelar i procent direkt 
försäkring

Marknadsandelar i % 2014 2013

Direkt försäkring 
   Hem 36 35

   Villa 51 50

   Villahem 46 46

   Fritidshus 71 71

   Företag 28 29

   Lantbruk 85 85

   Motorfordon 41 40

Driftskostnader f e r uppgick till 56,1 
(50,7) Mkr och den stora ökningen jäm-
fört med föregående år beror främst på 
brandsläckarkampanjen men även att vi 
2013 minskade pensionsavsättning enligt 
62-årsregeln med 3,4 Mkr.
 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska 
resultat efter återbäring uppgick till 3,6 
(17,2) Mkr.
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 Den överlåtna affären ger upphov till 
en resultateffekt om -1,7 Mkr vid överta-
gandet, då bolaget omvärderar reserverna 
till de redovisningsprinciper som bolaget 
tillämpar.

Väsentliga händelser efter 
verksamhetsårets slut
Länsförsäkringar Blekinge och Länsför-
säkringar Göinge-Kristianstad startar 
ett gemensamt bolag för försäkringsför-
medling. Fokusområden kommer att vara 
tjänstepension och placeringstjänster 
men även sakförsäkring. Målsättningen 
är att verksamheten ska komma igång 
med kontor i Karlshamn, Kristianstad 
och Hässleholm under våren.
 Under 2015 är ambitionen att öka vår 
närvaro i sociala och digitala kanaler. 
 Avdragsrätten för privat pension 
minskar from 2015 och försvinner helt 
från 2016. 
 Från 1 april 2015 förändras boende-
försäkringarna. Vi paketerar produkterna 
genom att erbjuda vissa tilläggsförsäk-
ringar per automatik vilket innebär att våra 
kunder får ett bättre försäkringsskydd.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  11 

Liv och bank
Bolagets livförsäkringsverksamhet resul-
terade i ett underskott på -0,9 (-2,9) Mkr 
under verksamhetsåret och bankverk-
samheten resulterade i ett underskott på 
-6,1 (-11,9) Mkr. Liv- och bankverksam-
heterna redovisas under Övriga intäkter 
och kostnader i resultaträkningen under 
Icke teknisk redovisning samt i Not 9.
 Resultatutveckling samt ekonomisk 
ställning framgår av femårsöversikten i 
årsredovisningen.

Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på koncernens place-
ringstillgångar (exkl depåer hos återför-
säkrare) uppgick vid verksamhetsårets 
slut till 1 348,1 (1 128,6) Mkr.
 Direktavkastning 0,5 (0,6) %, total-
avkastning 7,0 (6,9) %.

Resultat
Årets resultat före skatt uppgick till 80,7 
(61,8) Mkr och efter skatt till 65,1 (49,4) 
Mkr.
 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
uppgick till 3,6 (17,2) Mkr. 
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Väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som bolaget står inför
Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms 
vara väl balanserad. Den genomsnittliga 
skadeprocenten f.e.r. 73 procent under 
senaste 5-årsperiod återspeglar försäk-
ringsrisken. Skadeprocenten f.e.r. har 
under den senaste 5-årsperioden varierat 
mellan 68-80 procent och 2014 har vi en 
skadeprocent på 72 procent
 Den mottagna affären innehåller hu-
vudsakligen svensk affär. Premieinkomsten 
uppgick under verksamhetsåret till 61,8 
(23,1) Mkr eller 17,4 procent av premiein-
komsten i direkt försäkring. Största risk i 
mottagen affär bedöms vara den i affären 
ingående atompoolen. Maximal ansvarig-
het per skadehändelse i atompoolen upp-
går för bolagets del till 7,9 (7,9) Mkr.
 Avgiven återförsäkring skyddar direkt 
försäkring för enskilda stora skadehän-
delser samt ogynnsamt totalt  skadeutfall 
för skadeårgång. För varje enskild skade-
händelse uppgår bolagets normala själv-
behåll till 5,0 (5,0) Mkr eller lägre. För 
årgångens totala skadeutfall har tecknats 
en stop loss återförsäkring. 

Finansiella risker
Bolagets finansiella risker består av aktie-
risker, valutarisker, ränterisker, fastighets-
risker, kreditspreadrisker samt koncen-
trationsrisker i placeringstillgångar. 
 I not 2 lämnas en mer ingående redo-
görelse över bolagets risker och riskhan-
tering.

Dotterbolag
Länsförsäkringar Blekinge äger aktier 
via sitt helägda dotterbolag BLF Fastig-
het AB vars verksamhet är att äga och 
förvalta aktier i fastighetsförvaltande 
företag samt aktier i det helägda dotter-
bolaget Länsförsäkringar Blekinge 
 Fastighets AB vars verksamhet är att 
förvalta fastighet som används i den egna 
rörelsen samt med några externa lokal-
hyresgäster. Se även not 12. LF Blekinge 
Fastighets AB har under året förvärvat ett 
bolag, ”Karlshamn Göteborg 8 Fastig-
hets AB”. Det nya bolaget äger fastig-
heten Kv Göteborg nr 8. 

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget 
Länsförsäkringar Blekinge (536201-0505) 
samt de helägda dotterbolagen BLF 
Fastighet AB (556683-4007) och Läns-
försäkringar Blekinge Fastighets AB 
(556788-1684). 
 Koncernredovisningen är upprättad 
enligt förvärvsmetoden. Koncernens fria 
kapital inklusive årets resultat uppgår 
till 705,7 (640,6) Mkr. 

Förslag till behandling av vinst
Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår bolagsstämman besluta att årets 
vinst, kronor 45 863 151 jämte balanserad 
vinst, kronor 306 312 551 totalt kronor 
352 175 702 överföres i ny räkning.
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Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

Resultat

Premieintäkter f.e.r. 290,7 260,5 250,8 240,9 236,4

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2,9 6,2 8,9 10,4 5,8

Försäkringsersättningar f.e.r. -208,9 -198,8 -174,9 -192,6 -161,1

Återbäring -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Driftskostnader f.e.r. -56,1 -50,7 -56,9 -51,8 -50,7

Övriga tekniska intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 3,6 17,2 27,9 6,9 30,4

Finansrörelsens resultat 83,7 58,7 42,2 -18,5 41,7

Övriga intäkter och kostnader -6,6 -14,1 -13,4 -5,1 -9,8

Resultat före dispositioner och skatt 80,7 61,8 56,7 -16,7 62,3

Årets resultat 65,1 49,4 64,0 -11,0 46,4

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar, verkligt värde 1348,1 1128,6 1075,9 973,4 987,0

Premieinkomst f.e.r. 298,1 267,9 255,2 247,0 239,2

Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 629,9 437,9 422,9 406,0 369,8

Erforderlig solvensmarginal 62,9 49,2 48,2 47,1 45,2

Kapitalbas 854,2 761,5 702,4 645,8 662,7

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 705,7 640,6 591,1 527,1 538,1

Uppskjuten skatt 133,0 117,9 106,0 114,4 120,8

Övervärde tillgångar 15,6 3,1 5,3 4,3 3,8

Konsolideringskapital 854,2 761,5 702,4 645,8 662,7

Konsolideringsgrad  % 287 284,2 275,2 261,5 277,0

Nyckeltal
Försäkringsrörelsen

Skadeprocent f.e.r 72% 76% 70% 80% 68%

Driftskostnadsprocent f.e.r. 19% 19% 23% 21% 21%

Totalkostnadsprocent f.e.r. 91% 96% 93% 101% 89%

Direkt försäkring

Skadeprocent brutto 63% 77% 64% 78% 65%

Driftskostnadsprocent brutto 19% 19% 22% 21% 21%

Totalkostnadsprocent brutto 83% 96% 86% 99% 86%

Kapitalförvaltning

Direktavkastning   % 0,5% 0,6% 1,4% 1,3% 1,7%

Totalavkastning     % 7,0% 6,9% 4,8% -0,6% 6,3%
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Teknisk redovisning av Koncernen Moderbolaget

skadeförsäkringsrörelse Not 2014 2013 2014 2013

Premieintäkter för egen räkning (f.e.r.)

Premieinkomst 4 356 161 298 429 356 161 298 429

Premier för avgiven återförsäkring  4 -58 073 -30 505 -58 073 -30 505

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  -7 420 -7 464 -7 420 -7 464

  290 668 260 460 290 668 260 460

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  5 2 924 6 189 2 924 6 189

Försäkringsersättningar (f.e.r.)

UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 6

Före avgiven återförsäkring  -206 137 -203 826 -206 137 -203 826

Återförsäkrares andel  6 13 338 12 555 13 338 12 555

FÖRÄNDRING I AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR F.E.R.

Före avgiven återförsäkring  -48 546 -32 412 -48 546 -32 412

Återförsäkrares andel   32 425 24 915 32 425 24 915

  -208 920 -198 768 -208 920 -198 768

Återbäring och rabatter f.e.r.  -25 000 0 -25 000 0

Driftskostnader f.e.r. 7,22,23 -56 085 -50 653 -56 085 -50 653

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  3 587 17 228 3 587 17 228

Icke Teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat   3 587 17 228 3 587 17 228

Kapitalavkastning, intäkter  8 11 924 20 554 13 500 22 875

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 79 898 50 827 64 878 42 943

Kapitalavkastning, kostnader  8 -2 635 -6 464 -2 635 -3 279

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 8 -2 591 0 -2 591 0

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  5 -2 924 -6 189 -2 924 -6 189

Övriga intäkter & kostnader  9 -6 558 -14 114 -6 558 -14 114

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  80 701 61 842 67 257 59 464

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv  0 0 -11 100 -19 300

Förändring av periodiseringsfond  0 0 5 000 8 300

Koncernbidrag  0 0 -1 050 -5 506

Resultat före skatt  80 701 61 842 60 107 42 958

Skatt på årets resultat 10 -15 586 -12 395 -14 244 -9 975

Årets resultat  65 115 49 447 45 863 32 983

Rapport över totalresultat för koncernen
Årets resultat  65 115 49 447 45 863 32 983

Övrigt totalresultat

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat  0 0 0 0

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt  0 0 0 0

Summa totalresultat för året  65 115 49 447 45 863 32 983



 Koncernen Moderbolaget

Tillgångar Not 2014 2013 2014 2013

Placeringstillgångar

BYGGNADER OCH MARK

Rörelsefastigheter 11 60 015 48 243 20 744 21 243

PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG

Aktier och andelar i koncernföretag 12 0 0 66 915 54 915

Aktier och andelar i intresseföretag 12 350 100 350 100

ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR

Aktier och andelar 13 707 763 558 695 585 719 451 671

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 529 509 486 580 529 509 486 580

Övriga lån  13 0 0 25 015 25 015

Derivat 13 34 524 29 787 34 524 29 787

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring  312 2 056 312 2 056

  1 332 473 1 125 461 1 263 088 1 071 367

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 19 157 733 125 308 157 733 125 308

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 14 79 427 74 124 79 427 74 124

Fordringar avseende återförsäkring  6 900 11 117 6 900 11 117

Fordringar på koncernföretag    10 000 0

Aktuell skattefordran 20 8 521 10 297 8 385 10 173

Övriga fordringar  15 368 4 902 15 303 22 792

  110 216 100 440 120 015 118 206

Andra tillgångar

Materiella tillgångar  15 4 507 4 345 3 293 3 361

Kassa och bank  54 653 26 756 53 322 25 798

  59 160 31 101 56 615 29 159

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränte- och hyresintäkter  1 015 834 1 015 834

Förutbetalda anskaffningskostnader 16 2 487 2 398 2 487 2 398

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 602 1 985 18 602 1985

  22 104 5 217 22 104 5 217

Summa tillgångar  1 681 686 1 387 527 1 619 555 1 349 257

Balansräkning (Tkr)
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 Koncernen Moderbolaget

Eget kapital, avsättningar och skulder Not 2014 2013 2014 2013

Eget kapital

Uppskrivningsfond  0 0 21 560 21 560

Reservfond  0 0 10 000 10 000

Reserver  0 0 0 0

Balanserade vinstmedel  640 580 591 133 306 312 273 329

Årets resultat  65 115 49 447 45 863 32 983

Summa eget kapital  705 696 640 580 383 735 337 872

  varav bundet eget kapital  0 0 31 560 31 560

  varav fritt eget kapital  705 696 640 580 352 175 306 312

Obeskattade reserver

Utjämningsfond  0 0 15 270 15 270

Säkerhetsreserv  0 0 298 900 287 800

Periodiseringsfond 17 0 0 17 700 22 700

  0 0 331 870 325 770

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier & kvardröjande risker 18 132 357 124 937 132 357 124 937

Oreglerade skador 19 630 312 438 241 630 312 438 241

Återbäring  25 000 0 25 000 0

  787 669 563 178 787 669 563 178

Andra avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser  6 079 5 687 6 079 5 687

Avsättning för uppskjuten skatt 20 132 956 117 863 59 945 46 194

Avsättning för aktuell skatt 20 0 0 0 0

Övriga avsättningar  0 0 0 0

  139 035 123 550 66 024 51 881

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring  26 866 28 084 26 866 28 084

Skulder avseende återförsäkring  5 312 4 216 5 312 4 216

Övriga skulder 24 10 963 13 903 11 934 24 240

  43 141 46 203 44 112 56 540

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 145 14 016 6 145 14 016

  6 145 14 016 6 145 14 016

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 681 686 1 387 527 1 619 555 1 349 257

Ställda säkerheter 21 631 435 438 977 631 435 438 977
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Rapport över förändringar i eget kapital (Tkr)

   Balanserade  Årets Summa
Koncernen   vinstmedel* resultat eget kapital

IB 2013   527 090 64 043 591 133

Disposition av föregående års resultat   64 043 -64 043 0

Årets totalresultat    49 447 49 447

UB 2013   591 133 49 447 640 580

   Balanserade  Periodens 
Koncernen   vinstmedel totalresultat Totalt

IB 2014   591 133 49 447 640 580

Disposition av föregående års resultat   49 447 -49 447 0

Årets totalresultat    65 115 65 115

UB 2014   640 580 65 115 705 696

 BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL
 Reserv- Uppskrivnings- Balanserade  Årets Summa
Moderbolaget fond fond vinstmedel resultat eget kapital

IB 2013 10 000 21 560 235 975 37 354 304 889

Disposition av föregående års resultat   37 354 -37 354 0

Årets totalresultat    32 983 32 983

UB 2013 10 000 21 560 273 329 32 983 337 872

 BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL
 Reserv- Uppskrivnings- Balanserat  Årets 
Moderbolaget fond fond resultat  resultat Totalt

IB 2014 10 000 21 560 273 329 32 983 337 872

Disposition av föregående års resultat   32 983 -32 983 0

Årets totalresultat    45 863 45 863

UB 2014 10 000 21 560 306 312 45 863 383 735

*) Balanserade vinstmedel består av balanserat resultat, uppskrivningsfond, obeskattad del av obeskattad reserv och reservfond.



Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr

 Koncernen Moderbolaget

Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr  2014 2013 2014 2013

Löpande verksamhet

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

Premieinbetalningar  348 891 294 581 348 891 294 581

Premieutbetalningar till återförsäkrare   -56 977 -30 230 -56 977 -30 230

Skadeutbetalningar  -206 137 -203 827 -206 137 -203 827

Skadeinbetalningar från återförsäkrare  17 555 10 117 17 555 10 117

Driftsutgifter  -90 501 -77 234 -90 030 -77 234

Erhållen likvid vid beståndsöverlåtelse  35 455 0 35 455 0

Övriga in- och utbetalningar  0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  48 286 -6 593 48 757 -6 593

KAPITALFÖRVALTNING

Direktavkastning  9 658 7 864 8 266 4 917

Nettoinvesteringar i:

– byggnad & mark  -12 857 -3 452 -57 -630

– aktier & andelar koncernföretag  0 -75 -12 250 -75

– finansiella placeringstillgångar  -15 503 12 030 -15 503 12 030

Betald skatt  -418 -1 292 -418 -1 292

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -19 120 15 075 -19 962 14 950

Investeringsverksamheten

Brutto investeringar i materiella tillgångar  -1 271 -1 437 -1 271 -1 437

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 271 -1 437 -1 271 -1 437

Årets kassaflöde  27 895 7 045 27 524 6 920

Likvida medel vid årets början  26 756 19 711 25 798 18 878

Årets kassaflöde  27 895 7 045 27 524 6 920

Likvida medel vid årets slut  54 651 26 756 53 322 25 798

KASSAFLÖDESANALYS  17 
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Resultatanalys (Tkr)

    Direkt försäkring av svenska risker    Mottagen
  Totalt Sjuk och Hem och Företag, Trafik Motor- S:a direkt åter-
  2014 olycksfall villa fastighet  fordon försäkring  försäkring

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter f.e.r. not 1 290 668 9 810 79 719 54 456 11 852 73 734 229 571 61 097

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 924 510 437 354 1 332 291 2 924 0

Försäkringsersättningar f.e.r. not 2 -208 920 -16 995 -53 073 -16 349 2 797 -52 423 -136 043 -72 877

Återbäring  -25 000 -1 068 -8 681 -5 930 -1 291 -8 030 -25 000 0

Driftskostnader  -56 085 -2 538 -19 712 -18 194 -5 375 -9 817 -55 636 -449

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 3 587 -10 281 -1 310 14 337 9 315 3 755 15 816 -12 229

Avvecklingsresultat brutto  -7 613 -4 191 6 361 10 981 -20 905 141 -7 613

Återförsäkrares andel  33 876 -505 157 -1 037 34 814 447 33 876

Avvecklingsresultat f.e.r.  26 263 -4 696 6 518 9 944 13 909 588 26 263

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier 

och kvardröjande risker  132 357 5 185 41 004 26 593 22 756 35 485 131 023 1 334

Avsättning för oreglerade skador  630 312 54 997 29 186 25 071 292 530 10 786 412 570 217 742

Återbäring  25 000 1 068 8 681 5 930 1 291 8 030 25 000 0

Summa försäkringstekniska avsättningar,

före avgiven återförsäkring  787 669 61 250 78 871 57 594 316 577 54 301 568 593 219 076

Återförsäkrares andel av försäkrings-

tekniska avsättningar  157 733 17 015 311 1 989 138 418 0 157 733 

Avsättning för oreglerade skador

Noter till Resultatanalys
Not 1  Premieintäkter f.e.r.  290 668 9 810 79 719 54 456 11 852 73 734 229 571 61 097

   Premieinkomst (före avg. åf)  356 161 11 418 85 165 71 714 49 074 76 957 294 328 61 833

   Premier för avgiven återförsäkring  -58 073 -1 482 -3 189 -16 309 -36 389 -704 -58 073 0

   Förändring i avsättning för ej intjänade

   premier och kvardröjande risker  -7 420 -126 -2 257 -949 -833 -2 519 -6 684 -736

Not 2  Försäkringsersättningar f.e.r.  -208 920 -16 995 -53 073 -16 349 2 797 -52 423 -136 043 -72 877

   Utbetalda försäkringsersättningar

     Före avgiven återförsäkring  -206 137 -12 353 -57 099 -40 012 -29 063 -51 345 -189 872 -16 265

     Återförsäkrares andel  13 338 1 371 514 10 064 942 447 13 338 0

   Förändring i avsättning för oreglerade skador f.e.r.

