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länsförsäkringar västernorrland är ett av de  
24 länsförsäkringsbolag som tillsammans  
bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie  
bolagstämma hålls den 23 april 2010 kl.  
15.30 på länsmuseet Murberget i härnösand.

   efter justering och dialog förelåg inte 

längre några invändningar från  

Finansinspektionen mot en ombild-

ning av länsförsäkringar liv.  

länsförsäkringar beslutade dock, 

bland annat mot bakgrund av osäker-

het kring kommande regelverk, att 

skjuta upp ombildningen. 

   i januari 2010 säljer västernorrlands-

fonden aB samtliga innehav i lokala 

västernorrländska små tillväxtföretag 

till fastighetsförvaltningsbolaget  

gården 35 aB.

Vi	arbetar	för	en		
bättre	miljö		
I april omcertifierades bolaget 
enligt miljöledningssystemet ISO 
14001.

Certifieringen säkerställer att vi arbetar 
systematiskt och engagerat med miljö-
frågorna. Under de tre senaste åren har 
vi inom områdena tjänsteresor, vatten-, 
brand- och motorskador framgångsrikt 
minskat koldioxidutsläpp och energi- 
användning och påtagligt förbättrat  
lönsamheten. 

Länshem	blir	Länsförsäkringar	Fastighetsförmedling		
Den 1 januari 2010 byter Sveriges fjärde största fastighetsmäklare, Länshem 
Fastighetsförmedling, namn till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

   kontoret i Örnsköldsvik invigdes den 

12 september efter upprustning och 

kundanpass ning.

    Finansinspektionen avslog länsför-

säkringar livs ansökan om tillstånd för 

ombildning.

   länshem Fastighetsförmedling har 

etablerat sig med flera kompeten-

ta mäklare i sundsvall. länshem är 

länsförsäkringsbolagens fastighets-

mäkleri som drivs på franchisebasis.



årets viktigaste händelser    3	

Året i siffror

300

320

340

360

380

400

20092008200720062005

Premier Försäkringsersättning

-180

-90

0

90

180

270

20092008200720062005

premIeIntäkt	och	
FÖrsäkrIngsersättnIng	F	e	r, MkrkonsoLIderIngsgrad	% rÖreLseresULtat,	koncernen, Mkr 

Länsförsäkringar Västernorrland är ett 
av 24 självständiga och kundägda för-
säkringsbolag som ingår i Länsförsäk-
ringsgruppen. Länsförsäkringar Väs-
ternorrlands ledning och styrelse finns 
i Västernorrlands län. Vi erbjuder pri-
vatpersoner, lantbrukare och företag 
ett fullsortiment av sak- och livför-
säkringar. Genom Länsförsäkring-
ar Bank kan vi dessutom erbjuda ett 
stort sortiment av finansiella tjänster 
för privatpersoner och lantbrukare.
Vi är 113 medarbetare fördelade på fem 
kontor i Härnösand, Kramfors, Sollef-

teå, Sundsvall och Örnsköldsvik. På 
vissa större orter har vi även fritidsom-
bud. Länsförsäkringar Västernorrland 
är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att 
det är du som kund som också är ägare. 
Detta gäller de försäkringstagare som 
har en sakförsäkring hos oss. Ett ömse-
sidigt bolag är alltså ett kundägt bolag. 
Ömsesidigheten innebär att du är bero-
ende av de andra kunderna, och de är 
beroende av dig. Därför arbetar vi  
aktivt bland annat med att förebygga 
skador. Då kan skadekostnaderna hål-
las nere och priserna hållas låga. 

År 1844 grundades Västernorrlands läns Brandstodsbolag på initia-
tiv av Landshövding Fredrik Åkerman. Vi bytte namn till Länsförsäk-
ringar Västernorrland 1969. Samma år samlades de olika Länsför-
säkringsbolagen kring det nuvarande gemensamma varumärket.

Länsförsäkringar Västernorrland

nyckeLtaL 2009 2008

Resultat före boksluts- 
dispositioner och skatt, Mkr 30 - 110

Balansomslutning, Mkr 1 460 1 381

Konsolideringsgrad, % 184 170

Antal anställda 113 107

Bank

Inlåning, Mkr 712 652

Utlåning, Mkr 341 263

Förmedlad utlåning, Mkr 1 078 827

Antal kunder 18 291 18 027

Marknadsvärde fonder, Mkr 70 45

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 197 180

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 216 2 913

Antal kunder 27 422 26 664

sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 412 424

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr - 37 8

Totalkostnadsprocent f e r, % 114 106

Totalavkastning 
kapitalförvaltning, % 8,6 - 7,3

Antal kunder 68 682 68 373
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Vd-kommentar:

Tufft skadeår – men positivt 
resultat i kapitalförvaltningen

Det började och slutade på samma sätt – 
med bränder. Året har återigen kantats 
av en mängd skador vilket medfört att 
det tekniska resultatet inte alls blev det 
vi hoppades på. Till detta kan också läg-
gas en osedvanligt kall och snörik vinter 
som ytterligare bidragit till ökade ska-
dekostnader. Resultatet i kapitalförvalt-
ningen har dock varit god.

Det pågår ett stort arbete i bolaget för 
att förbättra resultatet och jag är överty-
gad om att vi är på rätt väg. Under 2009 
har ytterligare åtgärder vidtagits. Några 
exempel på detta är att nya regelverk 
upprättats, fler besiktningsmän har an-
ställts, vissa prisjusteringar gjorts samt 
att en ökad riskmedvetenhet har skapats 
i organisationen.

sveriges	mest	nöjda	bankkunder	
Det finns dock en hel del glädjeämnen. 
Vi har under året som gått återigen fått 
flera utmärkelser. Ett exempel är att vi 
har de mest nöjda bankkunderna bland 
alla banker enligt Svenskt Kvalitetsindex 
2009. Banken är en strategiskt viktig del 
i vår verksamhet för att fortsätta 
utveckla vårt fina helkundskoncept. Vi 
märker att våra kunder uppskattar den 
omtanke vi uppvisar i rådgivningsmötet. 
Eftersom Länsförsäkringar är unika med 
att under samma tak bedriva egen sak-, 
liv- och bankverksamhet, så kan vi ge 
våra kunder behovsanpassade 
trygghetslösningar. Detta bidrar till den 

höga kundnöjdheten och att våra kunder 
kan känna sig trygga. En annan fördel är 
våra enkla och pedagogiska 
internetsidor, där kunden ser hela sitt 
samlade engagemang hos 
Länsförsäkringar Västernorrland. 

Vi fortsätter också att rekrytera fler 
banksäljare för att kunna möta den ef-
terfrågan som finns bland våra kunder. 
Dessutom premierar vi på olika sätt kun-
der som väljer att bli helkunder hos oss.

Bättre	kvalitet	i	vårt	bestånd
Vi har under året även rekryterat en ny 
marknadschef för vår företag- och lant-
bruksmarknad och ett omfattande arbete 
med att ytterligare förbättra kvaliteten i 
vårt bestånd har inletts. 

pensionsplaneraren	ökar	kundnyttan
Ett annat exempel är starten av tjänsten 

Pensionsplaneraren som erbjuder pas-
siva PPM-kunder ett aktivt val. Denna 
har mottagits mycket positivt bland våra 
kunder och ger oss möjlighet att ta hand 
om kundens hela pensionssituation. 
Även andra länsbolag har visat intresse 
för detta.

start	av	fastighetsförmedling
I februari startade Länshem Fastighets-
förmedling kontor i Sundsvall och har 
under året utvecklats oerhört positivt. 
Fastighetsförmedlingen är ett bra kom-
plement till vår grundverksamhet och 
ger viktiga synergieffekter till bank och 
försäkring.

satsning	på	skadeförebygg	fortsätter
Vår skadeförebyggande service är myck-
et uppskattad. Vi säljer skadeförebyg-
gande utrustning till konkurrenskraf-
tiga priser, vi har en digital vägledning 
och rådgivning på vår hemsida och vi 
genomför besök hos våra kunder för att 
ge råd i dessa frågor. Vid dessa besök 
installerar vi även kostnadsfritt vatten-
larm. Allt detta för att kunderna ska slip-
pa framtida skador vilket gynnar såväl 
kunderna som oss.

Lokal	skadejour	stor	konkurrensfördel
Vi kan också notera en ökande priskon-
kurrens inom framförallt sakförsäkring. 
Ett vapen blir givetvis priset. Men värdet 
av en premie visar sig alltid när skadan 

   Banken är en 
strategiskt viktig  
del av vår verksamhet 
för att fortsätta 
utveckla vårt fina 
helkundskoncept. 



Personligen känner jag ett stort ansvar 
att förvalta detta fina uppdrag och en 
stolthet över att kunna erbjuda våra kun-
der ett så brett trygghetsprogram. Jag är 
övertygad om att fler kommer att upp-
täcka fördelarna med att vara kund hos 
Länsförsäkringar Västernorrland och att 
tänka framåt tillsammans med oss.

Västernorrland i mars 2010

LEIF JoHANSoN
Vd Länsförsäkringar Västernorrland
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inträffar. Där vill jag påstå att vi har en 
särställning med egen kompetent och en-
gagerad personal som finns på plats för 
våra kunder när något händer. En lokal 
skadejour kan aldrig nog uppskattas när 
köket är fyllt med vatten, eller att det 
värsta har inträffat – en brand. Det är då 
det avgörs om kunden gjort rätt val av 
försäkringsleverantör.

Lokalt	engagemang –	en	viktig
del	av	vår	verksamhet	
Det lokala är viktigt. Hela vår 
verksamhet bygger på just det. Vi lever i 
ett län som till vissa delar inte utvecklas 
på det sätt vi önskar. Länsförsäkringar 
Västernorrland är en lokal aktör som ägs 
av sina kunder, har en stark lokal 
beslutskraft med en styrelse som fattar 

beslut för Västernorrlands bästa och vi 
kan uppvisa ett stort engagemang inom 
den lokala idrotten, kulturen och i lokala 
samhällsfrågor. 

Vi	tänker	framåt	
Vi har enträget fortsatt vårt arbete med 
att hjälpa våra kunder till insikt om hur 
viktigt det är att tänka efter före, hur 
smart det är att en gång för alla ta tag i 
det där trista men för tryggheten så 
nödvändiga försäkrings- och 
bankfrågorna. När det väl är gjort kan 
man slappna av och behöver inte 
bekymra sig. Genom att tänka framåt 
och vara förutseende bäddar man för 
bättre möjligheter, fler glädjeämnen och 
en ljusare framtid. 

   Genom att tänka framåt 
och vara förutseende 
bäddar man för bättre 
möjligheter, fler 
glädjeämnen och en 
ljusare framtid. 



6    saMverkan

Om de gemensamma bolagen:

Samverkan som stärker 
Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Västernorrland äger tillsammans med de övriga 23 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. Länsförsäkringar Västernorrland har alltid 
kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs service- och utvecklingsarbete inom liv- och 
fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är 
att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar Västernorrland äger 
3,13 procent av aktiekapitalet i Länsför-
säkringar AB. Vid utgången av 2009 var 
substansvärdet på aktien 1 279 kronor. 
Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB 
inräknas i Länsförsäkringars Väster-
norrlands konsolideringskapital. 

styrkan	i	varumärket
Länsförsäkringars gemensamma varu-
märke är mycket starkt i relation till kon-
kurrenternas inom branschen för bank, 
försäkring och pension. TNS SIFos 
varumärkesmätning 2009 bland privat-
personer och företagare i Sverige visar 
att Länsförsäkringar har branschens 
starkaste varumärke både på privat- och 
företagsmarknaden.