      Före avgiven återförsäkring  -48 546 -5 734 3 869 24 700 -13 244 -1 525 8 066 -56 612

      Återförsäkrares andel  32 425 -279 -357 -11 101 44 162 0 32 425
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Noter till de finansiella rapporterna (Tkr)

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna förutsättningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen avges per 31 december 2014 
och avser Länsförsäkringar Blekinge som är ett ömsesidigt försäkrings-
bolag med säte i Karlshamn. Adressen till huvudkontoret är Kyrkogatan 
21, Karlshamn och organisationsnumret är 536201-0505.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Länsförsäkringar Blekinge upprättar fr o m 2010 Koncernredovisning 
i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
 utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana 
de antagits av EU samt tolkningar av dessa utgivna av International 
 Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).
 Därutöver har årsredovisningshandlingarna upprättats enligt  lagen 
om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med 
 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 
försäkringsföretag (FFFS 2008:26).
 Koncernen följer även RFR 1 och moderbolaget RFR 2.
 Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
 koncernen med de avvikelser som anges i avsnittet ”Moderbolagets 
 redovisningsprinciper”.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Upprättandet av redovisning i enlighet med IFRS kräver att företags-
ledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovi-
sade beloppen av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eventual-
förpliktelser. Dessa uppskattningar och bedömningar är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
 Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovis-
ning och värdering av byggnader och mark samt försäkringstekniska 
avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. 
Upplysningar om värderingsmetod avseende byggnader och mark fram-
går av not 11. 
 Värdering av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om 
redovisning av försäkringsavtal samt i not 2, där upplysningar och risker 
i verksamheten lämnas.

Nya och ändrade standarder som tillämpas 2014
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obliga-
toriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2014 har haft någon 
väsentlig inverkan på Länsförsäkringar Blekinges resultaträkning eller 
balansräkning. Tillkommande upplysningskrav till följd av ändringar i 
IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” framgår av not 12.

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som 
ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av företaget.
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår 
som börjar efter 1 januari 2014 och har inte tillämpats vid upprättandet 
av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som 
följer nedan:
 IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga 
versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 
som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. 
IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna an-
sats i vissa avseenden. Det kommer att finnas tre värderingskategorier 
för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde 
över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur 
ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och in-
strumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska 
redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även 
en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet 

till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till 
resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 
inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår 
från förväntade kreditförluster.
 För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värde-
ringen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över 
 resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Standarden ska 
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare till-
lämpning är tillåten.
 Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av 
standarden.
 Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

Valuta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Funktionell 
 valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin 
verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktio-
nella 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 re-
sultaträkningen. Bolaget har inga icke monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta.

Resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tek-
niska resultat samt ytterligare ett Icke tekniskt resultat som omfattar 
den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning 
till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade 
värdeförändringar. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats 
på halva premieintäkten f e r samt på medelvärdet av in- och utgående 
avsättningar för oreglerade skador f e r under året. Använda räntesatser 
visas under not 5.

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är ett företag som står under ett bestämmande inflytande 
från moderbolaget. Koncernen kontrollerar ett företag när den expone-
ras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och 
har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas 
potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller 
konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Dotter-
företags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen fr o m för-
värvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från interna transak-
tioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet 
av koncernredovisningen. 

Intäkter
Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet 
 Redovisning av försäkringsavtal.

Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster
Bolaget förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livområdet samt 
bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess 
helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret 
för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redo-
visas i det Icke tekniska resultatet under Övriga intäkter och kostnader. 
Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, d v s när tjänsten utförts.
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Hyresintäkter
Hyresintäkter och kostnader redovisas som driftsnetto under kapital-
avkastningen och redovisas i den period i vilka de är hänförliga till. 
 Under not 8 Kapitalavkastning intäkter framgår fördelning av intäkter. 

Ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instrument, även de som värderats till 
verkligt värde, redovisas ränteintäkter med tillämpning av effektivränte-
metoden. Ränteintäkter redovisas i rad Kapitalavkastning intäkter i 
 resultaträkningen.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bola-
get blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredo-
visning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas 
upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala 
föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Finansiella  tillgångar 
tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma  gäller 
för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder tas bort från 
 balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för delar av finansiella skulder.
 Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräk-
ningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavan-
dena netto. I dessa fall presenteras posterna netto.
 För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas 
till verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med till-
lämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande 
tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i balansräkningen som 
upplupen ränteintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången eller 
skulden som räntan belöper på.
 Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. 
Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som 
 finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen 
består av verkligt värde exkl transaktionskostnader. Transaktionskost-
nader (t ex courtage) för dessa instrument kostnadsförs således direkt 
som kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument 
motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inkl trans-
aktionskostnader.
 Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av 
 finansiella instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. För 
 redovisade värden med uppdelning på värderingskategorier se not 13.

Klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade över resultaträkningen.
Länsförsäkringar Blekinge förvaltar och utvärderar alltid resultatet av 
samtliga placeringstillgångar (aktier, obligationer och derivat) på basis 
av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett 
tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fo-
kus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas 
såväl realiserade som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när 
verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Detta  innebär 
att även placeringar i onoterade aktier såsom t ex Länsförsäkringar AB 
ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en re-
dovisning till verkligt värde med värdeförändringarna över resultatet 
ger en mer relevant redovisningsinformation för läsarna. Länsförsäk-
ringar Blekinge kategoriserar alltid sina finansiella tillgångar såsom 
finansiella tillgångar som identifierats som finansiella tillgångar värde-
rade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultat-
räkningen förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett till-
förlitligt sätt och när redovisningslagstiftningen inte medger detta vid 
redovisning i juridisk person.
 Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde med värdeför-
ändringar redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen 
av aktier i andra företag än koncernföretag samt obligationer.
 Aktier och andelar i koncernföretag värderas i moderbolagets 

 balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov 
prövas regelbundet.
 Alla derivat klassificeras som innehav för handelsändamål  oavsett 
syftet med innehavet (i enlighet med IAS39). Finansiella tillgångar som 
innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar 
 värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över 
 resultaträkningen.

Lånefordringar och kundfordringar
Låne- och kundfordringar värderas i efterföljande perioder till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om 
det finns objektiva indikationer att låne- och kundfordringar är i behov 
av nedskrivning. I kategorin Lånefordringar och kundfordringar ingår 
även likvida medel. Likvida medel består av kassamedel samt omedel-
bart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut 
samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffnings-
tidpunkten understigande tre månader, och som är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde
Denna kategori instrument utgörs av derivat med negativa marknads-
värden och som inte används för säkringsredovisning. Alla derivat med 
negativa marknadsvärden som inte ingår i säkringsredovisning klassifi-
ceras (i enlighet med IAS 39) som innehav för handelsändamål oavsett 
syftet med innehavet. Finansiella skulder som innehas för handelsända-
mål ingår i kategorin Finansiella skulder värderade till verkligt värde 
med värdeförändringarna redovisade över resultatet.

Övriga finansiella skulder
Övriga finansiella skulder utgörs i balansräkningen av skulder till 
 kreditinstitut och övriga skulder t ex leverantörsskulder. Finansiella 
 skulder värderas i efterföljande perioder till upplupet anskaffnings-
värde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades när skulden togs upp.

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas 
eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av var-
andra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt 
värde på finansiella tillgångar, som är noterade på en aktiv marknad, 
motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan  avdrag 
för framtida transaktionskostnader. Sådana instrument återfinns på 
 balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper.
 Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom 
att använda värderingstekniker, t ex nyligen genomföra transaktioner, 
pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden.
 Bolagets innehav av aktier i Länsförsäkringar AB har värderats till 
verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna 
innehas med hembudsförbehåll, enligt vilket aktierna i första hand 
måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substans-
värdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. 
I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt en kassaflödesmetod, 
uppgår till ett lägre belopp än substansvärdet, så redovisas aktierna till 
detta värde.
 Verkligt värde på derivat som inte är noterade på en aktiv marknad 
fastställs genom en användning av värderingsmodeller som är etablerade 
på marknaden.

Redovisning i resultaträkningen av  
realiserade och orealiserade värdeförändringar
För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde över resultat-
räkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar 
i den Icke tekniska redovisningen som kapitalavkastning. Realiserade 
värdeförändringar redovisas under kapitalavkastningen realiserade 
 vinster resp realiserade förluster, netto per tillgångsslag. Orealiserade 
värdeförändringar redovisas under kapitalavkastningen orealiserade 
vinster resp orealiserade förluster, netto per tillgångsslag.
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Övriga tillgångar
Byggnad och mark
Rörelsefastigheter
Rörelsefastigheter är fastigheter som används i en betydande omfattning 
i den egna verksamheten. Fastigheterna som används i rörelsen redovisas 
i balansräkningen till anskaffningsvärde efter ack avskrivningar både i 
moderbolaget och koncernen. Fastigheterna värderas till verkligt värde 
i femårsöversiktens konsolideringskapital och skrivs av enligt plan, 50 år.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt.
 Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och ev ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 
 direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på 
direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kost-
nader för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsult- och 
juristtjänster. Avskrivningstid för maskiner och inventarier såsom kon-
tors-, byggnads- samt datainventarier är fem år.
 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/avytt-
ring 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 försäljnings-
kostnader. Vinst eller förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Redovisning av försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS4. Enligt IFRS 4 ska 
endast sådana kontrakt som överför betydande försäkringsrisk  mellan 
försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäkring. 
Kontrakt som inte överför tillräcklig risk redovisas som antingen finan-
siella instrument (lån) eller serviceavtal. Enligt de kontrakt som Läns-
försäkringar Blekinge tecknat utgår olika belopp vid försäkringsfall, 
beroende på skadans omfattning och kontraktstyp. Samliga bolagets 
försäkringskontrakt har därför bedömts överföra tillräckligt mycket 
risk för att de ska klassas som försäkring enligt definitionen i IFRS 4.

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas samtliga premier för vilka ansvarighet 
inträtt, d v s när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit 
till betalning. Länsförsäkringar Blekinges privatkunder kan få kund-
bonus med 5, 10 eller 20 procent. För att få högsta kundbonus  behöver 
kunden, förutom sin boendeförsäkring, ha sina banktjänster hos oss 
samt ett regelbundet fond- och/eller pensionssparande. Kundbonus 
 reducerar premieinkomsten.

Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hän-
förlig till redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från för-
säkringskontrakt som avser tidsperioder efter balansdagen avsätts till 
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker i balans-
räkningen. Beräkning av avsättning sker i normalfallet genom att pre-
mieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande försäkrings-
kontraktets löptid.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kost-
nadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Den del av risken för 
vilken återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen som Åter-
försäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Kontroller för 
att fastställa eventuellt nedskrivningsbehov avseende denna post ge-
nomförs löpande och per balansdagen. Nedskrivningsbehov föreligger 
när det bedöms som sannolikt att återförsäkraren inte kommer att in-
fria sina åtaganden enligt återförsäkringsavtal.

Återbäring & Rabatter
Beslut om återbäring fattas av styrelsen vid varje enskilt tillfälle. Beslutet 
skall innefatta vilka försäkringstagare som omfattas av återbäringen 
samt hur återbäringen skall fördelas mellan de återbäringsberättigade. 
Bolagets kapitalbas skall dessutom vara tillräckligt stor för att med be-
tryggande marginal uppfylla de krav som ställs på erforderlig solvens-
marginal och de krav som ställs för att uppfylla Finansinspektionens 
Trafikljus.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för 
inträffade skador vare sig de är anmälda till bolaget eller ej. I de totala 
försäkringsersättningarna ingår under perioden utbetalda försäkrings-
ersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. 
Återvinning avseende redan kostnadsförda skador redovisas som en 
 reducering av skadekostnaden. Driftskostnader hänförliga till skade-
reglering redovisas som försäkringsersättningar.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av redovisningsperiodens 
kostnader för ej intjänade premier och kvardröjande risker, avsättning 
för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna för-
säkringsavtal samt avsättning för återbäring och rabatter.

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att 
täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående 
löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas nor-
malt strikt tidsproportionellt. Om premienivån bedöms vara  otillräcklig 
för att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna för skade-
reglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker.

Avsättning för oreglerade skador
Avsättning för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida ut-
betalningarna för samtliga inträffade skador, inkl de skador som ännu 
inte rapporterats till bolaget, s k IBNR-avsättning. Avsättning inkluderar 
även kostnader för skadereglering.
 Uppskattning av avsättningsbehovet görs för flera skadearter med 
statistiska metoder. Det mest väsentliga antagandet som ligger till grund 
för dessa metoder är att historiska utfall kan användas för beräkning 
av framtida skadekostnader. För de större skadorna och för skador med 
komplicerade ansvarsförhållanden görs individuell bedömning. Avsätt-
ning för oreglerade skador är väsentlig för bedömning av bolagets redo-
visade resultat och ställning, eftersom avvikelse mot faktiska framtida 
utbetalningar resulterar i avvecklingsresultat som redovisas kommande 
år. En redogörelse för bolagets avvecklingsresultat återfinns i resultat-
analysen. Risken för en felaktig avsättning kommenteras vidare i not 2. 
Där åskådliggörs också nuvarande avsättning för oreglerade skador 
 genom en beskrivning av skadekostnadens utveckling över tiden.
 Diskontering av oreglerade skador sker i trafikaffären, se not 19. Vid 
diskontering används en diskonteringsränta om 1,5%(1,75%). Diskon-
teringsprincipen gäller såväl bruttoreserver som återförsäkrares andel 
samt reserver i mottagen återförsäkring från trafikpoolen Avsättningen 
för skadelivräntor beräknas enligt vedertagna livförsäkringstekniska 
metoder, och diskonteras till marknadsränta enligt FFFS 2011:22. 

Driftskostnader
Driftskostnader i försäkringsrörelsen redovisas funktionsuppdelade som 
anskaffningskostnader, administrationskostnader samt skadereglerings-
kostnader. Driftskostnader för skadereglering redovisas som en del av 
resultaträkningens försäkringsersättningar. Driftskostnader för kapital-
avkastning redovisas under Icke tekniskt resultat som Kapitalavkastning 
kostnader. Under Icke tekniskt resultat redovisas även driftskostnader 
för förmedlad affär som Övriga intäkter och kostnader, se not 9.

Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av 
försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal som minst 
täcker anskaffningskostnaderna aktiveras. Anskaffningskostnader 
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innefattar driftskostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till 
tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal såsom provisioner, 
marknadsföringskostnader samt löner och omkostnader för  säljpersonal. 
Anskaffningskostnader avskrivs på 12 månader.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i resultaträkningen, såvida inte den underliggande 
transaktionen redovisas direkt mot eget kapital eller övrigt totalresultat 
då även den tillhörande skatteeffekten redovisas mot eget kapital resp 
övrigt totalresultat.
 Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år, med till-
lämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade 
per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
 tidigare perioder.
 Uppskjuten skatt beräknas på orealiserade vinster i placeringstill-
gångar samt skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden på 
fastigheter. I koncernen tillkommer uppskjuten skatt på obeskattade re-
server. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. I Länsförsäkringar Blekinge utgörs uppskjuten skatt i huvud-
sak av uppskjuten skatt på aktier och andelar.

Avsättningar & Eventualförpliktelser
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller in-
formell förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad händelse och 
att det också är troligt att regleringen av denna förpliktelse kommer att 
kräva ett utflöde av en ekonomisk resurs vars storlek kan uppskattas 
tillförlitligt. Om effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, dis-
konteras det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt 
som återspeglar aktuella marknadsbedömningar, och om det är lämp-
ligt, de risker som är förknippade med förpliktelsen.
 En eventualförpliktelse redovisar när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas en-
dast av en eller flera osäkra framtida händelser, eller när det finns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning p g a det inte 
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
 Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar liv är 
till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bo-
laget kan bli återbetalningsskyldig om en kund slutar att betala in sina 
premier. Denna risk är relativt begränsad för att annullationsavdraget 
är treårigt. Från och med 2015 kommer en ny ersättningsmodell från 
Fondlivbolaget att tillämpas. I den nya modellen finns annullations-
ansvaret inte kvar. Det kommer att fasas ut för befintliga försäkringar 
under kommande treårsperiod. För försäkringar tecknade från den 1/1 
2015 tillämpas det inte.
 I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor er-
sättning bolaget ska ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal 
framgår även att provisionsersättningen skall avräknas med av Banken 
bestämt belopp om minst 80% motsvarande de kreditförluster som be-
döms komma belasta Banken avseende förmedlade lån. Avräkning kan 
högst uppgå till det enskilda årets totala ersättning från Banken, vilket 
innebär att denna risk är begränsad till 28,8 (24,2) Mkr. 

Ersättning till anställda
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för ersätt-
ningar efter avslutad anställning redovisas som kostnad i resultaträk-
ningen när de uppstår. Förmånsbestämda planer för ersättningar efter 
avslutad anställning redovisas på samma sätt som avgiftsbestämda.
 Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner 
är tryggade genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets 
anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar 
 flera arbetsgivare. Företaget saknar dock tillräcklig information för 
att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS19, och redovisar där-
för i enlighet med UFR 6 dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. 
Före tagets  förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas 
 genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Pensioner – övrigt
Företaget har genom det centrala kollektivavtalet avseende tjänste-
pensioner som tryggats genom försäkring, en särskild rätt för vissa 
 anställda att den anställde kan avsluta sin tjänstgöring tidigast fr o m 
62 års ålder. Se not 22.
 Avsättning för förväntade kostnader för personalbonus redovisas 
när denna förpliktelse kan beräknas tillförlitligt.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Dotterbolag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffnings-
värdesmetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under 
förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter för-
värvet. 

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inkl uppskjuten skatte-
skuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på upp-
skjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposi-
tioner i resultaträkningen.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktive-
ras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Not 2 Risker och riskhantering 

Inledning
Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de försäk-
ringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten och finan-
siella risker. Risker och riskhantering är därför en central del av verk-
samheten i Länsförsäkringar Blekinge.
 Denna not omfattar en beskrivning av bolagets riskhanteringssys-
tem samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om bolagets risker.

Bolagets riskhanteringssystem och intern styrning och kontroll
Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att ge ledningen, och verk-
samheten som helhet, en möjlighet att på ett effektivt sätt hantera bola-
gets risker och möjligheter. Riskhanteringssystemet beskrivs i bolagets 
Riskpolicy som beslutas årligen av styrelsen. Riskhanteringssystemet 
omfattar samtliga risker som verksamheten ger upphov till och ska vara 
effektivt, ändamålsenligt och väl integrerat med företagsstyrningen. 
Vidare innehåller riskhanteringssystemet de strategier, processer och 
rapporteringsrutiner som är nödvändiga för att fortlöpande kunna 
identifiera, mäta, övervaka, hantera och rapportera de risker som verk-
samheten är förknippad med. Ett viktigt syfte är också att tillse att bo-
laget har en betryggande solvens i förhållande till de risker bolaget är 
exponerat för.
 Bolagets sätt att hantera risktagandet bygger på tydligt definierade 
ansvarsområden och väl fungerande processer och kan beskrivas på 
 följande sätt.
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Ansvaret för Länsförsäkringar Blekinges riskarbete ligger hos  styrelsen 
som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument såsom 
 policys och riktlinjer, däribland Riskpolicyn som fastställer bolagets 
riskprofil och övergripande risktolerans. 
 Bolaget har ett revisionsutskott med ansvar för beredning av styrel-
sens arbete med att kvalitetsäkra bolagets interna styrning och kontroll.
 VD ansvarar för riskhanteringen inom den operativa  verksamheten 
enligt styrelsens föreskrifter. Det operativa ansvaret för den löpande 
riskhanteringen fördelas mellan ansvariga för respektive verksamhet 
inom bolaget och kontrollfunktionerna riskkontroll och compliance. 
Dessutom finns en aktuariefunktion som ska bidra till att bolagets system 
för att hantera risker fungerar väl och att beräkningar av kapitalkrav 
för försäkringsrisker på ett korrekt sätt speglar verksamhetens försäk-
ringsrisker.
 Bolagets riskkontrollfunktion är organisatoriskt direkt underställd 
VD och har det operativa ansvaret för den oberoende  riskkontrollen inom 
bolaget. Riskkontrollfunktionen ansvarar för att identifiera, mäta, 
övervaka och rapportera bolagets olika risker. I detta ansvar ligger även 
att tillsammans med företagsledningen, andra ansvariga chefer och 
 bolagets compliancefunktion, ta fram styrdokument som beskriver hur 
de olika riskerna ska hanteras. Riskkontrollansvarig rapporterar till 
styrelse och VD.
 Compliancefunktionen är ett stöd för att bolaget ska arbeta enligt 
gällande regler och har bl a till uppgift att bistå organisationen vid ut-
formning av interna regelverk, bevaka förändringar i de externa regel-
verken och följa upp regelefterlevnaden i bolaget.  Compliancefunktionen 
rapporterar till styrelse och VD samt lämnar en samlad bedömning 
av hur väl bolagets verksamhet uppfyller gällande regler och normer. 
 Compliancefunktionen är oberoende från verksamheten i övrigt.
 Styrelsen har även en internrevisionsfunktion till sitt förfogande. 
Internrevisorerna ska medverka till att kontrollera att verksamheten 
inom bolaget bedrivs mot fastställda mål och i enlighet med styrelsens 
intentioner och riktlinjer genom att undersöka och utvärdera den in-
terna styrningen och kontrollen. Internrevisionsfunktionen arbetar på 
uppdrag av styrelsen och följer också upp riskkontrollfunktionens och 
compliancefunktionens arbete.
 Bolaget har dessutom en säkerhetsgrupp som har till uppgift att 
löpande arbeta med operativa säkerhetsfrågor samt ett miljölednings-
system, vars syften till stor del är att hantera och begränsa bolagets 
risktagande inom dessa områden. Säkerhets- och riskarbetet är även 
samordnat med motsvarande funktioner inom Länsförsäkringar AB.

Rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmodell för att mäta totalrisk som  baseras 
på kommande Solvens II-regelverk. Mätetalet är till sin form ett kapital-
krav som förväntas svara mot det sämsta årsresultatet som skulle  kunna 
uppstå under tvåhundra slumpmässiga verksamhetsår, givet dagens risk-
exponering och de i modellen antagna diversifieringseffekterna – mellan 
och inom – de olika riskslagen. I beräkningen ingår att mäta risk för föl-
jande risktyper: försäkringsrisk, marknadsrisk,  motpartsrisk och opera-
tiv risk. Kapitalkvoten beräknas sedan genom att det totala riskbeloppet 
(kapitalkravet) ställs i relation till bolagets kapitalbas. Modellen är ett 
led i anpassningen till det nya Solvens II-regelverket som troligtvis kom-
mer att införas 2016. Då flera förenklingar använts ska inte det fram-
räknade kapitalkravet ses som ett legalt kapitalkrav utan endast som ett 
internt riskmått. Ett nytt verktyg för riskrapportering är under fram-
tagande och kommer att ersätta den befintliga beräkningsmodellen.
 Rapporteringsstrukturen är utformad så att styrelse och verksam-
hetsledning kvartalsvis får en samlad rapportering (riskrapport) av-
seende för bolaget samtliga risker. I riskrapporten framgår bland annat 
hur de olika riskerna och relationen mellan totalrisk och kapitalbas har 
utvecklats över tiden, överskott i trafikljusmodellen (nuvarande regel-
verk, se nedan), skuldtäckningsgrad samt kvalitativ information om 
 bolagets övriga risker.
 Bolaget styrs av ett flertal legala krav. I Sverige är  Finansinspektionen 
tillsynsmyndighet för de finansiella bolagen. Varje kvartal  rapporterar 
bolaget in uppgifter om bl a kapitalbas och solvens. Fr o m 2007 rap-

porterar även bolaget in uppgifter enligt det s k trafikljussystemet. 
 Trafikljussystemet är ett stresstest som görs för att kontrollera att  bolaget 
klarar av sina åtaganden även i perioder med kraftiga rörelser på de 
 finansiella marknaderna. Bolaget uppfyller med god marginal de krav 
som ställts av myndigheterna.

Skadeförsäkringsrisk
Skadeförsäkringsrisker består av premierisk, reservrisk och katastrof-
risk. Innebörden i dessa begrepp och bolagets generella metoder för att 
hantera dessa typer av risker beskrivs nedan. Då risker – liksom princi-
per och verktyg för värdering av riskerna och riskhantering – skiljer sig 
åt för olika typer av försäkringskontrakt, återfinns ytterligare kommen-
tarer under rubriken ”Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen”.

Premierisk
Premierisk är risken att skade- och driftskostnader för ännu ej inträffade 
skador inte täcks av premieintäkten. Premierisken innehåller dels en ge-
nuin osäkerhet om det faktiska utfallet av varje enskilt försäkringsavtal, 
dels osäkerhet om den ingående totala avsättningen för ännu ej inträf-
fade skador på redan ingångna försäkringsavtal, tillsammans med den 
under nästa år intjänade premien på årets försäljning, kommer att visa 
sig vara tillräcklig för att täcka skade- och driftskostnader som kommer 
att belöpa på nästa räkenskapsår. Osäkerheten om utfallet av årets för-
säljning kan uppkomma genom att den prissättningsprocess som bolaget 
utvecklat innehåller brister. Ett exempel är att bolagets tarifferings- och 
premiekalkylmodeller är felspecificerade eller att de bygger på felaktiga 
antaganden. Ett annat exempel är att bolagets konkurrensbevakning 
 eller omvärldsanalys fallerar. Oavsett orsak kan sådana fel leda till mot-
urval och ett sämre försäkringstekniskt resultat än planerat.

Känslighetsanalys, premierisk (Mkr)
Inverkan på resultat före skatt
+/- 1 % förändring i totalkostnadsprocent +/- 2,9 (2,6)
+/- 1 % förändring i premienivån  +/- 3,6 (3,0)
+/- 1 % förändring i skadefrekvens  +/- 2,0 (2,0)
+/-10 % förändring i premier för avgiven återförsäkring  +/- 5,8 (3,1)

Reservrisk
Reservrisk (reservsättningsrisk) är risken för att avsättning för oregle-
rade skador inte räcker för att reglera inträffade skador. Bolagets totala 
åtaganden för pågående försäkringar och oreglerade skador (brutto) 
uppgår till 630,3 (438,2) Mkr. Uppskattningen av de försäkringstekniska 
avsättningarna innefattar viss osäkerhet, eftersom avsättningarna mot-
svarar en bedömning av framtida skadeersättningar. Bedömningarna 
grundar sig på information om historiska skador som är kända på ba-
lansdagen. Därutöver beaktas förändringar i skadekostnadsutveckling, 
förändringar i lagstiftning och andra ekonomiska förhållanden. Vid re-
servsättning används vedertagna aktuariella metoder och en noggrann 
kontinuerlig uppföljning av anmälda skador.
 Per 2014-12-30 överlät Länsförsäkringar Sak AB avvecklingsaffär 
inom trafik till Länsförsäkringar Blekinge, som samtidigt övertog även 
den skadelivränterörelse som finns kopplad till trafikaffären. Samman-
taget innebär detta att reserver motsvarande 153 Mkr (netto efter av-
given återförsäkring) med tillhörande placeringstillgångar mottagits. 
Förutom reservrisk påverkar den sammantagna överlåtelsen framför-
allt livförsäkringsrisk och marknadsrisk.
 Utöver känslighetsanalys utgör också tidigare års reservsättning i 
förhållande till faktiskt avvecklingsresultat ett mått på bolagets förmåga 
att förutse den slutliga skadekostnaden (se tabell nedan). Tidigare års 
skattningar av skadekostnaden för enskilda skadeår är ytterligare ett 
mått på bolagets förmåga att förutse den slutliga skadekostnaden. Ta-
bellen nedan visar skadekostnadsutvecklingen för skadeåren 2006-2014 
före återförsäkring. I övre delen av tabellen framgår hur skattningen 
av den totala skadekostnaden per skadeår utvecklas årsvis. Den nedre 
delen visar hur stor del av detta som finns i balansräkningen. Tabellen 
avser endast direkt försäkring. Bolagets totala avsättning för mottagen 
återförsäkring uppgår till 217,7 (140,5) Mkr.



Skadekostnader före återförsäkring (mkr)
Skadeår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Uppskattad skadekostnad i slutet av skadeåret 137,2 128,3 141,1 133,6 139,8 155,5 187,5 157,7 216,1 172,6 1569,4
ett år senare 138,9 127,5 145,2 114,3 132,6 146,6 176,1 160,0 197,9  1339,0
två år senare 139,3 132,0 140,0 120,2 129,8 145,3 169,3 112,2   1088,1
tre år senare 141,5 132,2 138,8 121,5 133,1 142,7 154,7    964,5
fyra år senare 140,9 132,6 141,9 121,6 128,3 139,5     804,7
fem år senare 140,3 135,1 144,5 120,7 131,7      672,4
sex år senare 161,5 133,4 135,4 120,8       551,2
sju år senare 161,9 128,8 134,5        425,3
åtta år senare 157,4 129,4         286,9
nio år senare 156,8          156,8
Nuvarande skattning av tot skadekostn 156,8 129,4 134,5 120,8 131,7 139,5 154,7 112,2 197,9 172,6 1450,1

Totalt utbetalt 145,6 111,2 118,9 105,8 110,6 124,9 138,1 82,1 166,7 86,6 1190,5

Summa kvarstående skadekostnad 11,2 18,2 15,6 15,0 21,1 14,6 16,6 30,1 31,2 86,0 259,7

Avsättning upptagen i balansräkningen 11,2 18,2 15,6 15,0 21,1 14,6 16,6 30,1 31,2 86,0 259,7
Avsättning avseende skadeår 2004 och tidigare           137,9
Skadebehandlingsreserv           15,0

Total avsättning upptagen i balansräkningen 11,2 18,2 15,6 15,0 21,1 14,6 16,6 30,1 31,2 86,0 412,5

Mottagen återförsäkring           217,7

Total avsättning upptagen i balansräkningen 11,2 18,2 15,6 15,0 21,1 14,6 16,6 30,1 31,2 86,0 630,3
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Katastrofrisk
Katastrofrisk är risken för förluster till följd av att extrema väderför-
hållanden, naturkatastrofer, epidemier eller katastrofer orsakade av 
mänskliga aktiviteter leder till mycket stora skadebetalningar.
 Bolagets verksamhetsområde är i första hand begränsat till Blekinge 
län, vilket innebär att de risker bolaget tecknat är koncentrerade till en 
förhållandevis liten region. Detta medför en relativt stor risk att flera 
enskilda försäkringar blir skadedrabbade vid en större skada som ex-
empelvis en brand- eller stormskada. Främst är det olika typer av egen-
domsförsäkring (exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och villaför-
säkring) som är särskilt känslig för denna geografiska koncentration.
 Genom det i nästa avsnitt beskrivna interna riskutbytet är bolaget 
också exponerat för katastrofskador som inträffar i de övriga länsbolagen. 
Åtagandet inträder då gruppens externa katastrofskydd är uttömt och 
är bolagets enskilt största risk.

Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen
Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäkring som mottagen skadeåter-
försäkring inom områdena sjukdom och olycksfallsförsäkring, egendom, 
ansvar, motorfordon och trafikförsäkring samt mottagen livåterförsäk-
ring.
 För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett 
riskutbyte, återförsäkring, tillsammans med de 22 övriga länsbolagen i 
länsbolagsgruppen. Hanteringen av riskutbytet administreras inom det 
gemensamt ägda bolaget Länsförsäkringar AB. Riskutbytet innebär att 
de deltagande bolagen begränsar sina åtaganden i  försäkringsavtalen 
upp till vissa, av styrelsen – per riskslag – fastställda belopp (självbehåll), 
per skada, per händelse och totalt per skadeår. Återförsäkringen tar 
alltså sikte på att begränsa bolagets kostnad för egen räkning i  första hand 
per enskild skada, i andra hand per händelse och i tredje hand för det 
totala årsresultatet. Den del av skadekostnaden som överstiger själv-
behållet, netto efter återvinning från de skydd som Länsförsäkringar 
AB i sin tur upphandlat på den externa återförsäkringsmarknaden för 
skadorna som omfattas av riskutbytet, sprids ut över länsbolagen och 
Länsförsäkringar AB, med fastställda andelar, som beror på affärs-
volym, valda självbehåll och historiskt skadeutfall. Återförsäkrings-
programmen ger, med undantag för vissa risker, ett automatiskt skydd 
och kapacitet att teckna risker upp till vissa beloppsgränser (tecknings-
maximaler). Risker som inte omfattas av den automatiska kapaciteten 
återförsäkras på marknaden för fakultativ återförsäkring. Programmen 
gäller kalenderårsvis. De förnyas eller omförhandlas varje år.

 Skyddet för trafikskador är anpassat till begränsningarna i Trafik-
skadelagen. För skador som inträffat utomlands i länder med begränsat 
ansvar finns en tilläggsförsäkring som ger ett obegränsat skydd.
 Det externa katastrofskyddet har under året varit begränsat till 8 
(8) Mdkr totalt för de 23 länsbolagen och Länsförsäkringar Sak till-
sammans.
 Risken att bolaget av misstag tecknar en risk som i sin helhet, eller 
till en del, inte täcks av bolagets återförsäkringsprogram, är en process-
risk och är ett exempel på risk som definitionsmässigt hör hemma under 
rubriken ”Operativa risker”.
 Premie- och reservrisken är störst i skadeportföljer med lång av-
vecklingstid, d v s avtal där de stora utbetalningarna tenderar att komma 
först många år framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart inom trafik-, 
sjuk- och olycksfallsförsäkring, vilka tillsammans utgör en relativt stor 
andel, 38 (55) procent, av bolagets avsättning för oreglerade skador av-
seende direkt försäkring. En del av reserven löstes upp under året.
 När det gäller trafikskador finns även en osäkerhet om den fram-
tida kostnadsutvecklingen p g a att förändrad lagstiftning och myndig-
hetsbeslut i efterhand kan påverka hur trafikförsäkringen belastas med 
kostnader. Även en förändring av skadeinflationsantagandet kan få stor 
påverkan på skadekostnaden och avsättningen för oreglerade skador. 
Nuvarande inflationsantagande innebär en inflation på 2 (2) procent.
 Utvecklingen av bolagets avsättning för oreglerade skador följs upp 
löpande genom analys av avvecklingsresultatet, d v s en uppföljning av 
hur väl föregående års skadereserver räcker till att täcka kostnaden för 
inträffade skador. 
 Bolaget har även en s k stop loss återförsäkring som begränsar risk-
årets totala skadekostnad i direkt affär, exkl olycksfall och trafikaffär, 
till 90 (90) procent av motsvarande försäkringsgrenars premieintäkt f e r.