Länsförsäkringar har länge legat i 
toppen när Svenskt Kvalitetsindex re-
dovisar hur nöjda kunderna är med sin 
bank och sitt försäkringsbolag. 2009 
års mätning visade att Länsförsäkring-
ar hade Sveriges mest nöjda bank- och 
bolånekunder på privatmarknaden. Inom 
sak- och livförsäkring är placeringen 

tvåa i samtliga kategorier förutom bland 
sjukvårdsförsäkrings- och tjänstepen-
sionskunderna som placerar Länsförsäk-
ringar som nummer ett. Finansbarome-
tern utsåg under 2009 Länsförsäkringar 
till både Årets Sakförsäkringsbolag och 
Årets Livförsäkringsbolag på företags-
marknaden.

Livförsäkring	
Inom liv- och pensionsförsäkring är 
Länsförsäkringar fortsatt etta på privat-
marknaden med en marknadsandel på 
15,4 procent. På tjänstepensionsmarkna-
den är Länsförsäkringar näst störst och 
marknadsandelen ökar från 11,9 till 14,1 
procent. Ökningen sker tack vare den 
goda tillväxten på avtalsmarknaden och 
fortsatt god försäljning via oberoende 
försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar har genom hela fi-
nanskrisen följt den trygga allokerings-
linje som alltid styr placeringarna av 
kundernas pengar. De senaste årens  
extrema svängningar på marknaden har 
tydligt visat på värdet av långsiktig-

het – att titta på avkastningen ett enskilt 
år är både missvisande och ointressant 
med en sparhorisont på flera decennier. 
Resultatet är en fortsatt hög konsolide-
ring, inget behov av återtag och en jämn 
och stabil avkastning. Länsförsäkring-
ars pensionskunder har i såväl 5 som 20 
års perspektiv haft en återbäringsränta 
som tillhör de högsta i branschen. Risk-
nivån har ökats i takt med att finanskri-
sen klingat av, men den försiktiga linjen 
fortsätter att gälla. 

Totalavkastningen uppgick till 2,3 
(-0,6) procent. Solvensen uppgick per 
den 31 december 2009 till 137 (114) pro-
cent och konsolideringen till 107 (105) 
procent. Den sammanlagda premiein-
komsten uppgick till 11 879 (10 719) 
Mkr, vilket är en ökning med 11 procent 
jämfört med samma period föregående 
år. Resultatet uppgick till 17 922 (–30 
126) Mkr.

Länsförsäkringar utsågs till Årets 
Livförsäkringsbolag i tidningen Affärs-
världens årliga undersökning, samt till 
Sveriges bästa pensionsförvaltare av den 
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europeiska branschtidningen Investment 
& Pensions Europe.

ombildningen	av	Länsförsäkringar	Liv
Hösten 2008 genomfördes en omröst-
ning bland alla drygt 700 000 kunder 
med traditionell förvaltning i frågan att 
1 januari 2010 ombilda livförsäkrings-
bolaget till ett vinstutdelande livför-
säkringsaktiebolag. omröstningen gav 
klartecken att ansöka om tillstånd hos 
Finansinspektionen, en ansökan som 
godkändes på alla punkter utom på en 
– det gällde några frågor om hur livför-
säkringsbolagets tillgångar ska fördelas 
mellan kunder och ägare. 

Efter en intern analys och en fort-
satt dialog kom Finansinspektionen och 
Länsförsäkringar överens. Det innebar 
att det inte längre fanns några invänd-
ningar från Finansinspektionen mot en 
ombildning. Under våren återkommer 
Länsförsäkringar med besked i ombild-
ningsfrågan.

Bankverksamhet
Länsförsäkringar är Sveriges femte 
största retailbank. Inlåningen ökade med 
6 procent till 37 (35) miljarder kronor 
under året. Marknadsandelen, mätt som 
inlåning från hushåll, ökade till 3,4 (3,2) 
procent och andelen av marknadstillväx-
ten var stark. Länsförsäkringar växer på 
bankmarknaden och inlåningsökningen 
avsåg framförallt privat- och sparkonton. 

Utlåning till allmänheten ökade med 
27 procent till 100 (79) mdr. Bostads-
utlåningen i dotterbolaget Länsförsäk-

ringar Hypotek ökade med 26 procent 
till 68 (54) mdr. Marknadsandelen, mätt 
som hushålls- och bostadsutlåning till 
hushåll, ökade till 4,0 (3,4) procent och 
andelen av marknadstillväxten var stark. 
Bankverksamheten kännetecknas av en 
låg riskprofil. Länsförsäkringar är fort-
satt femte största fondaktör i Sverige 
med 4,2 (4,2) procents marknadsandel 
mätt i förvaltat kapital. 67 (51) mdr för-
valtades i 30 (29) investeringsfonder med 
olika placeringsinriktning.    

Det egna bottenlåneerbjudandet till 
lantbrukare, som lanserades i februari 
2008, har stärkt Länsförsäkringars er-
bjudande för en fortsatt marknadstillväxt 
inom bank och försäkring till lantbruka-
re. Lantbrukskrediterna har en god geo-
grafisk spridning i landet och uppgick 
vid årets slut totalt till 10,8 (6,5) mdr och 
bottenlån för lantbruks- och skogsfastig-
heter uppgick till 7,8 (3,2) mdr.

Länsförsäkringar har Sveriges mest 
nöjda bankkunder för femte gången 
på privatmarknaden och de mest nöjda 
bolånekunderna för sjätte gången i en 
jämförelse mellan alla svenska banker 
enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 

LänsFÖrsäkrIngar	Bank 2009 2008

Rörelseresultat, Mkr 258 245

Räntenetto, Mkr 1 148 1 211

Balansomslutning, mdr 127 104

Antal kunder 759 000 700 000

djur-	och	grödaförsäkring
Länsförsäkringars specialistbolag Agria 
Djurförsäkring är marknadsledande 
inom djur- och grödaförsäkring i Sve-
rige med en marknadsandel på cirka 60 
procent. Premieintäkten för egen räk-
ning uppgick under 2009 till 1 549 Mkr 
och det tekniska resultatet uppgick till 
119 Mkr. 

	
stabil	återförsäkring	till	lägre	kostnad	
Länsförsäkringar Västernorrland 
betalar, liksom övriga 23 
länsförsäkringsbolag, årligen in en 
återförsäkringspremie till det 
gemensamma bolaget Länsförsäkringar 
Sak. Premien baseras bland annat på 
länsförsäkringsbolagets exponering och 
skadehistorik, men också på hur stort så 
kallat självbehåll bolaget väljer. 
Självbehållet kan jämföras med den 
självrisk som privatpersoner och företag 
betalar inom skadeförsäkring. När det 
enskilda länsförsäkringsbolaget drabbas 
av en storskada betalas ersättning ut från 
Länsförsäkringar Sak, med avdrag för 
det valda självbehållet. Länsförsäkringar 
Sak köper i sin tur skydd på den 
internationella återförsäkringsmarkna-
den för större risker och för natur- och 
katastrofskador. Den största delen av 
återförsäkringspremien behålls inom 
länsförsäkringsgruppen och kostnaderna 
för externa återförsäkrare blir mindre, 
vilket gynnar Länsförsäkringars 
Västenorrlands kunder.  

mäklad	försäljning	
Genom Länsförsäkringar Mäklarservice 
når Länsförsäkringar de kunder som 
väljer att företrädas av mäklare när de 
köper försäkring. För länsförsäkringsbo-
lagens räkning förvaltade Mäklarservice 
vid utgången av 2009 en sakförsäkrings 
premie om 1 060 (1 162) Mkr. Den 
mäklade försäljningen av liv- och 
pensionsprodukter uppgick till 10 430 
(10 634) Mkr i försäljningsvärde. I maj 
utnämndes Länsförsäkringar, för tredje 
året i rad, till ”Årets Bästa Mäklardisk” 
av branschorganisationen Sfm (Svenska 
Försäkringsförmedlares förening). 

LänsFÖrsäkrIngar	LIV 2009 2008

Premieinkomst netto, Mkr 11 879 10 719

Konsolidering %, Mkr 107 105

Solvens, % 137 114

Balansomslutning 162 989 150 216

Genomsnittlig återbäringsränta, 
%, 1985-2009 8,9
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Samhällsansvar och ett starkt enga-
gemang i det lokala samhället är för 
Länsförsäkringar Västernorrland en 
naturlig konsekvens av vilka vi är: 
Som kundägt bolag är det vårt enda 
syfte att skapa individuell trygghet 
för kunder och ägare. 

Länsförsäkringars arbete med 
samhällsansvar är förankrat sedan 
lång tid tillbaka och är nära knutet 

till värdegrunden: ömsesidighet och 
lokal närvaro. Samspelet med det 
samhälle vi verkar i är omfattande 
- det finns ett starkt engagemang i 
det lokala samhällets utveckling och 
tillväxt. Liksom övriga länsförsäk-
ringsbolag stödjer och samarbetar 
Länsförsäkringar Västernorrland ak-
tivt med organisationer, föreningsliv, 
idrottsrörelser och näringsliv.

Samtliga bolag inom länsförsäk-
ringsgruppen är miljöcertifierade en-
ligt ISo 14001. Det innebär att det i 
beslut och handling ska tas miljöhän-
syn för att ständigt minska miljöpå-
verkan och bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling.    

Unik	återvinningsförsäkring
Länsförsäkringsgruppen kan som 
enda bank- och försäkringsgrupp 
erbjuda återvinningsförsäkring för 
lantbruk i stora delar av landet. Med 
återvinningsförsäkringen får lant-
brukare och boende på lantbruks-
fastigheter kostnadsfritt miljöfarligt 
avfall och lantbruksskrot miljöriktigt 
borttransporterat och omhänderta-
get från sina gårdar en gång per år. 

Under 2009 fortsatte insamlingen av 
skrot och farligt avfall. Länsförsäk-
ringar Västernorrland inhämtade un-
der året cirka 29 484 kilo spillolja, 
4 752 kilo bekämpningsmedel, 324 
kilo lysrör och 3 717 kilo färgavfall. 

Vindkraft
Under 2009 tecknades egendoms- 
och avbrottsförsäkring för ett antal 
vindkraftparker enligt ett nyutveck-
lat vindkraftkoncept. I konceptet 
ingår också vår unika återvinnings-
försäkring som säkerställer en mil-
jömässigt riktig rivning och återvin-
ning av vindkraftverken den dag det 
är dags.
 

Gemensam  
utveckling
 

Under 2009 drevs ett antal gemen-

samma utvecklingsfrågor av länsför-

säkringar aB. här är några exempel: 

	
Banktjänster	för	småföretag
länsförsäkringsgruppens fokus på  

banktjänster till småföretag innebär både 

anpassning av banktjänster och en på sikt 

lönsam småföretagaraffär. arbetet med 

process- och verksamhetsutveckling samt 

kreditregelverk har startat och system-

utvecklingen är påbörjad.

nytt	system	för	motorförsäkring
För att utveckla den marknadsledande 

positionen inom motorförsäkring pågår  

utvecklingen av ett nytt försäkringssystem. 

det nya försäkringssystemet ska minska 

det omfattande manuella arbete som  

nuvarande system kräver, och sänka  

administrations- och driftskostnaderna. 

Förbättrade	internettjänster	för	
företagare 
i november skedde förändringar av  

internetsidorna för företagskunder. ett  

omfattande förbättringsarbete har gjorts 

av de öppna sidorna och en översikt har 

tagits fram för det inloggade mötet. 