Livförsäkringsrisk
Med livförsäkringsrisk avses risken för förluster vid försäkring av en-
skilda personers liv och hälsa. Livförsäkringsrisker består av dödsfalls-
risk, livfallsrisk (långlevnadsrisk), invaliditets- och sjukrisk, driftskost-
nadsrisk, annullationsrisk och katastrofrisk.
 Livförsäkringsrisken utgör en liten del av bolagets risker och är 
begränsad till främst livfallsrisk i de skadelivräntor kopplade till den 
avvecklingsaffär inom trafik som per 2014-12-30 övertagits från Läns-
försäkringar Sak. Med livfallsrisk avses risken för förluster till följd av 
att de försäkrade lever längre än vad som antagits. Livränterörelsen är 
klassificerad som övrig livaffär och livräntor betalas i normalfallet ut 
livsvarigt varför bolaget exponeras mot livfallsrisk.
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Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken för förluster till följd av ändringar, i nivå 
eller volatilitet, av räntor, priser på finansiella tillgångar och valutakurser. 
För Länsförsäkringar Blekinges del är aktierisk den mest  påtagliga risken.
 Bolaget har styrande dokument (Policy för kapitalförvaltning, 
 Placeringsriktlinjer, Riktlinje för skuldtäckning) som anger hur bolaget 
får placera sina tillgångar och till vilken risk detta får ske. De styrande 
dokumenten revideras en gång per år och beslutas av styrelsen. I detta 
regelverk har bolaget även tagit hänsyn till de legala krav som kan på-
verka hur bolaget får fördela sina placeringstillgångar.
 Det övergripande målet för bolagets kapitalförvaltning är att 
 säkerställa att bolagets åtaganden gentemot försäkringstagarna alltid 
kan fullföljas. Förvaltningen ska eftersträva en stabil avkastning över 
tid, d v s långsiktigt generera en så hög avkastning som möjligt med 
hänsyn tagen till risk och tillgänglighet.

Aktierisk
Aktierisk är bolagets enskilt största marknadsrisk.  Aktieexponeringen 
består dels av innehaven i moderbolaget, som inkluderar det  strategiska 
aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB, svenska och utländska aktie-
fonder, noterade och onoterade svenska aktier samt optionsdelen i 
aktieindexobligationer och dels av koncernens aktieinnehav i Humle-
gården Holding. Totalt har bolaget en aktieexponering på 742,3 (588,5) 
Mkr. Aktiernas sammansättning framgår av not 13. För att begränsa 
effekten av kraftiga fall i aktiekurser används olika typer av skydds-
strategier för att uppnå en ekonomisk säkring av tillgångarna såsom 
aktieindexobligationer. Aktieindexobligationer sänker risken i aktie-
portföljen i och med att det nominella värdet på obligationen åter-
betalas på förfallodagen.

Känslighetsanalys, aktierisk (Mkr)
Inverkan på resultat före skatt
+/- 10 % nedgång i aktiekurser  +/- 74,2 (58,9)

Valutarisk
Bolaget är exponerat mot utländsk valuta genom innehav i aktiefonder. 
Valutarisk är endast tillåten i den utländska aktieportföljen och be-
gränsas av limit för maximal tillåten placering i utländsk valuta. Bola-
gets placeringstillgångar i utländsk valuta uppgår till totalt 108,5 (43,1) 
Mkr och exponeringen är fördelad enligt nedanstående tabell. Indirekt 
tillkommer valutarisk via genomlysning av andra finansiella tillgångar, 
bl.a. warranter.
 2014 2013

NOK 25,4 22,7
EUR 48,4 12,8
USD 34,8 7,6

Summa 108,5 43,1

Känslighetsanalys, valutakursrisk (Mkr)
Inverkan på resultat före skatt
+/- 10 % nedgång i valutakurser +/- 10,9 (4,3)

Ränterisk
Bolaget är exponerat mot ränterisk både på tillgångs- och skuldsidan. 
På tillgångssidan uppgår bolagets placeringar i räntebärande värdepap-
per till totalt 527,4 (486,6) Mkr. Dessa tillgångar består av räntefonder, 
obligationsdelen i strukturerade produkter emitterade av framförallt 
Kommuninvest och Nordea samt nominella och reala obligationer. 
 Durationen för räntebärande värdepapper exklusive räntefonder uppgår 
till 5,18 (2,72) och den genomsnittliga återstående löptiden är 7,03 (4,72) 
år. Portföljens duration och genomsnittliga återstående löptid har ökat 
som följd av bolaget i samband med övertagandet av avvecklingsaffären 
inom trafik med tillhörande skadelivränterörelse tagit emot realränte-
obligationer med lång löptid som en del i betalningen.
 På skuldsidan uppkommer ränterisk genom diskontering av för-
säkringstekniska avsättningar. Bolaget redovisar diskonterade avsätt-
ningar dels för oreglerade skador i trafikförsäkringen och dels för den 

övertagna skadelivränteaffären. Totalt uppgår de diskonterade avsätt-
ningarna för oreglerade skador (netto) i trafikaffären till 59,2 (62,1) 
Mkr och för skadelivräntorna till 113,8 Mkr.
 Den ackumulerade diskonteringseffekten, d v s skillnaden mellan 
diskonterade och odiskonterade reserver uppgår till 37,9 (26,9) Mkr. 
 Division SAK inom Länsförsäkringar AB ger tillsammans med an-
svarig aktuarie och Länsförsäkringar AB:s finanschef grundläggande 
bedömningar för beslut om diskonteringsräntesats för trafikreserven. 
Den rekommenderade räntesatsen uppgår f n till 1,50 (1,75) procent. 
Den uppskattade skadekostnaden utgörs av diskonterade värden.
 En ränteuppgång påverkar räntebärande tillgångar negativt medan 
räntebärande skulder och diskonterade försäkringstekniska avsätt-
ningar påverkas positivt. För bolaget får förändringar i räntenivån en 
relativt liten påverkan på resultatet.

Känslighetsanalys, ränterisk (Mkr)
Inverkan på resultat före skatt 2014 2013
1,0 % parallellförflyttning nedåt i räntenivån -17,6 -13,2
1,0 % parallellförflyttning uppåt i räntenivån 18,0 13,2

Fastighetsrisk
Bolagets exponering i fastigheter uppgår till totalt 60,0 (51,3) Mkr och 
består av fastigheten Öresund 1, Karlskrona i vilken bolagets verksam-
het bedrivs, tre kontorsfastigheter och en fritidsfastighet. Den mest 
betydande risken är att fastighetsvärdena går ned till följd av olika 
omvärldsförändringar. Risken är begränsad eftersom fastigheterna i 
huvudsak används i den egna rörelsen.

Kreditspreadrisk
Genom innehav i obligationer med kreditrisk och andra räntebärande 
värdepapper samt övriga lån exponeras bolaget mot risken för att för-
ändrade kreditspreadar påverkar bolaget negativt. Framförallt finns 
exponeringen indirekt via de räntefonder bolaget investerat i. Bolaget 
har som princip i finansförvaltningen att endast tillåta placeringar i 
värdepapper med mycket hög kreditvärdighet och kredit- & motparts-
riskerna i denna del av verksamheten bedöms därför vara liten. Maxi-
mala kreditriskexponeringar motsvaras av dessa finansiella instru-
ments bokförda värde. Några säkerheter finns inte för de maximala 
kreditriskexponeringarna.

Koncentrationsrisk i placeringstillgångar
Koncentrationsrisker motverkas primärt genom diversifiering av kon-
cernens placeringstillgångar, genom beslut om högsta exponering per 
motpart i finansiella derivat, genom beslut om högsta exponering per 
återförsäkringsgivare och genom fakultativ återförsäkring av enskilt 
mycket stora försäkrade risker. Bolagets styrelse tar återkommande 
del av rapportering om koncernens stora exponeringar och riskkon-
centrationer. Placeringstillgångar är väsentligen väl diversifierade och 
koncentrationsrisken är framförallt begränsad till det strategiska aktie-
innehavet i Länsförsäkringar AB samt Humlegården.

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för förluster till följd av att motparter 
inte fullgör sina åtaganden och att eventuella säkerheter inte täcker 
 fordran. Bolaget är exponerat mot motpartsrisk dels genom placeringar 
i finansiella derivat och likvida medel samt dels genom de återförsäk-
ringsavtal som finns för avgiven återförsäkring. 

Motpartsrisk inom placeringstillgångarna
Motpartsrisken i bolagets placeringstillgångar (finansiella derivat och 
likvida medel) bedöms vara relativt liten genom att risken begränsas av 
krav på motpartens kreditvärdering (rating) samt limiter för maximal 
exponering. Placeringar får endast göras i instrument med hög kredit-
värdighet och placeringarna görs hos olika emittenter för att ytterligare 
sprida risken.
 Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till betalning 
eller som är nedskrivna. Bolaget har inte någon pant, annan säkerhet 
eller garantier utställda av tredje part för de finansiella tillgångarna.
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Not 4 Premieinkomst 2014 2013

 Brutto Avgiven åf Netto Brutto Avgiven åf Netto
Direkt försäkring, Sverige 294 328 58 073 236 255 275 334 30 505 244 829
Mottagen återförsäkring 61 833 0 61 833 23 095 0 23 095

Premieinkomst 356 161 58 073 298 088 298 429 30 505 267 924

Not 5 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2014 2013

Överförd kapitalavkastning 2 924 6 189
Räntesats  % trafikförsäkring 2,00 2,25
 övrig affär 0,62 1,19
 olycksfall 1,28 0,00

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f.e.r. samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för 
oreglerade skador f.e.r. under året. Använd räntesats utgör för olycksfallsaffären genomsnittlig räntenivå 2014 för statsobligationer med fem 
års löptid och för övrig affär, förutom trafik, medelvärdet för 90-dagars statsskuldväxlar under året. Räntesats för trafik är densamma som 
för diskonteringen med tillägg av 0,5 procentenheter.

Motpartsrisk i avgiven återförsäkring
I den avgivna återförsäkringen är risken att betalning inte erhålls från 
återförsäkringsgivaren i enlighet med återförsäkringsavtalen. I läns-
försäkringsgruppen används ett regelverk för att ta fram vilka externa 
återförsäkringsgivare som får användas för att begränsa risken. Dess-
utom eftersträvas en spridning på ett flertal olika återförsäkrare.
 Bolaget köper all återförsäkring genom återförsäkringsavdelningen 
på Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen har ett antal interna 
pooler som ger länsförsäkringsbolagen återförsäkringsskydd. Detta 
innebär att bolagen återförsäkrar varandra för de skador som över-
stiger det enskilda bolagets självbehåll upp till den skadekostnadsnivå 
som täcks av externa återförsäkrare. Motpartsrisken i den avgivna 
återförsäkringen bedöms därför vara relativt liten.

Likviditetsrisk inkl finansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra 
åtaganden som är förenade med finansiella och försäkringstekniska 
skulder. Bolaget har ett antal innehav som kan anses vara relativt il-
likvida, framförallt innehaven i Länsförsäkringar AB, Humlegården 
och de fastigheter som bolaget äger. Huvuddelen av bolagets place-
ringsportfölj är dock av likvid karaktär med placeringar i värdepap-
per och fonder med god likviditet. För Länsförskringar Blekinge är 
likviditet normalt inga problem eftersom premierna i försäkringsrö-
relsen betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är kända 
långt innan de förfaller. Bolaget har som princip att hålla en likviditet 
som normalt uppgår till minst en månads löpande driftskostnader och 
skadeutbetalningar. Utöver detta finns alltid möjlighet att med kort 
varsel göra betydligt större belopp likvida genom försäljning av olika 
placeringstillgångar. Nedanstående tabell visar löptidsfördelningen 
för bolagets räntebärande placeringar.

Löptidsfördelning, Mkr 2014 2013

≤ 1 år 218,3 333,3
> 1 år ≤ 2 år 62,2 34,1
> 2 år ≤ 3 år 23,6 51,4
> 3 år ≤ 4 år 65,6 18,6
> 4 år ≤ 5 år 37,8 27,2
> 5 år ≤ 10 år 29,7
> 10 år 90,3 22,0

 527,4 486,6

Under en normal månad har bolaget utbetalningar avseende drifts-
kostnader, skadekostnader och återförsäkringspremier på ca 34 (30) 
Mkr. Inbetalningar i form av premier, ersättningar från återförsäkra-
re och provisionsersättningar från Länsförsäkringar Bank och Läns-
försäkringar Liv uppgår till ca 36 (30) Mkr.

Operativa risker
Med operativa risker avses risken för förluster till följd av icke ända-
målsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system 
eller externa händelser. Bolaget arbetar kontinuerligt med att identi-
fiera, följa upp och förebygga olika operativa risker. 
 Processarbetet är en viktig del av bolagets riskhantering och proces-
serna är utgångspunkten för bolagets riskanalys, vilket återspeglas i orga-
nisation och handlingsplaner. En väl styrd process tydliggör för medarbe-
tare på alla nivåer inom vilka ramar som verksamheten ska bedrivas.
 Nyckelkontroller har införts med syfte att säkerställa att proces-
sernas resultat är korrekta och kompletta och dels för att dokumentera 
och samla information för rapportering. En annan viktig del av risk-
arbetet är incidentrapportering. De incidenter som inträffar loggas 
och hanteras i ett särskilt system för att möjliggöra analys och före-
byggande åtgärder. En central del i processutvecklingen är att arbeta 
med ständiga förbättringar där både medarbetares och kunders syn-
punkter tas tillvara.

Affärsrisk och risker i övrig verksamhet
Med affärsrisk avses risken för förluster till följd av effekter av strate-
giska beslut, en sämre intjäning och rykten. Affärsriskerna behandlas 
primärt inom ramen för den strategiska planeringen och i den årliga 
processen för affärsplanering. Analys av bolagets affärsrisker genom-
förs årligen i form av en riskworkshop där riskkontroll och företags-
ledning deltar.
 Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäk-
ringar och bankprodukter till kunderna för Länsförsäkringar Livs resp 
Länsförsäkringar Banks räkning. Som ersättning för detta erhåller 
Länsförsäkringar Blekinge en provision. Riskerna kopplade till de 
förmedlade affärerna beskrivs nedan.

Återtag av provision vid annullation i förmedlad livaffär
Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss 
del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli 
återbetalningsskyldig om en kund slutar betala in sina premier. Intäkter 
avseende den förmedlade livaffären budgeteras och redovisas netto, d v s 
efter avdrag för annullationskostnader. Inga avvikelser är noterade.

Återtag av provision vid kreditförlust i förmedlad bankaffär
Länsförsäkringar Blekinge står för 80 procent av risken för kreditförlus-
ter i förmedlad bankaffär. Även kreditförluster från tidigare års kredit-
givning påverkar framtida års provisioner. Inga avvikelser är noterade.

Not 3 Koncern- och moderbolag

Om inget annat anges avser uppgifterna i noterna både koncernen och 
moderbolaget.
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Not 6 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven Återförsäkrares Utbetalda försäkrings-
 återförsäkring andel ersättningar  f.e.r
 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Utbetalda försäkringsersättningar -180 269 -179 290 13 338 12 555 -166 931 -166 735
Driftskostnader för skadereglering -25 868 -24 536 0 0 -25 868 -24 536

Utbetalda försäkringsersättningar -206 137 -203 826 13 338 12 555 -192 799 -191 271

Not 7 Driftskostnader 2014 2013

Funktionsindelade driftskostnader
Anskaffningskostnader -37 343 -31 715
Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader 89 69
Administrationskostnader -18 831 -19 007

Summa driftskostnader -56 085 -50 653

Totala driftskostnader före funktionsindelning
Personalkostnader -55 002 -55 664
Lokalkostnader -6 573 -7 811
Avskrivningar -1 675 -1 818
Övriga kostnader -63 797 -55 681
Omkostnadsbidrag för förmedlad affär 35 335 27 769

Totala driftskostnader före funktionsindelning -91 712 -93 205

Avgår: Driftskostnad för finans 2 515 3 278
 Driftskostnad för skadereglering 25 867 24 536
 Kostnad för förmedlad affär, netto 7 245 14 738

Summa driftskostnader -56 085 -50 653

 Koncernen Moderbolaget
Not 8 Kapitalavkastning 2014 2013 2014 2013

KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER
Hyresintäkter 4 556 0 3 164 2 775
Driftskostnader -3 209 0 -236 -447
Driftsresultat byggnad och mark 1 347 0 2 928 2 328

Utdelning på aktier och andelar i aktiefonder 1 201 566 1 201 566

Ränteintäkter m m
  – obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 715 5 893 3 715 5 893
  – övriga ränteintäkter 37 28 37 21

Realisationsvinster, netto
  – aktier och andelar 5 6 528 0 6 528
  – räntebärande värdepapper 5 619 7 539 5 619 7 539

Summa kapitalavkastning, intäkter 11 924 20 554 13 500 22 875

 Koncernen Moderbolaget
  2014 2013 2014 2013

KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER
Hyresintäkter 0 3 423 0 0
Driftskostnader 0 -6 608 0 0
Driftsresultat byggnad och mark 0 -3 185 0 0

Kapitalförvaltningskostnader -2 515 -3 279 -2 515 -3 279
Realisationsförluster, netto
  - aktier och andelar -120 0 -120 0
  - räntebärande värdepapper 0 0 0 0

Summa kapitalavkastning, kostnader -2 635 -6 464 -2 635 -3 279
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OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR Orealiserade vinster Orealiserade förluster
Koncernen 2014 2013 2014 2013

Orealiserat resultat
  – byggnader och mark 0 0 0 0
  – aktier och andelar 79 898 46 242 0 0
  – räntebärande värdepapper 0 4 585 -2 591 0

Summa orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar 79 898 50 827 -2 591 0

  Orealiserade vinster Orealiserade förluster
Moderbolaget 2014 2013 2014 2013

Orealiserat resultat
  – byggnader och mark 0 0 0 0
  – aktier och andelar 64 878 38 358 0 0
  – räntebärande värdepapper 0 4 585 -2 591 0

Summa orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar 64 878 42 943 -2 591 0

Not 9 Övriga intäkter och kostnader 2014 2013

Provisioner för liv, bank och fond 34 246 27 699
Driftskostnad för liv, bank och fond -41 491 -42 437
Övriga intäkter och kostnader 687 624

Summa övriga intäkter och kostnader -6 558 -14 114

  Koncernen Moderbolaget
Not 10 Skatt på årets resultat 2014 2013 2014 2013

Inkomstskatt på årets vinst -1 356 -2 446 -14 -26
Uppskjuten skatt på orealiserade vinster
    årets skatt -13 838 -9 949 -13 838 -9 949
Ändrad taxering tidigare år -392 0 -392 0

Summa skatt -15 586 -12 395 -14 244 -9 975

  Koncernen Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt 2014 2013 2014 2013

Resultat före skatt 80 701 61 842 60 107 42 958
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget  -17 754 -13 605 -13 224 -9 451
Skillnad mellan skattemässigt och redovisningmässigt resultat 2 646 1 711 -542 -23
Ändrad taxering tidigare år -392 0 -392 0
Övrigt -86 -501 -86 -501

Redovisad effektiv skatt -15 586 -12 395 -14 244 -9 975

Not 11 Byggnader och mark

Fastigheter består i moderbolaget av två kontorsfastigheter och en fritidsanläggning.
I koncernbolaget tillkommer en kontorsfastighet.  Koncernen Moderbolaget
Fastigheterna används i huvudsak i den egna rörelsen. 2014 2013 2014 2013

Anskaffningsvärde
Ingående balans 57 534 54 786 29 188 28 557
Investering i beståndet 12 857 2 748 57 631

Redovisat anskaffningsvärde 70 391 57 534 29 245 29 188

Avskrivningar
Ingående Balans -9 291 -8 357 -7 945 -7 390
Årets avskrivningar -1 085 -934 -556 -555

Ack avskrivningar -10 376 -9 291 -8 501 -7 945

Redovisade värden 60 015 48 243 20 744 21 243
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År 2010 ändrades principerna för klassificering av fastigheter i koncernen i och med övergången till så kallad full IFRS. Fastigheterna redovisas 
som rörelsefastigheter till historiskt anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs över 50 år. Samtidigt ändrades 
principerna för redovisning av fastigheterna i moderbolaget från att ha redovisats till marknadsvärde till att redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för avskrivning enligt plan.

Not 12 Innehav i dotterföretag & intressebolag

Dotterbolag
BLF Fastighet AB, 556683-4007, säte Karlshamn, 1000 aktier, ägarandel 100 %. Bolaget äger andelar i tre fastighetsförvaltande företag,  
Humlegården Holding I AB, Humlegården Holding II AB samt Humlegården Holding III AB.
Övriga delägare i Humlegårdenbolagen är andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen.
 2014 2013

Anskaffningsvärde 100 100
Aktieägartillskott 11 528 11 528
Uppskrivning 21 560 21 560

Summa 33 188 33 188

Aktiernas verkliga värde 122 044 107 024

LF Blekinge Fastighets AB, 556788-1684, säte Karlshamn, 1000 aktier, ägarandel 100 %. Bolaget äger fastigheten Öresund 1, Karlskrona vars 
värde bedöms till 33 000 tkr. Bolaget förvärvade under 2014 en fastighet i Karlshamn, Göteborg 8. Fastigheten skall renoveras och skall sedan 
användas som kontorslokal till Länsförsäkringar Blekinge.
 2014 2013

Anskaffningsvärde 9 327 9 327
Aktieägartillskott 24 400 12 400

Summa 33 727 21 727

Aktiernas verkliga värde 33 000 33 000

Totalt bokfört värde 66 915 54 915

Intressebolag
LF Affärsservice Sydost AB, 556896-7425, säte Kristianstad, 1000 aktier, ägarandel 33 %. Det är ett nybildat servicebolag 2012 som ägs till 33 % 
av resp LF Blekinge, LF Göinge-Kristianstad samt LF Kronoberg. Bolaget började sin verksamhet Januari 2013. 
     2014 2013

Anskaffningsvärde 25 25
Aktieägartillskott 75 75

Summa 100 100

Aktiernas verkliga värde 100 100

Totalt bokfört värde 100 100

Intressebolag
Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB, 556993-5728, säte Karlshamn, 5000 aktier, ägarandel 50 %. Det är ett nybildat servicebolag 2014  
som ägs till 50 % av resp LF Blekinge och LF Göinge-Kristianstad. Bolaget börjar sin verksamhet 2015. 
     2014 2013

Anskaffningsvärde 250 0
Aktieägartillskott 0 0

Summa 250 0

Aktiernas verkliga värde 250 0

Totalt bokfört värde 250 0
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  Anskaffningsvärde Verkligt värde
Not 13 Andra finansiella placeringtillgångar 2014 2013 2014 2013

ANSKAFFNINGSVÄRDEN OCH MARKNADSVÄRDEN I MODERBOLAGET/KONCERNEN
Moderbolaget
Aktier och andelar   326 802 257 311 585 719 451 671
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   529 509 486 580 529 509 486 580
Derivat     34 524 29 787

Summa   856 311 743 891 1 149 752 968 038

Koncernen
Aktier och andelar   363 446 293 954 707 763 558 695
Obligationer och andra räntebärande värdepapper   529 509 486 580 529 509 486 580
Derivat     34 524 29 787

Summa   892 955 780 534 1 271 796 1 075 062

ANSKAFFNINGSVÄRDEN OCH VERKLIGA VÄRDEN PÅ AKTIER
OCH ANDELAR I MODERBOLAGET/KONCERNEN  Anskaffningsvärde Verkligt värde

Moderbolaget
Andelar i bostadsrätt 3 053 5 600
Noterade aktier 28 975 39 153

NOTERADE ANDELAR I AKTIEFONDER
LF Sverigefond 28 702 80 175
Carnegie Sverigefond 26 542 57 482
Didner & Gerge Aktiefond Sverige 20 000 26 951
Didner & Gerge småbolag 10 000 13 851
Gam Star China 7 000 8 801
Johcm EU Select Values 15 037 17 121
Johcm Global 3 360 7 249
Carnegie Rysslandsfond 7 272 6 466
Skagen Global 9 336 13 040
Skagen Kon-Tiki 9 683 12 339
Gam Star US All Cap Equity 20 000 25 955
LF Tillväxtmarknadsfond 10 064 10 627
Schroders EUR Equity A 18 000 19 056
Schroders UK Opp A 4 886 4 984

Summa 189 882 304 097

EJ NOTERADE AKTIER OCH ANDELAR
Länsförsäkringar AB 99 449 232 069
Övriga ej noterade 4 410 3 594

Summa 103 859 235 663

Summa aktier och andelar i moderbolaget 325 769 584 513

Företagsägd K-försäkring VD 1 033 1 206

Koncernen
Humlegården Holding I AB 14 134 50 712
Humlegården Holding II AB 15 304 52 517
Humlegården Holding III AB 7 206 18 815

Summa 36 644 122 044

Total Summa aktier och andelar i koncernen 363 446 707 763

UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE OCH VERKLIGA VÄRDEN PÅ OBLIGATIONER Upplupet anskaffningsvärde Verkligt värde
OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER I MODERBOLAGET/KONCERNEN 2014 2013 2014 2013 

UTGIVNA AV
Svenska staten   99 986 59 982 99 986 59 982
LF Kort Räntefond, Carnegie Likv fond, SPP Ftgobl fond   112 167 147 184 112 167 147 184
Övriga emittenter   317 356 279 414 317 356 279 414

Summa svenska värdepapper   529 509 486 580 529 509 486 580

Derivat i sammansatta instrument     34 524 29 787

Total Summa svenska värdepapper   529 509 486 580 564 033 516 367
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REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI

Koncernen  Innehav för Lånefordringar Summa Summa
Tillgångar värderade till verkligt Via identifiering handelsändamål och kundfordringar redovisat värde verkligt värde
värde över resultaträkningen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Finansiella tillgångar
Andra finansiella placeringstillg
  Aktier och andelar 707 763 558 695     707 763 558 695 707 763 558 695
  Obligationer & andra ränteb  529 509 486 580     529 509 486 580 529 509 486 580
  Derivat   34 524 29 787   34 524 29 787 34 524 29 787
  Depåer hos företag som avgivit     312 2 056 312 2 056 312 2 056
  återförsäkring       0 0 0 0
Fordringar       0 0 0 0
  Övriga fordringar     100 489 107 186 100 489 107 186 100 489 107 186
Andra tillgångar       0 0 0 0
  Kassa och bank     54 651 26 756 54 651 26 756 54 651 26 756
Förutbetalda kostnader och       0 0 0 0
upplupna intäkter       0 0 0 0
  Uppl ränte- och hyresintäkter 1 015 834     1 015 834 1 015 834

Summa finansiella tillgångar 1 238 287 1 046 109 34 524 29 787 155 452 135 998 1 428 263 1 211 894 1 428 263 1 211 894

Moderbolaget  Innehav för Lånefordringar Summa Summa
Tillgångar värderade till verkligt Via identifiering handelsändamål och kundfordringar redovisat värde verkligt värde
värde över resultaträkningen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Finansiella tillgångar
Andra finansiella placeringstillg
  Aktier och andelar 585 719 451 671     585 719 451 671 585 719 451 671
  Obligationer & andra ränteb  529 509 486 580     529 509 486 580 529 509 486 580
  Övriga lån       0 0 0 0
    - LF Blekinge Fastighets AB     10 000  10 000 0 10 000 0
    - BLF Fastighets AB     25 016 25 015 25 016 25 015 25 016 25 015
  Derivat   34 524 29 787   34 524 29 787 34 524 29 787
  Depåer hos företag som avgivit     312 2 056 312 2 056 312 2 056
  återförsäkring       0 0 0 0
Fordringar       0 0 0 0
  Övriga fordringar     101 630 108 033 101 630 108 033 101 630 108 033
Andra tillgångar       0 0 0 0
  Kassa och bank     53 322 25 798 53 322 25 798 53 322 25 798
Förutbetalda kostnader och       0 0 0 0
upplupna intäkter       0 0 0 0
  Uppl ränte- och hyresintäkter 1 015 834     1 015 834 1 015 834

Summa finansiella tillgångar 1 116 243 939 085 34 524 29 787 190 280 160 902 1 341 047 1 129 774 1 341 047 1 129 774

NETTORESULTAT AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen   Innehav för Lånefordringar Övriga 
Tillgångar värderade till verkligt Via identifiering handelsändamål och kundfordringar finansiella skulder Summa
värde över resultaträkningen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Finansiella tillgångar
Andra finansiella placeringstillg
  Aktier och andelar 80 984 46 191       80 984 46 191
  Obligationer & andra ränteb  6 743 16 378       6 743 16 378
  Övriga finansiella tillgångar  2 349       0 2 349

Summa nettoresultat 87 727 64 917 0 0 0 0 0 0 87 727 64 917
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NETTORESULTAT AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Moderbolaget   Innehav för Lånefordringar Övriga 
Tillgångar värderade till verkligt Via identifiering handelsändamål och kundfordringar finansiella skulder Summa
värde över resultaträkningen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Finansiella tillgångar
Andra finansiella placeringstillg
  Aktier och andelar 65 959 43 813       65 959 43 813
  Obligationer & andra ränteb  6 743 16 378       6 743 16 378
  Övriga finansiella tillgångar  2 349       0 2 349

Summa nettoresultat 72 702 62 539 0 0 0 0 0 0 72 702 62 539

Koncern    2014 2013

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut    0 0

Summa    0 0

Moder    2014 2013

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut    0 0

Summa    0 0

I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i  
balansräkningen. Uppdelningen av hur verkligt värde bestäms görs utifrån följande tre nivåer:

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

Nivå 2: enligt direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara.

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2014:

Koncern, Tillgångar     Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Derivat     0 34 524 0 34 524
Aktier      348 850 0 358 913 707 763
Obligationer & andra räntebärande värdepapper    285 121 244 388 0 529 509

Summa     633 971 278 912 358 913 1 271 796

 Aktier och andelar
IB till UB på nivå 3 2014 2013
Ingående balans 319 642 316 320
Inköp 8 344 8 789
Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 30 927 -5 467

Utgående balans 358 913 319 642

Moder, Tillgångar     Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Derivat     0 34 524 0 34 524
Aktier      348 850 0 236 869 585 719
Obligationer & andra räntebärande värdepapper    285 121 244 388 0 529 509

Summa     633 971 278 912 236 869 1 149 752

 Aktier och andelar
IB till UB på nivå 3 2014 2013
Ingående balans 212 628 217 180
Inköp 8 344 8 789
Försäljning
Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 15 897 -13 341

Utgående balans 236 869 212 628
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Nivå 3, utifrån indata som inte är observerbara på marknaden värderas aktier och andelar enligt nedanstående:
LFAB-aktien värderas till substansvärde. Substansvärdet för LFAB-aktien är detsamma som LFAB-koncernens redovisade beskattade egna kapital. 
Det som påverkar förändringar i substansvärdet på LFAB-aktien är således årets totalresultat i LFAB-koncernen. 
BLF Fastighets AB äger endast andelar i fastighetsbolag som i sin tur bokförs till verkligt värde. Värdet på Humlegårdsaktierna beräknas som ett 
substansvärde vilket består av respektive koncerns egna kapital plus övervärdet i fastigheter. Övervärdet är lika med fastigheternas marknadsvärde 
minus koncernmässigt bokfört värde korrigerat för latent skatt, vilket är den värderingsmetod som bäst avspeglar värdet på BLF Fastighets AB.
Fastigheterna värderas av externa värderingsföretag och dessa görs med användning av ortspriser och fastigheternas kassaflöden. Då marknaden 
för fastighetstransaktioner fungerat normalt har det medfört att ortspriser varit tillgängliga och kunnat användas. Den största negativa påverkan 
på värderingen av fastigheterna är en ökning av avkastningskravet. Direktavkastningskravet ligger i spannet 4,6-7,5 procent med medelvärdet 
5,6 procent.
För övriga fastigheter har värdering fastställts med hjälp av ett externt värderingsföretag som har tagit hänsyn till marknadsinformation och fastigheternas 
kassaflöde. De parametrar som främst påverkar värdet på fastigheterna är förändring i avkastningskravet och eventuellt uppkomst av vakanser.
Länsförsäkringar Blekinge gör i vart och ett av fallen en bedömning av rimligheten i värdet och tar in underliggande värden i de innehav där så är 
möjligt. Där detta inte är möjligt finns en löpande kontakt med styrelsen i respektive bolag för att säkerställa riktigheten i värderingen av tillgångarna.
Om misstankar finns att värdena i något av innehaven skulle vara inkorrekta så förmedlas detta till styrelsen som för detta vidare till respektive bolag.

Not 14 Fordringar avseende direkt försäkring 2014 2013

Fordringar hos försäkringstagare     74 092 69 626
Fordringar hos försäkringsföretag     5 335 4 498

Summa fordringar avseende direkt försäkring     79 427 74 124

Not 15 Materiella tillgångar
 Maskiner/inventarier Aktiverad ombyggnadskostnad Totalt
 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 16 277 15 028 7 806 7 571 24 083 22 599
Investeringar 1 244 1 894 27 235 1 271 2 129
Försäljningar och utrangeringar -783 -645 0 0 -783 -645

Utgående anskaffningsvärde 16 738 16 277 7 833 7 806 24 571 24 083

Ingående avskrivningar -13 104 -12 324 -7 618 -7 571 -20 722 -19 895
Årets avskrivningar -1 109 -1 342 -47 -47 -1 156 -1 389
Försäljning och utrangeringar 600 562 0 0 600 562

Utgående avskrivningar -13 613 -13 104 -7 665 -7 618 -21 278 -20 722

Redovisat värde 3 125 3 173 168 188 3 293 3 361

Materiella tillgångar skrivs planmässigt av på 5 år.

Not 16 Förutbetalda anskaffningskostnader 2014 2013

Ingående värde     2 398 2 329
Årets förändring     89 69

Utgående värde     2 487 2 398

Anskaffningskostnader med avskrivningstid – inom 1 år     2 487 2 398

Not 17 Periodiseringsfond 2014 2013

Periodiseringsfond 2008 0 5 000
Periodiseringsfond 2009 10 000 10 000
Periodiseringsfond 2010 5 000 5 000
Periodiseringsfond 2012 2 000 2 000
Periodiseringsfond 2013 700 700
Periodiseringsfond 2014 0 0

 17 700 22 700



Not 18 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
 2014 2013
 Brutto Åf andel Netto Brutto Åf andel Netto

AVSÄTTNING FÖR EJ INTJÄNADE PREMIER
Ingående balans 124 937 0 124 937 117 473 0 117 473
Premieinkomst 356 161 -58 073 298 088 298 428 -30 504 267 924
Intjänade premier under perioden -348 741 58 073 -290 668 -290 964 30 504 -260 460

Utgående balans 132 357 0 132 357 124 937 0 124 937

Summa avsättning för ej intjänade premier
och kvardröjande risk 132 357 0 132 357 124 937 0 124 937

 2014 2013
Not 19 Avsättning för oreglerade skador Brutto Åf andel Netto Brutto Åf andel Netto

Inträffade och rapporterade skador 275 937 -40 939 234 998 229 575 -20 028 209 547
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 151 020 -84 369 66 651 165 137 -80 365 84 772
Avsättning för skaderegleringskostnad 11 284 0 11 284 11 118 0 11 118

Ingående balans 438 241 -125 308 312 933 405 830 -100 393 305 437

Förväntad kostnad för skador som inträffat
  under den innevarande perioden 239 113 -11 887 227 226 271 493 -34 034 237 459
Utbetalt/överfört till försäkringsskulder eller
  andra kortfristiga skulder -206 137 13 338 -192 799 -203 826 12 555 -191 271
Förändring av förväntad kostnad för skador
  som inträffat tidigare år (avvecklingsresultat) 7 613 -33 876 -26 263 -35 256 -3 436 -38 692

Effekt av beståndsöverlåtelsen
Verkligt värde av övertaget bestånd trafik  
(redovisat i balansräkningen) 28 040
Anpassning till bolagets redovisningsprinciper  
(redovisat i resultaträkningen) 9 662
Livränterörelse 113 780 0 0 0 0 0
Effekt av förändringar i antaganden 0 0 0 0 0 0

Utgående balans 630 312 -157 733 321 097 438 241 -125 308 312 933

UTGÅENDE BALANS BESTÅR AV
Inträffade och rapporterade skador 206 891 -70 974 135 917
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 315 346 -86 759 228 587
Avsättning skaderegleringskostnad 14 958 0 14 958
Skadelivränta 93 117 0 0

Utgående balans totalt 630 312 -157 733 379 462

Avsättning för oreglerade skador i trafikförsäkringen  283 347 (151 535) Tkr diskonteras med en diskonteringsränta på 1,50 (1,75) procent.
Motsvarande odiskonterade avsättningar skulle innebära en ökad avsättning med 37 886 (26 877) Tkr. IBNR avser den egna affären.