Flytt	av	Ips	–	
Individuellt	pensionssparande
nu kan kunderna flytta sitt tidigare iPs-

sparande till länsförsäkringar. efterfrågan 

har varit mycket stor. nästa steg för iPs-

projektet är att möjliggöra placeringar av 

pensionskapital i värdepapper. lansering 

av den delen sker under 2010.

småföretagarguiden 

en ny guide som hjälper småföretagare att 

förstå sitt grundbehov av ekonomisk trygg-

het. när kunden har gått igenom hela  

guiden lämnas ett förslag utifrån de svar 

som angetts i guiden. sammanställningen 

går att spara och skriva ut. Unikt för  

guiden är att den omfattar både bank, för-

säkring och pension. 

Samhällsengagemang –  
en naturlig del i verksamheten

Miljöhänsyn en del i det 
lokala samhällsansvaret
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Länsförsäkringar Västernorrland 
har sitt verksamhetsområde i Väs-
ternorrlands län. Bolaget erbjuder 
företag, skogs- och lantbruk samt 
privatpersoner ett fullsortiment av 
sak- och livförsäkringar. För lant-
brukare, skogsbrukare och privat-
personer erbjuds också banktjänster. 
Vi är marknadsledande på ett flertal 
områden. Vi är även delaktiga i olika 
gemensamma återförsäkringsaffä-
rer med de övriga länsförsäkrings-
bolagen.

Förutom den del i den bedrivna 
verksamheten, där bolaget har egen 
koncession, erbjuder bolaget försäk-
ring inom såväl sak- som livområdet 
samt bank- och fondtjänster genom 
avtal med Länsförsäkringar AB och 
dess helägda dotterbolag. För de för-
medlade affärerna har bolaget ansva-
ret för kundrelationerna.

Bolaget bedriver även fondrörel-
se genom det helägda dotterbolaget 

Västernorrlandsfonden AB, fastig-
hetsförvaltning genom det helägda 
dotterbolaget Fastighetsförvaltnings-
bolaget Gården 35 AB samt värde-
pappersrörelse genom VN Pensions-
planeraren AB.

total	affärsvolym
Den totala volymen för bolagets 
affärer fördelar sig enligt nedan:

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Västernorrland  
avger härmed årsredovisning för 2009, bolagets 165:e verksamhetsår.

sakFÖrsäkrIng,	Mkr 2009 2008

Direktförsäkring:
Premieinkomst 373 388

Mottagen återförsäkring:
Premieinkomst 39 36

Förmedlad försäkring:
Premieinkomst 24 24

LIVFÖrsäkrIng 2009 2008

Premieinkomst 197 183

FInansIeLLa	tjänster 2009 2008

Bank, inlåning 712 652

Bank, utlåning 1 419 1 090

Fond (marknadsvärde) 70 45

Verksamhetsinriktning

organisation, struktur  
och ägarförhållanden
Länsförsäkringar Västernorrland in-
går som ett av 24 lokala och kund-
ägda länsförsäkringsbolag i länsför-
säkringsgruppen. Gemensamt äger 
gruppen Länsförsäkringar AB med 
dotterbolag.

Bolaget är självständigt och bo-
lagsformen är ömsesidig, vilket bety-
der att ägarna utgörs av bolagets för-

säkringstagare. Dessa har inflytande 
på verksamheten och väljer fullmäk-
tigeledamöter som företräder dem på 
bolagsstämma.

Bolagsstämman utser bolagets 
styrelse som består av åtta ledamö-
ter. Därutöver ingår vd och två per-
sonalrepresentanter i styrelsen. 

	
Väsentliga	händelser	under	året
   länshem Fastighetsförmedling har 

etablerat sig med flera kompetenta 

mäklare i sundsvall. länshem är  

länsförsäkringsbolagens fastighets-

mäkleri som drivs på franchisebas.

    i april omcertifierades bolaget 

enligt isO 14001. 

   kontoret i Örnsköldsvik invigdes den 

12 september efter upprustning och 

kundanpassning.

   Finansinspektionen avslog länsförsäk-

ringar livs ansökan om tillstånd för  

ombildning.

Väsentliga	händelser		
efter	verksamhetsåret

   den 1 januari 2010 byter sveriges 

fjärde största fastighetsmäklare, läns-

hem Fastighetsförmedling, namn till 

länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

syftet med namnbytet är att i ännu stör-

re utsträckning dra nytta av länsförsäk-

ringars varumärke, som är ett av sveri-

ges starkaste varumärken. namnbytet 

understryker och tydliggör att länsför-

säkringar erbjuder ett komplett utbud av 

bank- och försäkringstjänster i samband 

med bostadsaffärer. 

i januari säljer västernorrlandsfonden 

aB samtliga innehav i lokala västernorr-

ländska små tillväxtföretag till fastig-

hetsförvaltningsbolaget gården 35 aB.

    efter justering och dialog förelåg inte 

längre några invändningar från Finans-

inspektionen mot en ombildning av 

länsförsäkringar liv. länsförsäkringar 

beslutade dock, bland annat mot bak-

grund av osäkerhet kring kommande  

regelverk, att skjuta upp ombildningen. 

Väsentliga 
händelser 
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premieinkomst	och	marknad	
Premieinkomsten uppgick till 396,1 
(411,7) Mkr.

skador
I direkt försäkring (exkl motorfordon) 
har 6 336 (6 057) skador registrerats. 
Skadekostnaden (exkl skadereglerings-
kostnader) beräknas uppgå till 183,7 
(144,7) Mkr.

För motorfordonsförsäkring (inkl tra-
fik) har 9 082 (9 378) skador registrerats. 
Skadekostnaden för motorfordonsför-
säkring (exkl skaderegleringskostnader) 
beräknas uppgå till 98,0 (106,6) Mkr. 

Avvecklingen av tidigare års avsätt-
ningar för oreglerade skador innebar ett 
överskott i det direkta resultatet på 4,7 
(-4,7) Mkr.

kapitalförvaltning		 	
Marknadsvärdet på koncernens 
placeringstillgångar uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 1 074,8 (970,4) 
Mkr enligt följande struktur:   

premIeInkomst,	Mkr 2009 2008

Direktförsäkring:
Hem, villa, fritidshus 77,5 81,5

Företag, kommun, lantbruk 117,8 120,5

Motorfordon 88,5 92,9

Trafik 79,1 83,6

Olycksfall 9,7 9,0

372,5 387,5

Förmedlad försäkring:
Djur 23,6 24,2

Totalt meddelad och  
förmedlad försäkring 396,1 411,7

Mottagen återförsäkring 39,1 36,5

pLacerIngsstrUktUr 2009 2008

Obligationer, räntebärande 
och lån 528,8 512,4

Aktier, andelar och optioner 545,3 457,3

Fastigheter 0,7 0,7

summa 1	074,8 970,4

Resultat och ekonomisk ställning 

marknadsandeLar	I	% 2009 2008

Direktförsäkring:

Hem 30,3 27,8

Villa/Villahem 31,4 32,5

Fritidshus 46,1 48,3

Företag 40,8 41,8

Trafikförsäkringspliktiga fordon 
totalt, privat 28,6 28,6

Trafikförsäkringspliktiga fordon 
totalt, företag 39,7 42,2

Bolagets likviditet uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 59,5 (104,4) 
Mkr. Den totala avkastningen på 
bolagets placeringar uppgick till 92,4 
(-82,8) Mkr varav direktavkastning 23,3 
(34,3) Mkr. 
 
resultat    
Årets resultat före dispositioner och 
skatt uppgick till 32,4 (-110,3) Mkr och 
efter dispositioner och skatt till 15,0 
(-72,4) Mkr. Försäkringsrörelsens 
tekniska resultat uppgick till -37,2 (7,9) 
Mkr.

Förväntad	utveckling
Bolagets mål inom bank och försäkring 
är att alla verksamhetsgrenar ska ge-
nerera ett positivt resultat. Sakrörelsen 
tillsammans med liv och bank uppvisar 
2009 alla negativa resultat. Livförsäk-
ring- och bankverksamheterna har ökat 
underskotten med 5,7 till 9,4 Mkr vilket 
inte följer framtagen plan. För räken-
skapsåret 2010 förväntas livförsäkrings-
verksamheten uppnå ett positivt resultat, 
medan bankverksamheten beräknas upp-
visa ett negativt resultat. 

En förhoppning finns även att om-
bildningen av Länsförsäkringar Liv AB 
till ett vinstutdelande aktiebolag ska ge 
positiv effekt för livförsäkringsrörelsen.
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Försäkringsrisker		
Bolagets riskportfölj i direkt affär  
bedöms vara väl balanserad. Den  
genomsnittliga skadeprocenten f.e.r.  
82,4 procent under senaste 5-årsperiod 
återspeglar försäkringsrisken. 

Den mottagna affären innehåller  
huvudsakligen svensk affär. Premiein-
komsten uppgick under verksamhetsåret 
till 39,5 Mkr eller 10,5 procent av pre-
mieinkomsten i direkt försäkring. Störs-
ta risk i mottagen affär bedöms vara 
den i  affären ingående Nordiska Kärn-
kraftspoolen. Maximal ansvarighet per 
skadehändelse i atompoolen uppgår för 
bolagets del till 5 Mkr. 

För varje särskild händelse och för 
varje enskild risk uppgår bolagets egna 
självbehåll till 5 Mkr. För olycksfall,  
motorkasko respektive trafikaffären 
uppgår bolagets självbehåll till 1 Mkr 
vardera. Det finns även en överskadeför-
säkring som begränsar bolagets totala 
skadekostnad för egen räkning.

Valutarisker	 	 	
Bolagets exponering i utländsk valuta är 
begränsad till placeringar i aktiefonder. 
Fonderna noteras i USD och har där-
för en inbyggd valutarisk i och med att 
fonderna handlar med utländska aktier. 
Bolagets placeringar i utländska fonder 
uppgår till 2,3 Mkr. Exponeringen i USD 
är valutasäkrad.  

ränterisk	 	 	
Marknadsvärdet på bolagets räntebäran-
de placeringstillgångar, obligationer och 
lån utgjorde vid räkenskapsårets utgång 
528,8 Mkr. Samtliga innehav är i SEK. 

kreditrisk	för	bank	 	
I bolagets avtal med Länsförsäkring-
ar Bank regleras bolagets ersättning för 
den förmedlade bankaffären. 

I detta avtal framgår även att Länsför-
säkringar Västernorrland ska stå för 80 
procent av uppkomna kreditförluster på 
de lån som bolaget förmedlat till Läns-
försäkringar Bank. Det finns dock en 
begränsning i ansvaret vilket innebär 
att bolagets maximala ansvar uppgår till 
det enskilda årets totala ersättning från 

banken, vilket innebär att denna risk är 
begränsad till cirka 6,3 Mkr. I not 30 
lämnas en redogörelse över utestående 
kreditrisk.

I not 2 lämnas en mer ingående re-
dogörelse över bolagets risker och risk-
hantering.

Risker i verksamheten 
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Information om icke-finansiella resultatindikatorer

miljö
Länsförsäkringsgruppens miljöarbete ut-
går från en gemensam miljöpolicy. I den 
slås fast att gruppen ska ta miljöhänsyn 
i allt som görs så att gruppens miljöpå-
verkan minskar genom ständiga förbätt-
ringar och så att föroreningar undviks 
inom verksamheten. Alla länsförsäk-
ringsbolag och Länsförsäkringar AB är 
certifierade enligt miljöledningssystemet 
ISo 14001. 

Företagets miljöpåverkan är av både 
direkt och indirekt karaktär. Den di-
rekta miljöpåverkan kommer i huvudsak 
från tjänsteresor och förbrukning av el, 
värme och papper. Den indirekta påver-
kan uppstår framför allt vid vatten- och 
brandskador. 

Företagets tjänstebilar måste vara 
miljöklassade. Allt fler möten sker i form 
av telefon-, video- eller webbmöten för 
att minska det totala resandet. För att 
minska pappersförbrukningen arbetar 
vi med digitala lösningar och effektiva 
utskrifts- och kopieringslösningar. Ut-
vecklingen av internetkanalen ger stora 
möjligheter att minska pappersutskicken 
till kund. Till exempel finns nu alla vill-
kor inom företagsförsäkring i digital 
form på internet och skickas inte längre 
ut till kund. Kunderna erbjuds också att 
välja bort utskick av kontoutdrag och lå-
neaviseringar. De kundutskick som görs 
sampaketeras i möjligaste mån för att 
minska pappersflödet.  
Skadorna som företagets kunder drabbas 

av är intressanta ur ett miljöperspektiv. 
Energiförbrukning, sanering, transporter 
och materialanvändning, som blir följ-
den av en skada, påverkar boendemiljö, 
arbetsmiljö och utomhusmiljö. Det med-
för att det skadeförebyggande arbetet är 
en viktig del i miljöarbetet. 

Under de tre senaste åren har före-
taget inom områdena tjänsteresor samt 
vatten-, brand- och motorskador fram-
gångsrikt minskat koldioxidutsläpp och 
energianvändning och därmed även på-
tagligt förbättrat lönsamheten.

Företaget köper grön el till sina kon-
tor för att påverka elproducenter att  
vidareutveckla förnyelsebar energi.

Vår	värdegrund
Inom Länsförsäkringar Västernorrland 
bygger företagskulturen på gemensam-
ma värderingar, vilket är en viktig fak-
tor för framgång. I ett stort bolagsöver-
gripande värderingsarbete har det tagits 
fram värdegrunder för medarbetare och 
chef. Dessa kärnvärden är framtagna för 
att passa ett modernt arbetssätt i varda-
gen och efter kundens behov och för att 
nå uppsatta mål.

personalfrågor
Bolagets principer för beslut kring er-
sättningar och förmåner till ledande 
befattningshavare framgår av not 31. 
Övriga personal- och löneredovisning 
framgår av not 30-32 samt not 34.

Attraktiv arbetsgivare
Länsförsäkringar är en attraktiv arbets-
givare. Denna positiva bild gör det lätt-
tare att behålla och, vid behov, snabbt  
rekrytera kompetenta medarbetare.

Hälsoläget
Hälsotalen fortsätter att vara under kon-
troll och under 2009 har andelen lång-
tidssjukskrivna medarbetare fortsatt att 
minska. Tillsammans med vår företags-
hälsovård tas det fram långsiktiga planer 
för hur vi ska förbättra hälsotalen. 

Medarbetarsamtal 
De allra flesta medarbetare vill ha 
tydliga mål att sträva efter. Efter 
genomförda medarbetarsamtal upprättas 
därför individuella mål. Under 2009 har 
vi utvecklat system vidare för att 
tydliggöra, effektivisera och investera i 
ett enklare program för såväl 
medarbetare som chefer.

Krisledningssystem
Företagets krisledningssystem består av 
en krisledningsgrupp med ett strategiskt 
ansvar och därtill en operativ krisgrupp 
samt en kamratstödsgrupp. 

Arbetsmiljö
Länsförsäkringar Västernorrland har 
en väl fungerande arbetsmiljökommitté 
som eftersträvar att skapa en god arbets-
miljö för medarbetarna. Arbetsgrupp be-
stående av kunnig personal som genom-
för skyddsronder och ser till att på olika 
sätt kan förebygga ohälsa. Många med-
arbetare nyttjar friskvården med bidrag 
från företaget. Denna verksamhet inklu-
derar bland annat massage och naprapat 
till självkostnadspris samt lunchföreläs-
ningar om motion och kost. 

Utbildning
HR-enheten samordnar produktutbild-
ning och ledarutbildning för våra chefer 
på alla nivåer.
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Etiska riktlinjer

Försäkring innebär att vi har ett gemen-
samt ansvar för människors trygghet. 
Vår omfattande försäkrings- och finans-
verksamhet medför att våra kunder skall 
känna förtroende och tillit till hur vi 
hanterar och förvaltar varje enskild per-
sons eller företags särskilda försäkrings-
behov. De skall dessutom känna förtro-
ende för att den information som lämnas 
av dem stannar hos oss och inte riskerar 
att spridas. 

Reglerna om etik och moral omfat-
tar därför inte bara medarbetare i Läns-
försäkringar Västernorrland utan även 
de som inte är anställda, men säljer för-
säkringar på uppdrag av bolaget eller 
har arbetat som konsult eller annars har 
uppdrag för Länsförsäkringar Väster-
norrland. 

Alla dagliga möten hos kunder el-
ler på den egna arbetsplatsen innebär 
valsituationer och ställningstaganden 
då överväganden måste göras om vad 
som händer om man gör på det ena eller 
andra sättet. ofta behöver det inte med 
nödvändighet styras av några allmänna 
lagregler utan istället av etiska regler  
eller rationella moralbegrepp. 

Mångfald och jämställdhet
Länsförsäkringar Västernorrlands mål är 
att öka mångfalden. Alla ska ha samma 
möjligheter oavsett kön och etisk bak-
grund. Det är viktigt att skapa de rätta 
förutsättningarna för både kvinnor och 
män att utvecklas och att växa inom bo-
laget. I en sådan arbetsmiljö skapas kre-
ativitet, motivation och konkurrenskraft. 
Det är bolagets långsiktiga strävan att 
både män och kvinnor ska finnas på alla 
nivåer i ungefär lika stor omfattning.

Styrelsen har fastställt hur den löpande 
uppföljningen i form av utvecklingen av 
bolagets verksamhet, resultat, ställning 
och information om viktiga händelser 
ska ske. Detta finns beskrivet i en rap-
portinstruktion som ska revideras en 
gång per år.

Bolaget är delägare med 25 procent av 
rösterna och kapitalet i intressebolaget 
Länsförsäkringar i Norr Holding AB.

Fondbolaget Västernorrlandsfonden AB 
är ett helägt dotterbolag till Länsförsäk-
ringar Västernorrland. De mål som sat-
tes upp var att fonden ska medverka till 
att utveckla företag i länet, men också 
att ge den som sparar stabil avkastning 
till ett rimligt risktagande. Fondförmö-
genheten uppgår vid årsskiftet till 188 
Mkr. Under 2007 startades räntefonden 
Västernorrlandsfonden Likviditet. Fond-
förmögenheten uppgår vid årsskiftet till 
118 Mkr.

Fastighetsförvaltningsbolaget Går-
den 35 AB är ett helägt dotterbolag till 
Länsförsäkringar Västernorrland AB. 
Bolaget förvärvade den 1 oktober 2005 
Länsförsäkringar Västernorrlands del i 
Humlegården HB:s fastighetsbestånd. 

VN-Pensionsplaneraren AB är ett 
helägt dotterbolag till Länsförsäkringar 
Västernorrland. Bolaget bedriver värde-
pappersrörelse.

Uppföljning

Intressebolag

Dotterbolag

Koncernen

Förslag till 
vinstbehandling

Koncernen består av moderbolaget Läns-
försäkringar Västernorrland (588000-
3842) samt de helägda dotterbolagen 
Västernorrlandsfonden AB (556628-
4146), Fastighetsförvaltningsbolaget 
Gården 35 AB (556683-4031), samt VN-
Pensionsplaneraren AB (556731-3134).

Koncernredovisningen är upprättad 
enligt förvärvsmetoden. Koncernens fria 
kapital inklusive årets resultat uppgår till 
423 929 tkr. Av detta ska inget överföras 
till bundet eget kapital som uppgår till 
144 277 tkr.

Föregående års vinst har i enlighet med 
bolagsstämmans beslut överförts till 
balanserade vinstmedel.

Styrelsen och verkställande direktö-
ren föreslår bolagsstämman besluta att 
årets vinst, kronor 15 030 053 jämte ba-
lanserad vinst, kronor 335 504 189, totalt 
kronor 350 534 242 överföres i ny räk-
ning.

VInstdIsposItIon

Årets resultat 15 030 053 kr

Balanserat resultat 335 504 189 kr

summa 350	534	242	kr

Balanseras i ny räkning.



14    Finansiella raPPOrter

Femårsöversikt	för	koncernen

Belopp	i	ksek 2009 2008 2007 2006 2005

resultat

Premieintäkt  f e r 364 286 376 681 382 110 387 324 392 655

Kapitalavkastning från finansrörelsen 13 380 31 683 25 331 19 628 25 097

Försäkringsersättningar  f e r -324 342 -324 377 -304 191 -316 074 -336 554

Driftskostnader  f e r -90 551 -76 105 -80 177 -76 412 -74 828

tekniskt	resultat	i	försäkringsrörelsen -37	227 7	882 23	073 14	466 6	370

Finansrörelsens resultat 76 448 -114 029 234 635 45 429 82 912

Övriga intäkter och kostnader -9 360 -3 669 -4 660 -5 480 -4 354

resultat	före	dispositioner	och	skatt 29	861 -109	816 253	048 54	415 84	928

Årets	resultat 13	925 -67	055 252	678 39	373 70	721

ekonomisk	ställning

Placeringstillgångar, verkligt värde 1 078 061 974 395 1143 757 850 948 729 289 

Premieinkomst f e r 359 556 371 177 383 088 390 918 397 045

Försäkringstekniska avsättningar f e r 551 930 526 368 504 019 471 851 428 304

Erforderlig solvensmarginal * 83 881 82 323 97 695 91 103 61 560

Kapitalbas * 659 944 628 294 756 890 728 622 623 534

konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 568 206 554 282 631 491 378 813 339 440

Uppskjuten skatt 93 350 77 429 120 220 119 861 104 822

Övervärde intresseföretag 0 0 15 016 235 317 173 312

konsolideringskapital 661	556 631	711 765	727	 733	991 617	574

konsolideringsgrad 184,0	% 170,2	% 200,1	% 187,8	% 155,5	%

nyckeltal

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent  f e r 89 % 86 % 80 % 81 % 86 %

Driftskostnadsprocent  f e r 25 % 20 % 21 % 20 % 19 %

Totalkostnadsprocent  f e r 114 % 106 % 101 % 101 % 105 %

kapitalförvaltningen

Direktavkastning 2,1 % 3,0 % 2,6 % 1,7 % 1,3 %

Totalavkastning 8,6 % -7,3 % 22,0 % 7,3 % 15,7 %

* Värden avser moderbolaget.

Länsförsäkringar Västernorrland tillämpar sedan den 1 januari 2007 så kallad lagbegränsad IFRS i såväl moderföretagets redovisning som i koncernredovisningen. Samtliga uppgifter 
avseende 2006 har analyserats i syfte att finna avvikelser mot 2007 års nya redovisningsregler. Övergången till IFRS beskrivs vidare i not 1. Uppgifterna avseende räkenskapsåret 2005 
är oförändrade, d.v.s. presenteras i enlighet med tidigare redovisade redovisningsprinciper.
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resultaträknining

teknIsk	redoVIsnIng	aV	skadeFÖrsäkrIngsrÖreLse koncernen moderbolaget

Belopp	i	ksek not 2009 2008 2009 2008

premieintäkter	för	egen	räkning	(f.e.r)

Premieinkomst 4 411 578 424 057 411 578 424 057

Premier för avgiven återförsäkring -52 022 -52 880 -52 022 -52 880

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 4 730 5 504 4 730 5 504

364	286 376	681 364	286 376	681

kapitalavkastning	överförd	från	finansrörelsen	 5 13	380 31	683 13	380 31	683

Försäkringsersättningar	f.e.r.