 Koncernen Moderbolaget
Not 20 Skatt 2014 2013 2014 2013

Inkomstskatt på årets resulat   -8 521 -10 297 -8 385 -10 173
Uppskjuten skatteskuld på orealiserade vinster   59 945 46 194 59 945 46 194
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver   73 011 71 669 0 0

Summa skatt   124 435 107 566 51 560 36 021
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Not 21 Ställda säkerheter 2014 2013

För försäkringstekniska avsättningar (f.e.r.) registerförda tillgångar    629 937 437 870
Företagsägd K-försäkring vd     1 498 1 107

Summa ställda säkerheter     631 435 438 977

I enlighet med 7 kap 11§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de placeringstillgångar som används för skuldtäckning. Registerföringen 
innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid bolagets insolvens.

Registerförda placeringstillgångar  Registerfört värde (Mkr)

Aktier och andelar 184,4
Obligationer och andra räntebärande tillgångar 392,2
Kassa och bank 53,3

 629,9

Not 22 Personal och löner

 Styrelse och vd Tjänstemän och  Ombud Totalt
Löner, ersättningar och sociala kostnader  övriga anställda
har utgått enligt följande: 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Löner och ersättningar 4 019 5 056 30 464 30 911 2 438 1 575 36 921 37 542
Sociala avgifter 2 018 1 561 15 300 18 891 310 228 17 628 20 680
  varav pensionsavgifter 600 78 4 672 7 538   5 272 7 616

Summa 6 037 6 617 45 764 49 802 2 748 1 803 54 549 58 222

Ersättningar till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och fem av bolagsstämman valda ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. De två arbetstagarrepresentanterna 
erhåller inte styrelsearvode. Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön samt pension. Till andra ledande befattningshavare utgörs 
ersättningen av grundlön samt pension enligt kollektivavtal. Med andra ledande befattningshavare avses två marknadsområdeschefer, en skadechef 
samt en personalansvarig. I löner och ersättningar för 2014 och 2013 ingår avgångsvederlag med 1 550 tkr (1 240 tkr)

  Antal  Rörlig Pensions- 
Ersättningar under 2014  personer Grundlön ersättning kostnad Summa
Verkställande direktör Leif Naurin 1 1 550  0 1 550
Verkställande direktör Magnus Olsson 1 1 853  600 2 453
Styrelsens ordförande Anders Larsson 1 262   262
Styrelseledamot Anneli Enckell 1 69   69
Styrelseledamot Bengt Mattsson 1 68   68
Styrelseledamot Åsa Alm 1 72   72
Styrelseledamot Jörgen Martinsson 1 55   55
Styrelseledamot Bengt Nilsson 1 89   89
Andra ledande befattningshavare 4 2 824 0 1 016 3 840

  6 842 0 1 616 8 458

Bonus  För ledande befattningshavare, VD, riskcontroller, compliance, riskingenjör samt medlemmar i kreditkommittén utgår ingen resultatbonus. 
Resultatbonusen är maximerad till 22 500 kr per person.

Pension  Bolaget har förmånsbestämd pensionsplan i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtal. Pensionsåldern för verkställande direktören är 
65 år. Pensionen är i sin helhet avgiftsbestämd och pensionspremien uppgår till 35 % av bruttolönen. För andra ledande befattningshavare är pen-
sionsåldern 65 år och följer pensionsavtalet mellan FAO och FTF. Pensionen är i huvudsak förmånsbestämd, dock ingår i kostnaden en avgiftsbe-
stämd del med 125 tkr (147 tkr). För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen normala anställningsvillkor.

Bolagets förpliktelser avseende pensioner är täckta genom försäkringar i FPK och LF Liv. Enligt försäkringsbranschens pensionsavtal kan personer 
födda 1955 eller tidigare frivilligt gå i pension från 62 års ålder. En sannoliksbedömning har gjorts hur många anställda som kommer att utnyttja 
möjligheten till förtida uttag.

Avgångsvederlag  Vid uppsägning från Länsförsäkringar Blekinges sida är Magnus Olsson berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 gånger 
den fasta månadslön som Magnus Olsson hade vid anställningens upphörande. För andra ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag 
utan anställningsavtalet följer kollektivavtalet. Avgångsvederlaget för Leif Naurin är under 2014 helt utbetalt.
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   Tjänstemän och
 Styrelse vd övriga anställda    Medeltal anställda
Medeltal anställda och könsfördelning 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Män 6 5 1 1 30 30 31 31
Kvinnor 3 4   34 33 34 33

Totalt 9 9 1 1 64 63 65 64

Medeltal ombud 2014 2013

Privatombud 19 22
Specialombud 47 48

Not 23 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer   2014 2013

Ersättningar till revisorerna
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, revisionsverksamhet
  – Revisionsuppdraget   367 281
  – Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget   120 0
  – Övriga tjänster   17 66

Summa   504 347

Totalt Koncernen   504 347

 Koncernen Moderbolaget
Not 24 Övriga skulder 2014 2013 2014 2013

Premieskatt 5 728 7 084 5 728 7 084
Leverantörsskulder 3 479 3 200 3 479 3 200
Skulder sociala kostnader 0 1 931 0 1 931
Källskatter 956 1 024 956 1 024
Övriga skulder 800 664 1 771 11 001

Summa 10 963 13 903 11 934 24 240

Not 25 Närståenden

Närstående relationer
Moderbolaget har en närstående relation till sina dotterföretag och intresseföretag, se not 12. Sammanställning över närstående transaktioner:

 Försäljning Inköp Fordran Utbetald
 försäkringspremier från på närstående skadeersättning
 till närstående närstående per 31 dec till närstående

BLF Fastighet AB 2014   25 015
BLF Fastighet AB 2013   25 015

LF Blekinge Fastighets AB 2014  1 020 2 168
LF Blekinge Fastighets AB 2013  768 28 385

LF Affärsservice Sydost AB 2014  5 248
LF Affärsservice Sydost AB 2013  3 775

Karlshamn Göteborg 8 Karlshamn AB 2014   10 000
Karlshamn Göteborg 8 Karlshamn AB 2013   0

Styrelsen & VD 2014 945   9
Styrelsen & VD 2013 918   4

Styrelseled Anders Larsson 2014 36   6
Styrelseled Åsa Alm 2014 168   1
Styrelseled Annelie Enckell 2014 419
Styrelseled Jörgen Martinsson 2014 163
Styrelseled Bengt Nilsson 2014 57
Styrelseled Bengt Mattsson 2014 10   1
Styrelseled Peter Fast 2014 46   1
Styrelseled Anna-Carin Zielinski 2014 18
Styrelseled & VD Magnus Olsson 2014 28
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Karlshamn den 12 mars 2015

 Anders Larsson Bengt Nilsson Anneli Enckell
 Styrelsens ordförande Vice ordförande

 Bengt Mattsson Jörgen Martinsson Åsa Alm

 Anna-Carin Zielinski Peter Fast Magnus Olsson
 Personalrepresentant Personalrepresentant Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-18. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  Eva Fällén
  Auktoriserad revisor

Tilläggsupplysningar
angående försäkringsrörelsen
 Försäkringsklasser
 Totalt Olycksfall Motorfordon Motorfordon Brand och Allmän Rättsskydd Summa Mottagen
 2014 och sjukdom ansvar mot övriga annan egen- ansvarighet  direkt  åter-
   tredje man klasser domsskada   försäkring försäkring
 

Premieinkomst, brutto 356 161 16 246 49 074 76 957 141 129 4 420 6 502 294 328 61 833

Premieintäkt, brutto 348 741 15 996 48 241 74 438 138 254 4 352 6 363 287 644 61 097

Försäkringsersättningar, brutto -254 647 -21 849 -42 307 -52 870 -61 230 -1 735 -1 779 -181 770 -72 877

Driftskostnader, brutto -56 085 -3 669 -5 326 -9 843 -34 216 -1 015 -1 568 -55 636 -449

Resultat av avgiven återförsäkring -10 696 -952 6 166 -269 -15 019 -118 -503 -10 696 0

Skade  % -73,0 -136,6 -87,7 -71,0 -44,3 -39,9 -28,0 -63,2 -119,3
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Länsförsäkringar Blekinge för år 2014. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 9-37.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
 årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
 ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag och en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt internationella redovisningsstandarder IFRS, 
såsom de antagits av EU, och enligt lagen om årsredovisning 
i försäkringsföretag, och för den interna kontroll som sty-
relsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
 koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisio-
nen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
 koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktig-
heter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
 väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 

En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
 uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med lagen om årsredovisning i  försäkringsföretag 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 
2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
 finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess 
resultat och kassaflöden enligt internationella redovisnings-
standarder, såsom de antagits av EU, och enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag.  Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi utfört en revision av förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Länsförsäkringar Blekinge för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt försäkringsrörelselagen.

Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Blekinge, org nr: 536201-0505 
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Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om  förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med försäkrings-
rörelselagen.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 18 mars 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Fällén 
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport 2014

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen ”följ  
eller förklara” vilket innebär att ett företag som tillämpar 
denna kan avvika från enskilda regler, men ska då ange 
förklaring till avvikelsen. Svensk kod för bolagsstyrning 
riktar sig främst till noterade bolag, men Länsförsäkringar 
Blekinge har valt att rapportera om sin bolagsstyrning  
enligt denna princip. 

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning
Länsförsäkringar Blekinge är ett ömsesidigt försäkrings-
bolag som ägs av sina försäkringstagare. Detta innebär att 
det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman 
företräds försäkringstagarna av fullmäktige som inrymmer 
representanter från samtliga kommuner i Blekinge.
     Svensk kod för bolagsstyrning innebär bland annat att 
Länsförsäkringar Blekinge i anslutning till årsredovis-
ningen ska avge en särskild rapport om bolagsstyrnings-
principer. Länsförsäkringar Blekinge avser att i tillämpliga 
delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett 
aktiemarknadsbolag och i förhållande till för bolaget över-
ordnade lagar och föreskrifter, följa Svensk kod för bolags-
styrning.
     Huvudsakliga avvikelser avser Kodens bestämmelser 
vad gäller:
• Fullständig kallelse och publicering av uppgifter till  

Bolagsstämma på bolagets hemsida
• Deltagande på distans
• Mandattiden för styrelsens ledamöter
• Beslut om ersättningar och övriga anställningsvillkor
 för bolagsledningen

Denna bolagsstyrningsrapport avser verksamhetsåret 2014 
och är upprättad i enlighet med principerna i Svensk kod 
för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten har inte 
granskats av bolagets revisor.

Länsförsäkringar Blekinges bolagsordning
Bolagsordningen innehåller bland annat bestämmelser 
kring bolagets firma och verksamhetsinriktning med be-
skrivning av vilka försäkringsklasser som bolagets tillstånd 
inbegriper. Vidare innehåller den riktlinjer kring styrelsens 
säte, storlek och sammansättning samt hur val av styrelse, 
fullmäktige och revisor ska ske. Bestämmanderätt på bo-
lagsstämman utövas av fullmäktige som utses av delägarna. 
Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen bestå av för 
varje kommun en fullmäktig och härutöver en fullmäktig 
för varje påbörjat tusental delägare i bolaget inom kommu-
nen. 2014 var fullmäktige 54 stycken.

Länsförsäkringar Blekinges bolagsstämma
Bolagsstämman är Länsförsäkringar Blekinges högsta be-
slutande organ med ett antal formella uppgifter som reg-
leras i lag och bolagsordning. Stämmans huvudsakliga 
uppgifter är att besluta om bolagsordning för Länsförsäk-
ringar Blekinge, utse styrelse, revisorer och valberedning 
samt besluta om ersättning till dessa, fastställa resultat-  
och balansräkning och vinstdisposition samt besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 
Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäk-
ringstagarna. Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen 
under första tertialet i någon av kommunerna i Blekinge 
län. Kallelse till bolagsstämman sker genom brev med pos-
ten, tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. 
     För deltagande på bolagsstämman krävs att fullmäk-
tige närvarar fysiskt. Med hänsyn till det begränsade anta-
let fullmäktige är bedömningen att det lämpligaste sättet 
att genomföra bolagsstämma på är genom fysisk närvaro 
av samtliga fullmäktige. Kodens övriga bestämmelser om 
bolagsstämma, bland annat om styrelsens, ledningens och 
revisorernas närvaro samt om bolagsstämmans genomför-
ande tillämpas av bolaget. Protokoll från bolagsstämma 
publiceras på bolagets hemsida.
     I enlighet med bolagsordningen väljs styrelsen ord-
förande på ordinarie bolagsstämma. Vid stämman lämnas 
förslag till ersättning för styrelsens ordförande, övriga  
ledamöter i styrelsen samt även till fullmäktige och val-
beredningen. 

Bolagsstyrning definierar det beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr Länsförsäkringar Blekinge. 

Bolagsstyrningen regleras av svensk lagstiftning, regler och rekommendationer. Utöver detta tillämpar Länsförsäkringar 

Blekinge även principerna enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Den kompletterar övrig reglering genom att 

ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god bolagsstyrning.

Full- 
mäktige

Bolags-
stämma

Vd

Styrelse

Valda av  
försäkringstagarna
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Valberedning 
Bolaget har en av bolagsstämman utsedd valberedning med 
huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse, 
fullmäktige och revisorer samt ersättning till dessa. Valbe-
redningens ledamöter väljs för en mandattid om tre år och 
maximalt antal mandatperioder är två. Valberedningens 
uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för
valberedningen. Den nu gällande instruktionen finns pub-
licerad på bolagets hemsida.
     Valberedningen kommer att presentera sina förslag för 
fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolagsstämma. Vid  
bolagsstämman kommer valberedningen att presentera och 
motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess 
arbete bedrivits.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Namn Födelseår  Sysselsättning Mandattid

Rune Andersson  1948 Lantbrukare 2015

Niclas Möller  1970 Byggnadsentreprenör 2016

Jan Elmeklo 1942 Skogsbrukare 2016

Meta Bratt 1948 Läkare 2017

Eva Jönsson 1965 Hushållslärare 2015

                                                                                                                       
Revision och revisorer
Revisorn har till uppgift att på ägarnas vägnar granska 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s för-
valtning. Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar 
Blekinge ha en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. 
Revisorerna utses på ordinarie bolagsstämma för tiden  
intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. Härutöver 
kan stämman utse minst en eller högst två lekmannareviso-
rer. Styrelsen träffar revisorn vid bokslutstillfället. 
     Fortlöpande lämnas information ömsesidigt mellan  
parterna.

Vid ordinarie bolagsstämma 2014 utsågs:

Auktoriserade revisorer  Födelseår Företag

Eva Fällén  1960 PwC 

Michael Lindengren, suppleant  1956  PwC 

Internrevision
Styrelsen har utsett en från den operativa verksamheten 
oberoende granskningsfunktion, internrevision, vars hu-
vudsakliga uppgift är att stödja styrelsen med uppföljning 
av att verksamhetens omfattning och inriktning överens-
stämmer med av styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade 
beslut samt att verksamheten bedrivs mot av styrelsen upp-
satta mål. Internrevision ska även granska och utvärdera 
bolagets organisation, rutiner, styrning och kontroll.  

Styrelsen har fastställt en särskild instruktion för intern-
revision. Tjänsten är upphandlad från Länsförsäkring-
ar AB:s internrevisionsenhet som har särskild kompetens 
inom området. En plan för internrevision fastställs av  
styrelsen och rapportering sker till densamma.

Länsförsäkringar Blekinges styrelse
Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och 
förvaltning. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa 
organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll 
och styrning. 
     Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 5 till 7  
ledamöter. I styrelsen ingår vd. Därutöver finns två ordina-
rie arbetstagarledamöter med två suppleanter till dessa. 
     Mandattiden för de bolagsstämmovalda ledamöterna 
uppgår till tre år. Skälen till avvikelse från Kodens bestäm-
melse om mandattid om högst ett år är bedömningen att in-
tresset av att styrelsens ledamöter genom ettårig mandattid 
ställer sina platser till förfogande varje år, inte på samma 
sätt gör sig gällande i bolag vars bolagsstämma utgörs av 
ett begränsat antal ledamöter som vid en bolagsstämma i 
ett aktiemarknadsbolag med många deltagare. Intresset av 
kontinuitet i styrelsearbetet och att ge nyvald ledamot rim-
lig tid att komma in i styrelsearbetet väger därmed tyngre.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Anders Larsson, ordförande  
Födelseår: 1960

Huvudsaklig utbildning: Företagsinterna utbildningar, 
maskiningenjörsutbildning, ledningsgruppsutbildning IFL

Arbetslivserfarenhet: Volvo Personvagnar 1981-1996, Konstruktör, 
projektledare och inköpare ABB, 1997-2000 Inköpschef, EBP 2001-2003 
Teknisk chef, IUC 2003-2004 Marknadsansvarig Stans & Press AB, 
2005- Platschef Stans & Press AB

Huvudsaklig sysselsättning: Produktion- och anläggningschef  
Stans & Press AB

Andra väsentliga uppdrag: Inga andra väsentliga uppdrag för närvarande

Invald: 2000

Mandattid: 2012-2015

Oberoende i förhållande till bolaget: Nej. Anders Larsson har suttit i 
styrelsen mer än 12 år.