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 6 -325 425 -315 335 -325 425 -315 335

Återförsäkrares andel 31 376 18 867 31 376 18 867

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

Före avgiven återförsäkring -41 808 -63 027 -41 808 -63 027

Återförsäkrares andel 11 515 35 118 11 515 35 118

-324	342 -324	377 -324	342 -324	377

driftskostnader	f.e.r. 7 -90	551 -76	105 -90	551 -76	105

skadeförsäkringsrörelsens	tekniska	resultat -37	227 7	882 -37	227 7	882

Icke	teknIsk	redoVIsnIng	

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -37 227 7 882 -37 227 7 882

Resultat Västernorrlandsfonden AB -2 382 -2 771 - -

Resultat VN Pensionsplaneraren AB -3 193 -3 375 - -

Kapitalavkastning, intäkter 8 38 662 61 257 38 662 61 257

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 64 978 16 469 61 959 9 822

Kapitalavkastning, kostnader 8 -6 812 -22 065 -6 812 -22 065

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 8 -1 425 -131 861 -1 425 -131 861

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -13 380 -31 683 -13 380 -31 683

Övriga intäkter 9 19 788 21 609 19 788 21 609

Övriga kostnader 9 -29 148 -25 278 -29 148 -25 278

resultat	före	bokslutsdispositioner	och	skatt 29	861 -109	816 32	417 -110	317

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 10 0 0 0 45

Förändring av säkerhetsreserv 10 0 0 0 -45

resultat	före	skatt 29	861 -109	816 32	417 -110	317

Skatt på årets resultat 11 -14 -30 -1 465 -1 624

Uppskjuten skatt 11 -15 922 42 791 -15 922 39 532

Årets	resultat 13	925 -67	055 15	030 -72	409
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resultatanalys	för	moderbolaget

skadeförsäkringsrörelsens	tekniska	resultat direkt	försäkring	av	svenska	risker

	
totalt		
2009

	
sjuk	och	
olycksfall

	
hem,	villa	
fritidshus

Företag,	
lantbruk	
fastighet

	
motor-	
fordon

	
	

trafik

	
	

summa

mottagen	
återför-	
säkring

Premieintäkter f e r (not 1) 364 286 7 713 73 176 83 227 89 269 70 515 323 900 40 386

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 13 380 695 1 510 1 683 1 410 5 464 10 763 2 617

Försäkringsersättningar f e r (not 2) -324 342 -282 -72 619 -98 861 -69 656 -49 000 -290 418 -33 924

Driftskostnader f e r -90 551 -2 044 -18 453 -21 751 -23 162 -20 242 -85 652 -4 899

skadeförsäkringsrörelsens	tekniska	resultat -37	227 6	083 -16	386 -35	702 -2	139 6	737 -41	407 4	180

avvecklingsresultat	

Avvecklingsresultat brutto -1 662 1 331 290 -2 938 1 255 -1 783 -1 845 183

Återförsäkrares andel 6 331 1 812 0 2 736 0 1 783 6 331 0

avvecklingsresultat	f.e.r 4	669 3	143 290 -202 1	255 0 4	486 183

Försäkringstekniska	avsättningar,	före	avgiven	återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 157 391 5 165 34 413 44 994 38 569 33 786 156 926 465

Avsättning för oreglerade skador 544 751 63 936 43 559 54 628 20 550 185 195 367 868 176 883

Återförsäkrares	andel	av	för-säkringstekniska	avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 150 212 41 628 5 210 8 089 0 95 284 150 212 0

noter	tILL	resULtatanaLys 	
totalt		
2009

	
sjuk	och	
olycksfall

	
hem,	villa	
fritidshus

Företag,	
lantbruk	
fastighet

	
motor-	
fordon

	
	

trafik

	
	

summa

mottagen	
återför-	
säkring

NOT 1

Premieintäkter f.e.r. 364 286 7 713 73 176 83 227 89 269 70 515 323 900 40 386

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 411 578 9 695 77 515 117 771 88 462 79 085 372 528 39 050

Premier för avgiven återförs. -52 022 -1 732 -5 895 -33 844 -662 -9 889 -52 022 0

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 4 730 -250 1 556 -700 1 469 1 319 3 394 1 336

NOT 2

Försäkringsersättningar f.e.r -324 342 -282 -72 619 -98 861 -69 656 -49 000 -269 418 -33 924

Utbetalda försäkringsersättningar -294 049 -6 759 -69 058 -97 391 -67 851 -38 857 -279 916 -14 133

Före avgiven återförsäkring -325 425 -12 130 -69 467 -121 372 -69 170 -39 153 -311 292 -14 133

Återförsäkrares andel 31 376 5 371 409 23 981 1 319 296 31 376 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r. -30 293 6 477 -3 561 -1 470 -1 805 -10 143 -10 502 -19 791

 Före avgiven återförsäkring -41 808 1 517 -7 483 8 178 -1 094 -23 135 -22 017 -19 791

Återförsäkrares andel 11 515 4 960 3 922 -9 648 -711 12 992 11 515 0
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Balansräkning

koncernen moderbolaget

Belopp	i	ksek not 2009 2008 2009 2008

tILLgÅngar

Immateriella	tillgångar

Balanserade utgifter för dataprogram 12 0 1 805 0 1 805

0 1	805 0 1	805

placeringstillgångar

Byggnader och mark 13 700 700 700 700

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 14 0 0 48 936 48 536

Aktier och andelar i intresseföretag 15 100 100 100 100

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 17 534 445 456 994 445 151 370 719

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 528 849 512 447 528 849 512 447

Derivat 17 10 689 194 10 689 194

Övriga finansiella placeringstillgångar 17 1 641 1 641 1 641 1 641

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 1 637 2 319 1 637 2 319

1	078	061 974	395 1	037	703 936	656

Återförsäkrares	andel	av	försäkringstekniska	avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 150 212 138 697 150 212 138 697

150	212 138	697 150	212 138	697

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 19 99 823 100 797 99 823 100 797

Fordringar avseende återförsäkring 11 100 4 248 11 100 4 248

Övriga fordringar 24 582 25 977 23 892 25 668

135	505 131	022 134815 130	713

andra	tillgångar

Materiella tillgångar 20 11 951 7 419 11 558 6 885

Kassa och bank 21 59 826 107 901 59 521 104 418

71	777 115	320 71	079 111	303

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter

Upplupna ränte- och hyresintäkter 22 10 550 7 867 10 550 7 867

Förutbetalda anskaffningskostnader 23 9 486 8 807 9 486 8 807

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 4 049 3 045 4 013 2 930

24	085 19	719 24	049 19	604

sUmma	tILLgÅngar 1	459	640 1	380	958 1	417	858 1	338	778
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Balansräkning,	fortsättning

koncernen moderbolaget

Belopp	i	ksek not 2009 2008 2009 2008

eget	kapItaL,	aVsättnIngar	och	skULder

eget	kapital		 25

Bundet eget kapital

Bundna reserver/reservfond 144 277 137 953 7 225 7 225

Uppskrivningsfond 0 0 29 735 29 735

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 410 004 483 384 335 504 412 038

Årets resultat 13 925 -67 055 15 030 -72 409

568	206 554	282 387	494 376	589

obeskattade	reserver

Överavskrivningar 10 0 0 738 738

Utjämningsfond 0 0 10 535 10 535

Säkerhetsreserv 0 0 174 686 174 686

0 0 185	959 185	959

Försäkringstekniska	avsättningar	(före	avgiven	återförsäkring)

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 26 157 391 162 122 157 391 162 122

Avsättning för oreglerade skador 27 544 751 502 943 544 751 502 943

702 142 665 065 702 142 665 065

andra	avsättningar

Pensioner 4 206 4 789 4 206 4 789

Skatter 11 93 126 77 512 44 106 28 605

97	332 82	301 48	312 33	394

skulder

Skulder avseende direkt försäkring 36 363 35 895 36 363 35 895

Skulder avseende återförsäkring 7 786 3 407 7 786 3 407

Skulder till kreditinstitut 17,18 0 0 0 0

Övriga skulder 17,18 30 154 24 587 33 463 24 415

74	303 63	899 77	612 63	717

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 17 657 15 421 16 339 14 054

17	657 15	421 16	339 14	054

sUmma	eget	kapItaL,	aVsättnIngar	och	skULder 1	459	640 1	380	958 1	417	858 1	338	778

ställda	panter 29

För försäkringstekniska avsättningar (f.e.r) registerförda tillgångar 551 930 526 368 551 930 526 368

Kapitalförsäkring 0 82 0 82

ansvarsförbindelser 30

Övriga ansvarsförbindelser 6 334 6 146 6 334 6 146
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rapport	över	förändringar	i	koncernens	eget	kapital

rapport	över	förändringar	i	moderbolagets	eget	kapital

kassaflödesanalys	(direkt	metod)

Bundet	eget	kapital Fritt	eget	kapital totalt		kapital

Bundna reserver Balanserade vinstmedel Årets resultat

Ingående eget kapital 2008-01-01 141 115 237 698 252 678 631 491

Vinstdisposition 252 678 -252 678 0

Förändringar i koncernsammansättning -9 440 -9 440

Ovillkorat aktieägartillskott -714 -714

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital -3 162 3 162 0

Årets resultat -67 055 -67 055

Utgående	eget	kapital	2008-12-31 137	953 483	384 -67	055 554	282

Ingående eget kapital 2009-01-01 137 953 483 384 -67 055 554 282

Vinstdisposition -67 055 67 055 0

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 6 325 -6 325

Årets resultat 13 925 13 925

Utgående	eget	kapital	2009-12-31 144	277 410	004 13	925 568	207

Bundet	eget	kapital Fritt	eget	kapital totalt		kapital

Reservfond Uppskrivningsfond Balanserade vinstmedel Årets resultat

Ingående eget kapital 2008-01-01 7 225 29 735 195 190 237 027 469 177

Vinstdisposition 237 027 -237 027 0

Ovillkorat aktieägartillskott -15 725 -15 725

Lämnade koncernbidrag -6 175 -6 175

Skatt hänförligt till poster redovisade direkt mot eget kapital 1 721 1 721

Årets resultat -72 409 -72 409

Utgående	eget	kapital	2008-12-31 7	225 29	735 412	038 -72	409 376	589

Ingående eget kapital 2009-01-01 7 225 29 735 412 038 -72 409 376589

Vinstdisposition -72 409 72 409 0

Lämnade koncernbidrag -5 590 -5 590

Skatt hänförligt till poster redovisade direkt mot eget kapital 1 465 1 465

Årets resultat 15 030 15 030

Utgående	eget	kapital	2009-12-31 7	225 29	735 33	504 15	030 387	494

koncernen moderbolaget

not 2009 2008 2009 2008

den	löpande	verksamheten

Premieinbetalningar 413 018 426 641 413 018 426 641

Utbetalningar av premier till återförsäljare -52 022 -52 880 -52 022 -52 880

Skadeutbetalningar -324 039 -313 762 -324 039 -313 762

Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 44 685 13 026 44 685 13 026

Utbetalningar till leverantörer och anställda -90 958 -80 295 -85 629 -74 740

Övriga in- och utbetalningar -9 360 -3 669 -9 360 -3 669

kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 -18	676 -10	939 -13	347 -5	384

Investeringsverksamheten

Förvärv av aktier och andelar -75 839 -65 454 -75 839 -65 454

Förvärv av obligationer och andra räntebärande värdepapper -326 475 -57 395 -326 475 -57 395

Avyttring av aktier och andelar 55 906 77 008 55 906 77 008

Avyttring av obligationer och andra räntebärande värdepapper 305 566 81 910 305 566 81 910

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 830 -1 811 -6 830 -1 751

Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan 159 15 340 159 15 340

Ränteinbetalningar 15 259 17 891 15 154 17 780

Erhållna utdelningar 5 398 13 955 5 398 13 955

Övriga inbetalningar -2 246 2 945 1 698 2 945

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 102 84 389 -25 263 84 338

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 -400 0

Amortering av lån 0 -7 622 0 -7 622

Utbetalda räntor -297 -6 186 -297 -6 186

Lämnade koncernbidrag 0 0 -5 590 -6 175

kassaflöde	från	finansieringsverksamheten -297 -13	808 -6	287 -19	983

Årets	kassaflöde -48	075 59	642 -44	897 58	791

Likvida medel vid årets början 107 901 48 259 104 418 45 447

Likvida medel vid årets slut 36 59 826 107 901 52 521 104 418
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Noter till de finansiella rapporterna
not	1	redovisningsprinciper

allmän	information
Årsredovisningen avges per den 31 
december 2009 och omfattar perio-
den 2009-01-01 – 2009-12-31 och avser 
Länsförsäkringar Västernorrland som är 
ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte 
i Härnösand. Adressen till huvudkonto-
ret är Stora Torget 3, Härnösand och 
organisationsnummer är 588000-3842.

Överensstämmelse	med		
normgivning	och	lag
Försäkringsföretagets årsredovisning/
koncernredovisning är upprättad enligt 
Lag om årsredovisning i försäkringsbo-
lag (ÅRFL) samt med Finansinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd om 
Årsredovisning i försäkringsföretag 
(FFFS 2008:26) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 
2.2. Företaget tillämpar s.k. lagbegrän-
sad IFRS och med detta avses interna-
tionella redovisningsstandarder som har 
antagits för tillämpning med de begräns-
ningar som följer av RFR 2.2 och FFFS 
2008:26. Detta innebär att samtliga av 
EU godkända IFRS och uttalanden till-
lämpas så långt detta är möjligt inom ra-
men för svensk lag och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och be-
skattning.

Moderbolaget tillämpar samma re-
dovisningsprinciper som koncernen med 
de undantag som beskrivs i avsnittet om 
Moderbolagets redovisningsprinciper.

Bedömningar	och	uppskattningar		
i	de	finansiella	rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i 
enlighet med lagbegränsad IFRS fordrar 
att företagsledningen gör ett antal be-
dömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redo-
visade beloppen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Uppskattningar 
och bedömningar  är baserade på his-
toriska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden 

synes vara rimliga. Resultatet används 
sedan bland annat för att bedöma de re-
dovisade värdena på sådana tillgångar 
och skulder vars värde inte tydligt fram-
går från externa källor. Det verkliga ut-
fallet kan avvika från de bedömningar 
och uppskattningar som gjorts. De an-
taganden som ligger till grund för upp-
skattningar och bedömningar ses över 
regelbundet. Förändringar i gällande be-
dömningar och uppskattningar redovisas 
i den period ändringen görs om ändring-
en endast påverkat denna period.

Bedömningar och uppskattningar 
som ligger till grund för redovisning och 
värdering av försäkringstekniska avsätt-
ningar har en betydande inverkan på de 
finansiella rapporterna. Värderingen av 
avsättningarna behandlas i nedanstående 
avsnitt om redovisning av försäkrings-
avtal samt i not 2 där upplysningar om 
risker i verksamheten lämnas. 

Valuta
Moderbolagets funktionella valuta är 
svenska kronor som även utgör rappor-
teringsvalutan för moderbolaget och för 
koncernen. Funktionell valuta är valutan 
i de primära ekonomiska miljöer bolagen 
bedriver sin verksamhet. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas till den funk-
tionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på transaktionsdagen. Mone-
tära tillgångar och skulder i utländsk va-
luta räknas om till den funktionel-la va-
lutan till den valutakurs som föreligger 
på balansdagen. Valutakursdifferenser 
som uppstår vid omräkningarna redovi-
sas i resultaträkningen.

Rapporterna presenteras i tusental 
svenska kronor (KSEK), om inte annat 
anges. Samtliga belopp är, om inte annat 
anges, avrundade till närmaste tusental.

ändrade	redovisningsprinciper
Ändrade redovisningsprinciper föran-
ledda av nya eller förändrade IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovis-
ningsprinciper som företaget tillämpar 
från och med 1 januari 2009. Övriga 

ändringar av IFRS med tillämpning från 
och med 2009 har inte haft någon vä-
sentlig effekt på företagets redovisning.

Upplysningar om finansiella instrument 
Ändringar i IFRS 7 Finansiella instru-
ment: Upplysningar med tillämpning 
från 1 januari 2009 påverkar företagets 
finansiella rapportering från och med 
årsredovisningen för 2009. Ändring-
arna medför huvudsakligen att nya upp-
lysningskrav om finansiella instrument 
värderade till verkligt värde i balans-
räkningen. Instrumenten delas in i tre 
nivåer beroende på kvaliteten på indata 
i värderingen. Indelningen i nivåer av-
gör hur och vilka upplysningar som ska 
lämnas om instrumenten; där nivå 3 med 
lägst kvalitet på indata omfattas av mer 
upplysningskrav än de andra nivåerna. 
Dessa upplysningskrav har främst på-
verkat not 17 nedan. Därutöver medför 
ändringen av IFRS 7 några förändringar 
avseende upplysningar om likviditets-
risk. Enligt övergångsbestämmelserna 
i IFRS 7 behöver under första tillämp-
ningsåret jämförande upplysningar inte 
lämnas för de upplysningar som krävs av 
ändringarna. Företaget har valt att frivil-
ligt ändå lämna jämförande information 
för 2008 även avseende de upplysningar 
som tillkommit i och med ändringarna. 
Eftersom ändringarna inte påverkar hur 
redovisade belopp ska fastställas, har 
inga justeringar gjorts av belopp i de fi-
nansiella rapporterna.

nya	IFrs	och	tolkningar		
som	ännu	inte	börjat	tillämpas
Ett antal nya internationella redovis-
ningsstandarder, ändringar i standarder 
samt tolkningsuttalanden träder ikraft 
först fr.o.m. räkenskapsåret 2010, och 
har därför inte tillämpats vid upprättan-
det av dessa finansiella rapporter. 

resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. 
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska re-
sultat samt ytterligare ett icke-tekniskt 
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resultat som omfattar den del av kapi-
talavkastningen som återstår efter över-
förd avkastning till försäkringsrörelsen. 
Kapitalavkastningen inkluderar orea-
liserade värdeförändringar. orealise-
rade värdeförändringar med avdrag för 
uppskjuten skatt redovisas inom Eget 
fritt kapital under rubriken Balanserade 
vinstmedel.

Basen för kapitalavkastningen av 
skadeverksamhetens kassaflöden be-
stäms som summan av halva premiein-
täkten f e r och genomsnittet under året 
av avsättning för oreglerade skador f 
e r. Som räntesats tillämpas den under 
året genomsnittliga riskfria räntan på en 
90-dagars statsskuldväxel plus en pro-
centenhet. För 2009 uppgår kalkylrän-
tesatsen till 1,39 procent och gäller för 
samtliga försäkringsklasser utom trafik. 
För trafik fastställs kalkylräntesatsen 
som den genomsnittliga räntan för en 
7-årig statsobligation, under de senaste 
sju åren. För 2009 uppgår kalkylränte-
satsen till 3,50 procent.

konsolideringsprinciper

dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under 
ett bestämmande inflytande från Mo-
derbolaget. Bestämmande inflytande 
innebär direkt eller indirekt en rätt att 
utforma ett företags finansiella och ope-
rativa strategier i syfte att erhålla eko-
nomiska fördelar. Vid bedömningen om 
ett bestämmande inflytande föreligger, 
beaktas potentiella röstberättigande ak-
tier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller 
konverteras. 

Dotterföretag redovisas enligt för-
värvsmetoden. Dotterföretags finansiella 
rapporter tas in i koncernredovisningen 
från och med förvärvstidpunkten till det 
datum då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vil-
ka koncernen har ett betydande, men 
inte bestämmande, inflytande över den 
driftsmässiga och finansiella styrningen, 
vanligtvis genom andelsinnehav mel-

lan 20 och 50 procent av röstetalet. Från 
och med den tidpunkt som det betydande 
inflytandet erhålls redovisas andelar i 
intresseföretag enligt kapitalandelsme-
toden i koncernredovisningen. Kapita-
landelsmetoden innebär att det i kon-
cernen redovisade värdet på aktierna i 
intresseföretagen motsvaras av koncer-
nens andel i intresseföretagens egna ka-
pital samt koncernmässig goodwill och 
andra eventuella kvarvarande värden på 
koncernmässiga över- och undervärden. 
I koncernens resultaträkning redovisas 
som ”Andel i intresseföretags resultat” 
koncernens andel i intresseföretagens 
nettoresultat efter skatt och minoritet 
justerat för eventuella avskrivningar, 
nedskrivningar eller upplösningar av 
förvärvade över- respektive undervär-
den. Erhållna utdelningar från intresse-
företaget minskar det redovisade värdet 
på innehavet i intresseföretaget. 

Eventuell skillnad vid förvärvet mel-
lan anskaffningsvärdet för andelarna i 
intresseföretaget och ägarföretagets an-
del av det verkliga nettovärdet av intres-
seföretagets identifierbara tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser redo-
visas i enlighet med IFRS 3 Rörelseför-
värv.

När koncernens andel av redovisade 
förluster i intresseföretaget överstiger 
koncernens redovisade värde på andelar-
na reduceras andelarnas värde till noll. 
Avräkning för förluster sker även mot 
långfristiga finansiella mellanhavanden 
utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska 
innebörd utgör del av ägarföretagets net-
toinvestering i intresseföretaget. Fort-
satta förluster redovisas inte såvida inte 
koncernen har lämnat garantier för att 
täcka förluster uppkomna i intressefö-
retaget. 

Kapitalandelsmetoden tillämpas fram 
till den tidpunkt när det betydande infly-
tandet över intresseföretaget upphör.

transaktioner	som	elimineras		
vid	konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, 
intäkter eller kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer 
från interna transaktioner mellan kon-

cernföretag, elimineras i sin helhet vid 
upprättandet av koncernredovisningen. 
orealiserade vinster som uppkommer 
från transaktioner med intresseföre-
tag och gemensamt kontrollerade före-
tag elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i före-
taget. orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade vinster, 
men endast i den utsträckning det inte 
finns något nedskrivningsbehov.

transaktioner	i	utländsk	valuta
En mindre del av bolagets placeringar är 
noterade i USD, 2 371 tkr. Denna expo-
nering är valutasäkrad och löpande om-
sätts terminskontrakten med löptider om 
1-3 månader.

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

Intäkter	för	förmedling	av		
bank-	och	fondtjänster
Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett ut-
bud av försäkring inom livområdet samt 
bank- och fondtjänster genom avtal med 
Länsförsäkringar AB och dess helägda 
dotterbolag. För de förmedlade affärer-
na har bolaget ansvaret för kundrelatio-
nerna och erhåller ersättning för detta. 
Intäkterna redovisas i det icke-tekniska 
resultatet under Övriga intäkter. Intäk-
terna redovisas i den takt de tjänas in, 
d.v.s. när tjänsten utförts. 

hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastighe-
ter redovisas linjärt i resultaträkningen 
baserat på villkoren i leasingavtalet. Den 
sammanlagda kostnaden för lämnade 
förmåner redovisas som en minskning 
av hyresintäkterna linjärt över leasing-
perioden.