Bengt Mattsson
Födelseår: 1948

Huvudsaklig utbildning: Elkraftsingenjörsutbildning, ekonomi, marknad 
samt ledarskapsutbildning IFL och AMP på HHS

Arbetslivserfarenhet: 1971-1998 chefs och vd uppdrag i 
Sydkraftskoncernen, 1999-2000 vd och koncernchef i Adra Soft AB, 
2001-2002 Projektchef NetPort.Karlshamn och 2003-2012 
Kommundirektör Karlshamns kommun. Styrelsearbete i 16 olika styrelser

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag och fastighetsförvaltning

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag, Styrelseordförande i Ocean Harvesting Technologies AB, 
Styrelseordförande i Kreativum i Blekinge AB

Invald: 2013

Mandattid: 2013-2016

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
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Bengt Nilsson, vice ordförande
Födelseår: 1969

Huvudsaklig utbildning: Ekonomiutbildning

Arbetslivserfarenhet: Riksbyggen Södra Skåne 
1994-1999, Karlskrona kommun från 1999

Huvudsaklig sysselsättning: Redovisningschef/stf 
ekonomichef Karlskrona kommun sedan 2008 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Rödeby 
Elverk ek. för, Rödeby Energi AB samt Rödeby  
Kraft AB

Invald: 2011

Mandattid: 2014-2017

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Anneli Enckell
Födelseår: 1964 

Huvudsaklig utbildning: Ekonomiutbildning

Arbetslivserfarenhet: Egen företagare i tidningsbranschen i 25 år

Huvudsaklig sysselsättning: HR-koordinator

Andra väsentliga uppdrag: ordförande i Gratistidningarnas Förening  
i Sverige

Invald: 1999

Mandattid: 2014-2017

Oberoende i förhållande till bolaget: Nej. Anneli Enckell har suttit  
i styrelsen mer än 12 år.

Åsa Alm
Födelseår: 1976

Huvudsaklig utbildning: Fil.kand. i Media och kommunikation

Arbetslivserfarenhet: 1999 informatör Länsteknikcentrum i Jönköping, 
1999-2000 copywriter/assistent Andy Potter Graphics, från år 2000 
ekonomi/marknadsföring Sublink AB och marknadsförare Radius Sweden AB 

Huvudsaklig sysselsättning: Driver Barnens Gård sedan 2011

Andra väsentliga uppdrag: Inga andra väsentliga uppdrag för närvarande

Invald: 2009

Mandattid: 2013-2016

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Jörgen Martinsson
Födelseår: 1969

Huvudsaklig utbildning: Maskiningenjörsutbildning, ekonomi, ledarskap

Arbetslivserfarenhet: KAM Specma AB och Distriktschef Pressbyrån AB på 
90-talet, Marknadschef Matas AB i 3 år, Etableringschef Netto AB i 3 år, vd 
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund/ANSA AB/PdC AB och Stiftelsen 
Svensk Pälsdjursforskning i 5 år

Huvudsaklig sysselsättning: Klubbdirektör Mjällby AIF sedan 2 år tillbaka

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Mjällby AIF i 8 år, Styrelse - 
ordförande i Mjällby AIF i 5 år, Styrelseordförande i Sölvesborgs köpmanna - 
förening 5 år, Styrelseledamot och vd i Mjällby Support AB i 4 år

Invald: 2012

Mandattid: 2012-2015

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
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Anna-Carin Zielinski
Födelseår: 1969

Arbetslivserfarenhet: 9 år på Folksam, anställd på 
Länsförsäkringar Blekinge sen april 1999

Huvudsaklig sysselsättning: Sakskadereglerare 
Länsförsäkringar Blekinge

Oberoende i förhållande till bolaget: Nej. Anna-Carin 
Zielinski är personalrepresentant i styrelsen.

Peter Fast 
Födelseår: 1964

Arbetslivserfarenhet: På Länsförsäkringar Blekinge 
sedan 1997

Huvudsaklig sysselsättning: Företagsrådgivare 
Länsförsäkringar Blekinge

Oberoende i förhållande till bolaget: Nej. Peter Fast  
är personalrepresentant i styrelsen.

Magnus Olsson, vd
Födelseår: 1964

Huvudsaklig utbildning: Agronom, ekonomisk inriktning

Arbetslivserfarenhet: Skaraborgs Läns Hushållningssällskap 1990-1992, 
livsmedelsbranschen 1992-1997, Länsförsäkringar Östgöta 1997-2013, VD 
Länsförsäkringar Blekinge från augusti 2013

Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör Länsförsäkringar 
Blekinge

Oberoende i förhållande till bolaget: Nej, Magnus Olsson är vd på bolaget.

Anna Ingemansson och Maria Ahlbäck-Saénger är  
personalrepresentantsuppleanter, men ingen av dessa  
har deltagit vid något möte under 2014.

Arbetsfördelning inom styrelsen
Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete vilken 
är i tillämpliga delar anpassad till Kodens bestämmelser. 
Arbetsordningen finns publicerad på bolagets hemsida. 

Revisionsutskott
Revisionsutskottet är ett utskott till bolagets styrelse och ska 
bestå av minst tre styrelseledamöter. Minst en av utskottets 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget,  
bolagsledningen och dess kontrollerande ägare samt ha  
redovisnings eller revisionskompetens. Styrelseledamot som 
ingår i bolagsledningen får inte vara ledamot av utskottet. 
     Revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens 
arbete med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning.  
Revisionsutskottet ska även bereda för de ärenden som sty-
relsen från tid till annan hänskjuter till revisionsutskottet. 
Revisionsutskottets möten bör anpassas till styrelsens möten 
och dess agenda, så att utskottet kan fullgöra sin roll som  
beredande organ för delar av styrelsearbetet. Revisions-
utskottets uppgifter ska fastställas av styrelsen i särskild  
arbetsordning.
     Protokoll ska tillställas utskottsledamöterna liksom  
styrelsen.

Ersättningsutskott
Styrelsen i sin helhet utgör bolagets ersättningsutskott.
Bolagets styrelse ska besluta om ersättning och övriga  
anställningsvillkor för vd. Beslut om ersättning till övriga 
anställda som ingår i Länsförsäkringar Blekinges företags-
ledning och eventuella övriga anställda som rapporterar  
direkt till vd har delegerats till vd. Beslut om ersättning  
och övriga anställningsvillkor till vd fattas av styrelsen.  
Vid styrelsens sammanträden beträffande ersättningsfrågor 
ska detta protokollföras. 

Finansutskott
Finansutskottet är ett utskott till bolagets styrelse och ska 
bestå av minst två styrelseledamöter, samt kapitalförvaltare 
och vd. Finansutskottets ledamöter utses vid konstituerande 
styrelsesammanträde för ett år i taget.
     Finansutskottet har till syfte att följa och övervaka bola-
gets kapitalförvaltning enligt beslutad Policy för kapitalför-
valtning och skuldtäckning. 
     Finansutskottets möten bör anpassas till styrelsens möten 
och dess agenda, så att utskottet kan fullgöra sin roll som 
beredande organ för delar av styrelsearbetet. Finansutskot-
tet sammanträder minst fyra gånger per år och protokoll ska 
tillställas utskottsledamöterna liksom styrelsen.



BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT  45 

Bankutskott
Bankutskottet är ett utskott till styrelsen och består av två 
styrelseledamöter, affärsområdeschef Privat (bank) samt vd. 
Den sistnämnda är föredragande.
     Bankutskottet har till syfte att följa och övervaka bola-
gets verksamhet inom bank. Då en samlimiteringsgrupp 
vid ny kreditpropå passerar en total belåning om 15 mkr 
skall den propån tillstyrkas av Länsförsäkringar Blekinges 
bankutskott (finns även definierat i lokal kreditdelegation).
     Utskottet ska också bevaka att verksamheten följer  
lagar och förordningar, interna och externa, samt de in-
struktioner och regler som uppställs av den gemensamma 
banken, Länsförsäkringar Bank. Utskottet sammanträder 
anpassat till den mängd ärenden som kan bli aktuella, dock 
minst en gång per kvartal. Vid utskottets möte förs proto-
koll vilka tillställs styrelsen.

Ersättning till företagsledningen
Ersättning till ledande befattningshavare utgörs enligt föl  - 
jande: Fast grundlön, tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. 
 Rörlig ersättning utgår inte till bolagsledningen enligt  
fastställd Ersättningspolicy. 
 En redogörelse för företagets ersättningar lämnas på  
företagets webbplats i samband med att årsredovisningen 
fastställs på bolagsstämman.

Möten och närvaro 2014
   Styrelse  Revisions- Ersättnings- Finans- Bank- Närvaro  Närvaro 
     utskott utskott utskott utskott styrelse- utskotts-
         möte möte

 Antal möten  8  2 1 2 2  

Ledamot        

Anders Larsson       Ordförande Ordförande Ordförande 8 5

Bengt Nilsson   Ordförande Ledamot   7 3

Anneli Enckell   Ledamot Ledamot   8 3

Bengt Mattsson     Ledamot Ledamot  8 3

Åsa Alm   Ledamot Ledamot   8 3

Jörgen Martinsson    Ledamot  Ledamot 5 3

Anna-Carin Zielinski    Ledamot   8 1

Magnus Olsson    Ledamot Ledamot Ledamot 8 5

Peter Fast 
Tillträdde 23 april 2014    Ledamot   5 0

Helen Lundin 
Avgick 23 april 2014    Ledamot   2 0
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Styrelsens rapport om intern 
kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen 2014

Styrelsen ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen, Finans-
inspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av 
finansiella bolag samt Koden för den interna kontrollen.  
Systemen för intern kontroll och riskhantering avseende 
den finansiella rapporteringen är utformade för att uppnå 
rimlig säkerhet avse ende tillförlitligheten i den externa 
finansiella rapporteringen och för att säkerställa att de 
finan siella rapporterna är framtagna i överensstämmelse 
med god redovisningssed, tillämpliga lagar och föreskrifter. 
     Denna rapport om intern kontroll avseende den finan-
siella rapporteringen 2014 har upprättats i enlighet med 
Koden. Rapporten är inte en del av den formella årsredo-
visningen och rapporten är inte granskad av bolagets revi-
sorer. Processen för intern kontroll och riskhantering base-
ras på kontrollmiljön och omfattar fyra huvudaktiviteter: 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kom-
munikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med den organisa-
tion, beslutsordning samt fördelning av befogenheter och 
ansvar mellan de olika organ styrelsen och verkställande 
direktören inrättat för bolaget. Denna ordning dokumen-
teras och kommuniceras i styrdokument i form av interna 
policies, riktlinjer och instruktioner. Beroende på typ av 
dokument och lagreglering fastställer antingen styrelse  
eller vd styrdokumenten. 
     Styrelsen fastställer den övergripande organisationen, 
finansiella mål och övriga mål utifrån modellen balanserat 
styrkort. Styrelsen har ett revisionsutskott som hanterar de 
revisionella frågorna. Styrelsen har fastställt en instruktion 
för rapportering innehållande bestämmelser om vad som 
ska rapporteras till styrelsen och med vilken periodicitet 
detta ska ske. Rapporteringen ska vara av sådan art att  
styrelsen kan göra en välgrundad bedömning av bolagets 
risker och ekonomiska utfall.

Riskbedömning
Riskbedömning omfattar att identifiera, kartlägga och vär-
dera väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen samt övriga risker 
som bolaget utsätts för. Länsförsäkringar Blekinge har in-
rättat en samlande, självständig och gentemot den affärs-
drivande verksamheten oberoende funktion för riskhan-
tering, riskkontrollfunktion, som stöd för vd, ledning och 
operativa enheter i att fullgöra sitt ansvar att bedriva verk-
samheten med god riskkontroll och enligt gällande regler.

Kontrollaktiviteter
Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom 
noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsruti-
ner med inbyggda kontrollfunktioner samt utvärdering av 
arbetet med kontinuerliga förbättringar. Den finansiella  
informationen analyseras och granskas på olika nivåer i 
organisationen innan den blir offentligt publicerad. 
     Ett kontinuerligt arbete pågår med att eliminera och 
reducera identifierade väsentliga risker som påverkar den 
interna kontrollen avseende den finansiella rapportering-
en. Arbetet inkluderar utveckling och förbättring av kon-
trollaktiviteter samt insatser för att medarbetarna ska ha 
rätt kompetens.

Information och kommunikation
De interna styrdokumenten är föremål för översyn och be-
slut tas minst en gång per år. Styrdokumenten publiceras 
på bolagets interna hemsida. Varje chef ska se till att be-
stämmelserna kommuniceras till underställd personal.

Uppföljning
Processer för riskbedömning och kontroll ska anpassas uti-
från förändringar i verksamheten som väsentligen påverkar 
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. 
     Styrelsen tillser att det finns en ändamålsenlig funktion 
för löpande uppföljning och årlig utvärdering av efterlev-
naden av interna instruktioner, policydokument, riktlinjer 
och manualer samt av ändamålsenlighet och effektivitet i
etablerade kontrollstrukturer. 
     För det ekonomiska utfallet sker månadsvis uppföljning 
med verkställande direktören och affärsenheterna genom 
controller där utfall jämförs med budget och affärsplan 
samt att uppsatta mål följs upp utifrån styrkort. Styrelsen 
tillser vidare att det finns en särskild process för uppfölj-
ning av att rapporterade brister åtgärdas. Uppföljande  
enheter inom Länsförsäkringar Blekinge är controller,  
ekonomifunktioner, riskkontroll, compliance och obero-
ende granskning (internrevision). Internrevision är en 
oberoende granskningsfunktion som stödjer styrelsen i 
uppföljningen av att verksamheten bedrivs i enlighet med 
styrelsens beslut, bedrivs på ett effektivt sätt, om rapporte-
ring till styrelsen ger en korrekt bild av verksamheten och 
om verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk. Funk-
tionen är direkt underställd och rapporterar till styrelsen. 
I den skriftliga rapporteringen lämnas ett omdöme om den 
interna kontrollen inom olika områden beroende på vilka 
processer som varit mål för uppföljning enligt av styrelsen 
fastställd plan. 
     Varje chef ska se till att styrdokument efterlevs inom sitt 
ansvarsområde. 
     Funktionen compliance har till uppgift att fortlöpande 
identifiera, bedöma, övervaka och rapportera compliance-
risker, vilket innebär risker som kan uppkomma i verksam-
heten till följd av bristande regelefterlevnad och kan leda 
till sanktioner och risk för finansiell förlust.
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Karlskrona kommun
(mandattid utgår 2015)
Lars Karlsson, Karlskrona
Roger Andreasson, Rödeby
Ken Svensson, Holmsjö
Kerstin Ekberg Söderbom, Hasslö
Lennart Ivarsson, Jämjö
Anders Andersson, Drottningskär
Birgitta Backlund, Karlskrona
Lena Runnsjö, Lyckeby
Sven-Erik Karlsson, Karlskrona  
Birgitta Engblom, Karlskrona
Sven Wallfors, Karlskrona
Göran Pettersson, Fågelmara
Per Carlsson, Lyckeby
Mikael Svensson, Lyckeby
Marie Midström, Nättraby
Carl-Göran Svensson, Ramdala
Rolf Danielsson, Karlskrona
Magnus Henriksson, Rödeby
Bo Claesson, Jämsunda
Anders Pettersson, Torhamn
Anders Olsson, Tving

Ronneby kommun
(mandattid utgår 2015)
Ingvar Nilsson, Hallabro
Karl-Erik Ovesson, Bräkne-Hoby
Olof Wogén, Listerby
Linda Mattisson, Hallabro
Meta Bratt, Ronneby
Bengt Hansson, Kallinge
Charlotte Johansson, Ronneby
Marie Miletti, Ronneby
Lina Skoglund, Ronneby

Karlshamns kommun
(mandattid utgår 2014)
Mats Bondesson, Asarum
Cecilia Fredriksson, Asarum 
Mats Olausson, Asarum
Marcus Henriksson, Karlshamn
Ulf Hagman, Karlshamn
Carin Erlandsson, Karlshamn
Catharina Svensson, Karlshamn
Sofia Jacobsson, Karlshamn
Agne Olsson, Mörrum
Per Svensson, Mörrum
Karin Blomdahl, Trensum
Johan Berntsson, Trensum

Sölvesborg kommun 
(mandattid utgår 2014)
Jeaneth Johansson, Sölvesborg
Ulf Borgman, Sölvesborg
Ola Olsson, Sölvesborg
Christel Göransson, Sölvesborg
Niclas Möller, Sölvesborg
Jörgen Severin, Sölvesborg
Nils-Rune Jansson, Sölvesborg

Olofströms kommun
(mandattid utgår 2014)
Bengt Hessbo, Jämshög
Eva Jönsson, Olofström
Veine Sjödahl, Jämshög
Jörgen Arvidsson, Kyrkhult
Anders Persson, Vilshult

Fullmäktige 2014

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BLEKINGE ÄR KUNDÄGT

Fullmäktiges uppdrag består i att bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget och framföra dem till 
bolagets ledning. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Utöver stämman  
träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning några gånger varje år för att diskutera angelägna frågor.  
På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som tillgodoser kundernas 
krav och förväntningar.

•	Delägarna d v s kunderna utser fullmäktige som idag är 54 stycken. Blekinge är uppdelat i öst och väst där 
öst består av kommunerna Karlskrona och Ronneby och väst av Sölvesborg, Olofström och Karlshamn. 

• Val av fullmäktige sker under fjärde kalenderkvartalet det år fullmäktiges uppdrag går ut. 

•	Valet gäller för 2 år.

•	Fullmäktige får inte vara fyllda 70 år vid dagen för inval eller omval.

•	Det är valberedningen som arbetar med förslag till val av fullmäktige inom varje kommun. 

Läs mer om fullmäktige på www.lansforsakringar.se
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Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Blekinge 2014
Fastighetsmäkleriets femte år –  

vi slog upp portarna november 2008 i 

Karlshamn och Sölvesborg. Året efter 

öppnade vi i Ronneby och Karlskrona. 

Detta femte år var året då mäkleriet 

på riksbasis skulle nå en marknads

andel på 10 procent. En gräns vi i 

Blekinge redan passerat och istället 

siktar vi på 20 procent i länet. 

I Karlshamn har vi för enskilda kvartal redan passerat  
25 procent marknadsandel i kommunen. Försäljningen av 
lantbruk, villor och bostadsrätter omsatte för Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling 2014 inte mindre än 354 Mkr 
fördelat på 285 unika uppdrag. Av detta stod Länsförsäk-
ringar Bank som låne givare till omkring 20 procent av kun-
derna. En siffra både vi mäklare och banken siktar på att 
ytterligare förbättra. En unik insats som gjordes var försälj-
ningen av 6 pepparkakshus. Det gav en otrolig publicitet  

och till slut bidrog kontoren till en insamlad summa om  
62 000 kr till Barncancerfonden.
  Med kontor på samtliga orter har vi lokala mäklare 
som profilerar Länsförsäkringar dagligen ute på husvis-
ningar. Varje år träffar vi omkring 10 000 spekulanter som 
är på jakt efter ett nytt boende. 
 Under året har både mäklare, bankrådgivare och för-
säkringsrådgivare träffats ett flertal gånger för att öka 
kännedom om varandras arbetssätt för att bli bättre på att 
kunna hjälpa kunden till en så bra helhetsupplevelse som 
möjligt. Ett arbete som vi fortsätter med in i 2015.
  I september förstärktes personalen med ytterligare en 
duktig mäklare i Karlskrona. I övrigt har vi stått väl rusta-
de med intakt personalstyrka över kontoren.
  Inte bara resultatmässigt gick året bra, i kundnöjd hets-
mätningar låg kundbetyget på fina nivåer, i snitt 4,4 poäng 
av 5 möjliga. Att försäljningen dessutom gått bra kan antas 
vara en följd av nöjda kunder. Att bibehålla och ytterligare 
förbättra kundnöjdheten är ett av målen för året som  
kommer.
  Med hopp om ett tryggt, nära och framgångsrikt 2015.
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Ett brandsäkrare Blekinge!

Detta genom en stor kampanj där vi delat ut brandsläckare  
till våra boendekunder. Vi är mycket glada över responsen 
och kunde aldrig ana att den skulle bli så stor! Det roligaste 
av allt har varit alla härliga kunder som besökt oss på kon-
toren och på torgen runt om i Blekinge. Kampanjen har 
fungerat som en del i vårt övergripande skadeförebyggande 
arbete för att motverka bränder. Vi har redan nu sett resul-
tat av kampan jen både i bränder som förhindrats med hjälp 
av brandsläckarna samt ett 
ökat antal kundbok ningar  
och ökad försäljning.

Fakta om brandsläckarkampanjen
Kampanjen var ett initiativ från 
Länsförsäkringar Blekinges led-
ningsgrupp för att arbeta mer 
förebyg gande samtidigt som vi 
ville göra en aktivitet för våra 
viktiga boendekunder.  
  Kampanjen pågick från den 
26 september till den 31 decem-
ber 2014. Vi fanns på plats sju 
fredagar/lördagar runt om i  
Blekinges alla kommuner. Vi 
hade kvälls öppet på kontoren  
i Karlskrona och Karlshamn  
fem torsdagar i oktober. Totalt  
dela de vi ut cirka 10 000 brand - 
släckare och hade många fler 
kundmöten.  
  Vi gjorde en husbilsturné under ett antal dagar där vi  
besökte en del av våra kunder och delade ut brandsläckaren 
personligen. Samtidigt spelades också en film in med Magnus 
Olsson, vd, där han berättar om aktiviteten samtidigt som 
han åkte runt till kunder och delade ut brandsläckare. Filmen 
visades under ett antal veckor på TV4, vår hemsida och BLT 
och Sydöstrans webbplatser. Samtliga medarbetare var på 
ett eller annat sätt involverade i kampanjen.

En av alla de trevliga kunder som 
vi träffade på torget i Karlskrona 
var Stina Johansson, 96 år, från 
Hasslö. Hon har varit kund hos 
Länsförsäkringar så länge hon 
kan minnas. Stina fick sin brand-
släckare hemlevererad till Hasslö 
av vår husbil och vi bjöds på kaffe 
och kaka.  

”Båtens förtöjning 
släppte i den hårda 
vinden.”

– Jag brukar nog fixa det mesta själv, men den här 

gången blev jag bekymrad, berättar Fredrik Nilsson.

Det var i höstas som ovädret kom, precis innan Fredrik 
skulle ta upp båten. Vinden drog och slet i förtöjningarna 
redan på kvällen och när Fredrik kom ut på morgonen var 
skadan redan skedd. Båten var illa tilltygad på flera ställen 
och tog in vatten.
 – Hjälpen var bara ett samtal bort och inom några tim-
mar var en kille på plats för att titta på skadorna. Sedan 
löste sig allt snabbt.
 – Jag har aldrig krabbat med att byta bolag. Jag känner 
mig helt trygg med Länsförsäkringar Blekinge. Det är det 
viktigaste när olyckan är framme.

Fredrik Nilsson, 
Sternö Vindhamn.

Under hösten 2014 har Länsförsäkringar Blekinge 

hjälpt till att öka tryggheten i 10 000 hushåll i Blekinge.





Länsförsäkringar har enligt Svenskt Kvalitetsindex  

Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden och fick 

under året även utmärkelsen Årets Bank av tidningen  

Privata Affärer. Det är ett resultat av mål medvetet  

arbete med kunden och kund mötet. Vi tar oss tid med  

kunden, lämnar snabba svar och är tydliga i rådgivningen.

”Jens ställde upp på ett 
ögonblick!”
– Hela husbilen blev röd av slipdamm som jag 

inte kunde få bort! Jag har varit kund i Länsför

säkringar Blekinge i 35 år och bara haft någon 

en staka skada tidigare. Nu var det dags att be om 

hjälp, berättar Lars. 

Lars och Inger har husbilen vinterförvarad i en hall 
bland andra fordon och båtar. Men just denna dag 
tidigt i våras, torrslipades en båt precis utanför por-
tarna. Bottenfärgen var röd och snart hade det mesta 
i maskinhallen fått ett lager rött damm över sig. Även 
hus -bilen. Dammet gick inte att tvätta bort så Lars 
kontaktade Länsförsäkringar Blekinge direkt.
 – En sympatisk och elegant man vid namn Jens 
kom ut och besiktigade skadan. Han ställde upp på 
ett ögonblick! Bilen rekonditionerades och det blev 
jädrigt bra, berättar Lars. Processen har gått helt 
smärtfritt så nu kan jag och Inger ut och köra igen. 

Lars och Inger
från Blekinge

Utmärkelser 2014

Tillgänglighet är och förblir alltmer viktigt. 
Kunderna vill nå banken i olika kanaler 
och vid olika tidpunker. Digitalt och fysiskt.  
Vi skapar förutsättningar för fler möten  

genom exempelvis generösa öppettider. Våra 
kontor öppnar tidigt på morgonen och under 
hösten har vi testat kvällsöppet en dag i veckan  
i Karlskrona och Karlshamn.

Länsförsäkringar Blekinge är ett kundägt 

försäkringsbolag som erbjuder individuell 

trygghet genom våra bank och försäk

ringstjänster. Miljöarbetet är integrerat 

i verksamheten och ska leda till positiv 

miljöutveckling, för oss och omvärlden.

Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt 
eget agerande för att verka för ett hållbart 
samhälle. Det innebär att vi följer de miljö-
lagar och andra krav som ställs på oss, vi 

minimerar våra egna utsläpp av miljöföro-
reningar och vi ser till att medarbetare inom 
Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kun-
skap och förståelse om den miljöpåverkan 
som Länsförsäkringars verksamhet har på 
människa och natur.
 Vi påverkar och vägleder våra kunder, 
leverantörer och andra intressenter så att de 
tar största möjliga miljöhänsyn för att inte 
påverka miljön negativt. Vi samverkar med  
andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan 
framåt.

Vårt miljöarbete
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Ordlista

Allmänt
Bruttoaffär
Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären som åter-
försäkras hos andra bolag.

Direkt försäkring
Försäkringsaffär som avser avtal direkt mellan försäkringsgivare 
(försäkringsbolag) och försäkringstagare. Försäkringsbolaget är 
– till skillnad från vid mottagen återförsäkring – direkt ansvarig 
gentemot försäkringstagarna.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela den ansvarig-
het som det iklätt sig gentemot försäkringstagare, återförsäkrar 
bolaget de tecknade försäkringarna – helt eller delvis – hos andra 
bolag. Man talar härvid om avgiven återförsäkring hos det först-
nämnda bolaget och mottagen återförsäkring (indirekt försäkring) 
hos det sistnämnda bolaget.

Mottagen återförsäkring
Med mottagen återförsäkring förstås återförsäkringsaffär som 
mottages från andra försäkringsföretag. Mottagande bolag har i 
detta fall inget direkt ansvar gentemot försäkringstagarna.

Affär för egen räkning (f.e.r.)
Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag självt 
står risken för och som alltså inte återförsäkras hos andra bolag. 
 Affär för egen räkning är med andra ord bruttoaffär minskat med 
 avgiven återförsäkring.

Diskontering
Trafikförsäkring är en affär med lång avvecklingstid. Det innebär 
att det kan ta flera år innan en skada är slutbetald. Under tiden 
förräntas den avsättning som avsatts som reserv för skadan. Det 
innebär att ett lägre belopp än det nominella kan avsättas som 
 reserv, d v s avsättning för oreglerade skador diskonteras.

Termer i resultaträkningen och resultatanalysen
Premieinkomst
Motsvarar i princip under året influtna premiebelopp. I premie-
inkomsten ingår även ej betalda terminspremier.

Premieintäkt
Avser, kort uttryckt, den premieinkomst som belöper på räken-
skapsåret.
 Premierna inbetalas vid skilda förfallodagar under året och 
avser som regel en försäkringstid av ett år. Vid räkenskapsårets 
slut har bolaget således erhållit premier som till större eller  mindre 
del avser närmast följande år. Denna del av premieinkomsten 

 redovisas i bokslutet som en skuldpost, som kallas avsättning för 
ej intjänade premier. Motsvarande skuldpost vid räkenskapsårets 
början frigörs och är en intäkt för det aktuella året. Se även kvar-
dröjande risker nedan.
 Premieintäkten för året består således av följande poster: 
 Avsättning för ej intjänade premier vid årets början plus premie-
inkomst under året minus avsättning för ej intjänade premier vid 
årets slut.

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Eftersom premierna betalas i förskott och viss tid förflyter från 
det en skada inträffar till dess ersättning utbetalas, uppsamlas hos 
bolaget ett kapital som ger avkastning. Den beräknade räntan på 
detta kapital överförs i resultatredovisningen från kapitalförvalt-
ningen till skadeförsäkringsrörelsen under benämningen kapital-
avkastning överförd från finansrörelsen.

Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar plus avsättning för  oreglerade 
skador vid årets slut minus avsättning för oreglerade skador vid 
årets början. En del av försäkringsersättningarna utgörs av reserv-
avvecklingsresultat. I utbetalda försäkringsersättningar ingår 
också driftskostnader för skadereglering.

Driftskostnader i försäkringsrörelsen
Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kostnader för 
anskaffning av försäkringsavtal och kostnader för administration. 
Kostnader för skadereglering redovisas under försäkringsersätt-
ningar.

Avvecklingsresultat
För skador som inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång 
reserveras medel i bokslutet, i avsättning för oreglerade skador.
 Den bedömning av kommande utbetalningar som gjorts kan 
av olika skäl visa sig felaktig. Inflationstakten kan bli en annan än 
den som förutsattes när skadan värderades. Lagstiftning och/ eller 
praxis beträffande personskador kan förändras. Vidare är det 
rent allmänt svårt att bedöma utbetalningarna för en komplicerad 
 skada, vars slutreglering kan ligga flera år framåt i tiden.
 Om det beräknade ersättningsbeloppet för en skada visar sig 
vara övervärderat, uppstår en vinst när ersättningsbeloppet be-
döms på nytt eller när skadan slutregleras. Om beloppet under-
värderats blir det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

Termer i balansräkningen 
Försäkringstekniska avsättningar
Sammanfattande benämning på gjorda avsättningar för ej in-
tjänade premier och kvardröjande risker, oreglerade skador och 
återbäring.
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Avsättning för ej intjänade premier
En skuldpost som i princip motsvarar den del av premieinkomsten 
som vid bokslutet hänför sig till nästkommande år.

Kvardröjande risker
Om avsättning för ej intjänade premier bedöms otillräcklig för 
att täcka förväntade skade- och driftskostnader för det gamla 
 försäkringsbeståndet fram till nästa förfallodag, ska denna ökas 
med avsättning för kvardröjande risker.

Avsättning för oreglerade skador
De skador som inträffar under räkenskapsåret hinner av olika skäl 
(tidskrävande utredningar mm) inte alltid slutregleras före årets 
utgång. I bokslutet måste därför en avsättning göras för beräknade, 
ännu inte utbetalda försäkringsersättningar som kallas avsättning 
för oreglerade skador. I denna avsättning ingår även den beräknade 
kostnaden för att slutreglera de skador som ingår i avsättningen.

Avsättning för återbäring
Avsättning för återbäring som tilldelats men vid bokslutstillfället 
ännu inte förfallit till betalning.

Säkerhetsreserv
Kollektiv säkerhetsbetingad förstärkning till de försäkrings-
tekniska avsättningarna i skadeförsäkring.

Utjämningsfond
Skadeförsäkringsrörelsen är av naturliga skäl utsatt för betydande 
kastningar i årsresultaten, främst beroende på antalet  storskador 
och deras omfattning. För att utjämna dessa kastningar har t o m 
1990 skattefri avsättning kunnat ske till en fond som kallas ut-
jämningsfond. Ytterligare avsättning får inte göras. Fonden får 
användas till att täcka förlust på försäkringsverksamheten eller 
totalt.

Periodiseringsfond 
Svensk skattelagstiftning medger under vissa förutsättningar 
 avsättning till periodiseringsfond. Avsättning får ske med högst 
25 procent av den skattepliktiga inkomsten. En avsättning ska 
återföras till beskattning senast sjätte året efter avsättningen. 
 Genom avsättning till periodiseringsfond kan en skattemässig 
 resultatutjämning ske mellan olika år.

Avsättning för uppskjuten skatt
Avsättning för uppskjuten skatt på orealiserade vinster på 
 placeringstillgångar samt på skillnaden mellan bokfört och 
 skattemässigt värde på fastigheter.

Fond för orealiserade vinster
Skillnaden mellan placeringstillgångarnas verkliga värde och 
 anskaffningsvärde efter avdrag för uppskjuten skatt.

Övriga termer och nyckeltal 
Konsolideringskapital
Sammanfattande benämning på summan av beskattat eget kapital, 
obeskattade reserver och uppskjuten skatt.

Konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapital och premieinkomst 
för egen räkning, uttryckt i procent. Konsolideringsgraden – 
 beräknad på detta sätt – är det mått på kapitalstyrka som används 
i försäkringsbranschen.

Kapitalbas
Kapitalbasen är enkelt uttryckt det tillgängliga kapitalet. Ett före-
tags kapitalbas innehåller i första hand eget kapital, men  dessutom 
får man inom vissa gränser räkna in också förlagslån som tagits 
upp. Förlagslån är lån där långivarens fordran i händelse av före-
tagets konkurs inte kommer att bli betald förrän alla vanliga 
 skulder är till fullo betalda. Förlagslån ger alltså en extra buffert 
för övriga fordringsägare.

Solvensmarginal
Erforderlig solvensmarginal är ett mått på hur stort kapital ett 
 företag behöver. Beräkningen av den görs utifrån bolagets premie-
inkomster, dels utifrån dess skadeersättningar. Den erforderliga 
solvensmarginalen är det högsta av de två beräknade värdena. 
Det krävs att kapitalbasen skall vara minst så stor som den erfor-
derliga solvensmarginalen, men också minst så stor som det så 
kallade garantibeloppet (ett fast belopp som inte beror av bolagets 
affärsvolym, däremot av vilken typ av affär bolaget sysslar med).

Skadeprocent  f.e.r.
Försäkringsersättningar för egen räkning i förhållande till 
 premieintäkt för egen räkning.

Driftskostnadsprocent  f.e.r.
Driftskostnader för egen räkning i förhållande till premieintäkt 
för egen räkning.

Totalkostnadsprocent  f.e.r.
Summan av skadeprocent f.e.r. och driftskostnadsprocent f.e.r.

Skadeprocent, direkt försäkring
Försäkringsersättningarna i direkt försäkring dividerade med 
premieintäkten i direkt försäkring.

Driftskostnadsprocent, direkt försäkring
Driftskostnaderna i direkt försäkring dividerade med premie-
intäkten i direkt försäkring.

Totalkostnadsprocent, direkt försäkring
Summan av försäkringsersättningar och driftskostnader i direkt 
försäkring dividerad med premieintäkten i direkt försäkring.

Direktavkastningsprocent
Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på aktier och 
andelar och överskott/underskott på egna fastigheter i procent av 
tillgångarnas marknadsvärden.

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade vinster och förluster 
samt orealiserade värdeförändringar under året i procent av till-
gångarnas marknadsvärden.
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