Intäkter	från	fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redo-
visas normalt på tillträdesdagen, såvida 
inte risker och förmåner övergått till kö-
paren vid ett tidigare tillfälle. om risker 
och förmåner förknippade med tillgång-
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en (dvs. kontrollen över den) har över-
gått till köparen vid ett tidigare tillfälle 
än tillträdestidpunkten, intäktsredovisas 
fastighetsförsäljningen vid denna tidi-
gare tidpunkt. Vid bedömningen av re-
dovisningstidpunkt beaktas vad som av-
talats mellan parterna beträffande risker 
och förmåner samt engagemang i den lö-
pande förvaltningen. Därutöver beaktas 
omständigheter som kan påverka affä-
rens utgång vilka ligger utanför säljarens 
och/eller köparens kontroll.

ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instru-
ment (även de som värderats till verkligt 
värde) redovisas ränteintäkter med till-
lämpning av effektivräntemetoden. 

Finansiella	instrument

redovisning	i	balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas 
upp i balansräkningen när bolaget blir 
part enligt instrumentets avtalsmässiga 
villkor (affärsdagsredovisning). Kund-
fordringar tas upp i balansräkningen när 
de faktureras. Leverantörsskulder tas 
upp när faktura mottagits. Andra skul-
der 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 balans-
räkningen när förpliktelsen i avtalet full-
görs eller på annat sätt utsläcks. Detsam-
ma gäller för delar av finansiella skulder. 

Finansiella tillgångar och skulder 
presenteras brutto i balansräkningen om 
det inte finns en rätt och en avsikt att 
reglera mellanhavandena netto. I dessa 
fall presenteras posterna netto. 

För alla räntebärande finansiella in-
strument (även de som värderas till verk-
ligt värde) redovisas ränteintäkter och 
räntekostnader med tillämpning av ef-
fektivräntemetoden. Upplupen ränta på 
räntebärande tillgångar och skulder re-
dovisas på särskild rad i balansräkning-

en som upplupen ränteintäkt eller rän-
tekostnad, separat från tillgången eller 
skulden som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas ini-
tialt till anskaffningsvärde. Anskaff-
ningsvärde för finansiella instrument 
som klassificerats som finansiella till-
gångar redovisade till verkligt värde 
via resultaträkningen består av verkligt 
värde exklusive transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader (t.ex. courtage) 
för dessa instrument kostnadsförs såle-
des direkt som kapitalförvaltningskost-
nader. För övriga finansiella instrument 
motsvarar anskaffningsvärdet instru-
mentets verkliga värde inklusive trans-
aktionskostnader. 

Efter anskaffningstillfället beror re-
dovisning och värdering av finansiella 
instrument av hur de har klassificerats 
enligt nedan. För redovisade värden med 
uppdelning på värderingskategori se not 
17. 

klassificering	av		
finansiella	instrument
Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen
Länsförsäkringar Västernorrland för-
valtar och utvärderar alltid resultatet av 
samtliga placeringstillgångar (alla aktier, 
obligationer, derivat och fastigheter) på 
basis av verkligt värde förutom när verk-
ligt värde inte kan fastställas på ett till-
förlitligt sätt. I uppföljningen av kapital-
förvaltningens resultat är fokus främst 
riktat på nyckeltalet totalavkastning. I 
detta mått inkluderas såväl realisera-
de 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. LFAB ingår i denna 
utvärdering. Det är därför bolagets be-
dömning att en redovisning till verkligt 
värde med värdeförändringarna redo-
visade över resultaträkningen ger mer 
relevant redovisningsinformation för lä-
sarna av årsredovisningen. Av detta skäl 
väljer Länsförsäkringar Västernorrland 
alltid att kategorisera sina finansiella till-
gångar såsom finansiella tillgångar som 

identifierats som finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde med vär-
deförändringarna redovisade över re-
sultaträkningen förutom (i) när verkligt 
värde inte kan fastställas på ett tillförlit-
ligt sätt och (ii) när redovisningslagstift-
ningen inte medger detta vid redovisning 
i juridisk person. Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde med värde-
förändringarna redovisade över resultat-
räkningen utgörs i balansräkningen av 
aktier i andra företag än koncern och in-
tresseföretag samt obligationer.

Alla derivat som inte ingår i säk-
ringsredovisning klassificeras som inne-
hav för handelsändamål oavsett syftet 
med innehavet (i enlighet med IAS 39). 
Finansiella tillgångar som innehas för 
handelsändamål ingår i kategorin finan-
siella tillgångar värderade till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovi-
sade över resultaträkningen. 

Finansiella tillgångar som kan säljas
De onoterade aktieinnehav där verk-
ligt värde inte anses kunna fastställas 
på ett tillförlitligt sätt har klassificerats 
som tillgångar som kan säljas. Dessa 
tillgångar redovisas till verkligt värde 
med värdeförändringarna redovisade 
direkt i eget kapital. Eget kapitalinstru-
ment som klassificeras som tillgångar 
som kan säljas skrivs ned vid en väsent-
lig (mer än 20 procent) eller utdragen 
(minst 9 månader) nedgång i det verk-
liga värdet under instrumentets anskaff-
ningsvärde. om nedskrivningsbehov 
föreligger för en tillgång i kategorin till-
gångar som kan säljas, omförs tidigare 
eventuell ackumulerad värdeminskning 
redovisad direkt mot eget kapital till re-
sultaträkningen. Nedskrivningar av eget 
kapitalinstrument som redovisats i resul-
taträkningen återförs inte senare via re-
sultaträkningen.

Aktier och andelar i koncern- och in-
tresseföretag värderas i moderbolagets 
balansräkning till anskaffningsvärdet. 
Eventuellt nedskrivningsbehov prövas 
regelbundet. 

Lånefordringar och kundfordringar
Låne- och kundfordringar utgörs i ba-
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lansräkningen av lån till intresseföretag. 
Låne- och kundfordringar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Vid varje 
rapporttillfälle utvärderar företaget om 
det finns objektiva indikationer att låne- 
och kundfordringar är i behov av ned-
skrivning.

Finansiella skulder värderade till  
verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen
Denna kategori instrument utgörs av de-
rivat med negativa marknadsvärden och 
som inte används för säkringsredovis-
ning. Alla derivat med som inte ingår i 
säkringsredovisning klassificeras (i en-
lighet med IAS 39) som innehav för han-
delsändamål oavsett syftet med inneha-
vet. Finansiella skulder som innehas för 
handelsändamål ingår i kategorin finan-
siella skulder värderade till verkligt vär-
de med värdeförändringarna redovisade 
över resultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i ba-
lansräkningen av övriga skulder. Fi-
nansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaff-
ningsvärde bestäms utifrån den effektiv-
ränta som beräknades när skulden togs 
upp. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel 
samt omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande 
institut samt kortfristiga likvida place-
ringar med en löptid från anskaffnings-
tidpunkten understigande tre månader, 
och som är utsatta för endast en obetyd-
lig risk för värdefluktuationer. 

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket 
en tillgång skulle kunna överlåtas eller 
en skuld regleras, mellan kunniga parter 
som är oberoende av varandra och som 
har ett intresse av att transaktionen ge-
nomförs. Verkligt värde på finansiella 
tillgångar som är noterade på en aktiv 
marknad motsvaras av tillgångens no-
terade köpkurs på balansdagen utan av-

drag för framtida transaktionskostnader. 
Sådana instrument återfinns på balans-
posterna Aktier och andelar, obligatio-
ner och andra räntebärande värdepapper 
samt Derivat.

Verkligt värde på onoterade finan-
siella tillgångar fastställs genom att an-
vända värderingstekniker, till exempel 
nyligen genomförda transaktioner, pris 
på liknande instrument och diskonterade 
kassaflöden. onoterade tillgångar utgörs 
i balansräkningen av derivat, onoterade 
aktieinnehav och vissa hybridkontrakt.  

Bolagets aktieinnehav i LF AB har 
värderats till verkligt värde på basis av 
aktiernas substansvärde. Eftersom ak-
tierna innehas med hembudsförbehåll 
enligt vilket aktierna i första hand måste 
erbjudas de övriga ägarna till ett pris 
som motsvarar substansvärdet, så utgör 
substansvärdet i de flesta fall aktiernas 
verkliga värde. I det fall aktiernas verk-
liga värde, beräknat enligt en kassaflö-
desmetod, uppgår till ett lägre belopp än 
substansvärdet, så redovisas aktierna till 
detta lägre värde. 

Bolaget har vidare gjort bedöm-
ningen att värdet på aktierna i Företags-
investa AB inte kan fastställas på ett 
tillräckligt tillförlitligt sätt. Aktierna 
värderas därför till anskaffningskostnad 
och prövas löpande för nedskrivnings-
behov. Av samma skäl lämnas inte nå-
gon upplysning om verkligt värde i not. 
När det gäller aktieinnehaven i Fastig-
hetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB, 
VN Pensionsplaneraren AB och Väster-
norrlandsfonden AB värderas dessa till 
verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen (se vi-
dare not 17 nedan). 

Verkligt värde på derivat som inte är 
noterade på en aktiv marknad fastställs 
genom en användning av värderingsmo-
deller som är etablerade på marknaden. 
Värdena tillhandahålls i allmänhet av 
motparten till derivatet, som är högt ra-
tade svenska finansiella institut. 

redovisning	i	resultaträkningen		
av	realiserade	och	orealiserade	
värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas 

till verkligt värde över resultaträkningen 
redovisas såväl realiserade som orea-
liserade värdeförändringar i den icke-
tekniska redovisningen som kapitalav-
kastning intäkter eller kapitalavkastning 
kostnader (beroende på om värdeföränd-
ringen är positiv eller negativ) . 

Övriga	tillgångar

Immateriella	tillgångar
Immateriella tillgångar i form av dator-
program som förvärvats av koncernen 
redovisas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en 
tillgång i balansräkningen endast då de 
ökar de framtida ekonomiska fördelarna 
för den specifika tillgången till vilka de 
hänför sig. Alla andra utgifter kostnads-
förs när de uppkommer.

Avskrivningsbara immateriella till-
gångar skrivs av från det datum då de 
är tillgängliga för användning. Avskriv-
ningar redovisas i resultaträkningen 
linjärt över den beräknade nyttjande-
perioden, såvida inte sådana nyttjande-
perioden är obestämbar. De beräknade 
nyttjandeperioderna för redovisade im-
materiella tillgångar är:
- balanserade utvecklingsutgifter 5 år.

Byggnader	och	mark
Förvaltningsfastigheter är fastigheter 
som innehas i syfte att erhålla hyresin-
täkter och/eller avkastning genom värde-
stegring. Initialt redovisas förvaltnings-
fastigheter till anskaffningskostnad, 
vilket inkluderar till förvärvet direkt 
hänförbara utgifter. Förvaltningsfastig-
heter redovisas i balansräkningen till 
verkligt värde. Det verkliga värdet ba-
seras helt och hållet på värderingar av 
utomstående oberoende värderingsmän 
med erkända kvalifikationer och med 
adekvata kunskaper i värdering av fast-
igheter av den typ och med de lägen som 
är aktuella. Värdering sker normalt årli-
gen. om det under löpande år föreligger 
indikationer på väsentliga värdeföränd-
ringar på fastigheterna (enskilda fast-
igheter eller delar av beståndet) sker en 
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omvärdering av de aktuella fastigheterna 
i samband med kvartalsrapporteringen 
till Finansinspektionen. omvärderingar 
av verkligt värde under löpande år sker 
genom en intern värdering. 

Verkligt värde är det belopp till vil-
ket en tillgång skulle kunna överlåtas 
eller en skuld regleras, mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och 
som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs. Verkligt värde på förvalt-
ningsfastigheterna har fastställts med en 
kombinerad tillämpning av ortsprisme-
tod, utifrån redovisade jämförelseköp, 
och avkastningsmetod. Uppgifter om 
verkligt värde stöds av faktiska trans-
aktio-ner till 100 %. Avkastningsmeto-
den är baserad på nuvärdesberäkning av 
framtida faktiska kassaflöden i form av 
driftsnetton, som successivt marknads-
anpassats, samt nuvärdet av det bedömda 
restvärdet år y. Restvärdet har bedömts 
genom en evighetskapitalisering av ett 
uppskattat marknadsmässigt driftnetto 
år y+1.

Såväl orealiserade som realiserade 
värdeförändringar redovisas i resultat-
räkningen. Hyresintäkter och intäkter 
från fastighetsförsäljningar redovisas i 
enlighet med de principer som beskrivs 
under avsnittet intäktsredovisning.

Tillkommande utgifter för förvalt-
ningsfastigheter läggs till det redovisade 
värdet endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med utgiften kommer att 
komma företaget till del och anskaff-
ningsvärdet kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Alla andra tillkommande utgif-
ter redovisas som kostnad i den period 
de uppkommer. Utgifter som avser ut-
byten av hela eller delar av identifierade 
komponenter av fastigheten aktiveras 
liksom utgifter för helt nya komponen-
ter. Reparationer av förvaltningsfastig-
heter kostnadsförs i samband med att 
utgiften uppkommer. Rörelsefastigheter 
är fastigheter som används i den egna 
verksamheten exempelvis för tillhanda-
hållande av tjänster. Rörelsefastigheter 
redovisas, i enlighet med Finansinspek-
tionens allmänna råd, på samma sätt 
som förvaltningsfastigheter.

materiella	tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas som tillgång i balansräkningen om 
det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma bolaget till 
del och anskaffningsvärdet för tillgång-
en kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas i koncernen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset 
samt kostnader direkt hänförbara till till-
gången 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 kostnader för le-
verans och hantering, installation, lag-
farter, konsulttjänster och juristtjänster.
Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort ur balans-
räkningen vid utrangering eller avytt-
ring eller när inga framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller ut-
rangering/avyttring av tillgången. Vinst 
eller förlust som uppkommer vid avytt-
ring eller utrangering av en tillgång ut-
görs av skillnaden mellan försäljnings-
priset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskost-
nader. Vinst och förlust redovisas som 
övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivningsprinciper för  
materiella tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs 
inte av. Koncernen tillämpar kompo-
nentavskrivning vilket innebär att kom-
ponenternas bedömda nyttjandeperiod 
ligger till grund för avskrivningen.
Tillämpade avskrivningsmetoder samt 
tillgångarnas restvärden och nyttjande-
perioder omprövas vid slutet av varje rä-
kenskapsår.

nedskrivning	av	materiella		
och	immateriella	tillgångar	
Materiella och immateriella tillgångar 
(med undantag för tillgångar för försälj-
ning och avyttringsgrupper samt förvalt-
ningsfastigheter) prövas för nedskriv-
ning enligt IAS 36. En nedskrivning 
redovisas när en tillgångs eller kassa-
genererande enhets (grupp av enheters) 
redovisade värde överstiger återvin-
ningsvärdet. Återvinningsvärdet är det 
högsta av verkligt värde (med avdrag för 
försäljningskostnader) och tillgångens 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nytt-
jandevärdet diskonteras framtida kassa-
flöden med en diskonteringsfaktor som 
beaktar riskfri ränta och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången. 
om det inte går att fastställa väsentligen 
oberoende kassaflöden till en enskild 
tillgång ska tillgångarna vid prövning av 
nedskrivningsbehov grupperas till den 
lägsta nivå där det går att identifiera vä-
sentligen oberoende kassaflöden (en kas-
sagenererande enhet).

För goodwill och andra immateriella 
tillgångar med obestämbar nyttjande-
period eller som ännu ej är färdiga för 
användning beräknas återvinningsvär-
det årligen. För andra tillgångar görs en 
beräkning om det finns en indikation på 
att nedskrivningsbehov föreligger. En 
nedskrivning belastar resultaträkningen. 
Nedskrivning av tillgångar hänförliga 
till en kassagenererande enhet (grupp av 
enheter) fördelas i första hand till good-
will. Därefter görs en proportionell ned-
skrivning av övriga tillgångar som ingår 
i enheten (gruppen av enheter).

En nedskrivning reverseras om det 
både finns indikation på att nedskriv-
ningsbehovet inte längre föreligger och 
det har skett en förändring i de antagan-
den som låg till grund för beräkningen 
av återvinningsvärdet. Nedskrivning 
av goodwill återförs dock aldrig. En re-
versering görs endast i den utsträckning 
som tillgångens redovisade värde efter 
återföring inte överstiger det redovisade 
värde som skulle ha redovisats, med av-
drag för avskrivning där så är aktuellt, 
om ingen nedskrivning gjorts.

Beräknade	nyttjandeperIoder

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Fordon 5 år

Personalens hemdatorer 3 år

Förbättringar i annans lokal 20 år



nOter    25	

Leasing
Leasingavtal klassificeras i koncernre-
dovisningen antingen som finansiella el-
ler operationella. Finansiell leasing fö-
religger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren. om ekonomiska risker och 
förmåner förknippade med tillgången 
kvarstår hos leasegivaren klassificeras 
avtalet som operationell leasing.

Vid operationell leasing kostnads-
förs leasingavgiften över löptiden med 
utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan 
skilja sig åt från vad som de facto erlagts 
som leasingavgift under året.

Kostnader avseende operationella 
leasingavtal redovisas i resultaträkning-
en linjärt över leasingperioden. Förmå-
ner erhållna i samband med tecknandet 
av ett avtal redovisas i resultaträkningen 
som en minskning av leasingavgifterna 
linjärt över leasingavtalets löptid. Vari-
abla avgifter kostnadsförs i de perioder 
de uppkommer. Lesingavtalen avser hyra 
av lokaler samt inventarier.

Finansiell leasing
Avskrivning sker över tillgångens be-
räknade nyttjandeperiod eller, om den är 
kortare, den avtalade leasingtiden.

redovisning	av	försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet 
med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast 
sådana kontrakt som överför betydande 
försäkringsrisk mellan försäkringsgivare 
och försäkringstagare redovisas som för-
säkring. Kontrakt som inte överför till-
räcklig risk redovisas som antigen finan-
siella instrument (lån) eller serviceavtal. 
Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar 
Västernorrland tecknat utgår olika be-
lopp vid försäkringsfall, beroende på 
skadans omfattning och kontraktstyp. 
Även i de fall ersättningen är liten i ab-
soluta tal, är beloppet betydande i rela-
tion till det belopp som utbetalas om den 
försäkrade händelsen inte inträffar (då 
ingen ersättning utgår). Samtliga Läns-
försäkringar Västernorrlands försäk-
ringskontrakt har därför bedömts över-
föra tillräckligt mycket risk för att de 

ska klassas som försäkring enligt defini-
tionen i IFRS 4. 

premieinkomst
Som premieinkomst redovisas samtliga 
premier för vilka ansvarighet inträtt, det 
vill säga när försäkringsperioden börjat 
löpa eller premien förfallit till betalning.

premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av 
premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden. Den del av pre-
mieinkomsten från försäkringskontrakt 
som avser tidsperioder efter balansdagen 
avsätts till premiereserv i balansräkning-
en. Beräkning av avsättning till premie-
reserv sker i normalfallet genom att pre-
mieinkomsten periodiseras strikt utifrån 
det underliggande försäkringskontrak-
tets löptid.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redo-
visningsperiodens kostnader för inträf-
fande skador vare sig de är anmälda till 
bolaget eller ej. I de totala försäkrings-
ersättningarna ingår under perioden 
utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oregle-
rade skador. Återvinning avseende redan 
kostnadsförda skador redovisas som en 
reducering av skadekostnaden.

Försäkringstekniska	avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs 
av avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker samt avsättning 
för oreglerade skador och motsvarar för-
pliktelser enligt ingångna försäkrings-
avtal. Alla förändringar i försäkrings-
tekniska avsättningar redovisas över 
resultaträkningen.

avsättning	för	ej	intjänade	premier	
och	kvardröjande	risk
Avsättningen för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker avser att täcka 
den förväntade skade- och driftskost-
naden under den återstående löptiden 
på ingångna försäkringskontrakt. Av-
sättningen beräknas normalt strikt tids-
proportionellt, så kallad pro rata tempo-

risberäkning. om premienivån bedöms 
vara otillräcklig för att täcka de för-
väntade skade- och driftskostnaderna 
för skadereglering, förstärks de med ett 
tillägg för kvardröjande risker (nivåtil-
lägg). Denna bedömning innefattar bl.a. 
uppskattningar av framtida skadefrek-
venser och andra faktorer som påverkar 
behovet av nivåtillägg. 

avsättning	för	oreglerade	skador
Avsättningen för oreglerade skador ska 
täcka de förväntade framtida utbetal-
ningarna för samtliga inträffade skador, 
inklusive de skador som ännu inte rap-
porterats till bolaget, så kallad IBNR 
– avsättning. Avsättningen inkluderar 
även kostnader för skadereglering samt 
förväntad kostnadsökning. Uppskatt-
ningen av avsättningsbehovet görs för de 
flesta skador med statistiska metoder och 
då i huvudsak med Chainladder meto-
den. Det mest väsentliga antagandet som 
ligger till grund för dessa metoder är att 
historiska utfall kan användas för beräk-
ning av framtida skadekostnader. För 
de större skadorna och för skador med 
komplicerade ansvarsförhållanden görs 
en individuell bedömning. Avsättning-
arna för oreglerade skador är väsentliga 
för en bedömning av bolagets redovisade 
resultat och ställning, eftersom en av-
vikelse mot faktiska framtida utbetal-
ningar resulterar i ett avvecklingsresultat 
som redovisas kommande år. En redo-
görelse för bolagets avvecklingsresultat 
återfinns i resultatanalysen. Risken för 
en felaktig avsättning kommenteras vi-
dare i not 2. Där åskådliggörs också nu-
varande avsättning för oreglerade skador 
genom en beskrivning av skadekostna-
dernas utveckling över tiden.

Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringsteknis-
ka avsättningarna prövas löpande och 
per varje balansdag. De avsättningar 
som gjorts för oreglerade skador och ej 
intjänade premier undersöks då var för 
sig. Avsättningen för oreglerade skador 
grundar sig på beräknade framtida er-
sättningsutflöden. Prognoserna över av-
sättningsbehovet görs med vedertagna 
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aktuariella metoder. Metoderna beaktar 
nulägesbedömningar av alla avtalsenliga 
kassaflöden och av andra hänförliga kas-
saflöden, exempelvis skadereglerings-
kostnader. De framtida kassaflödena har 
beräknats utan diskontering. om pröv-
ningen visar att de redovisade avsätt-
ningarna minskat med det redovisade 
värdet på förutbetalda anskaffningskost-
nader inte är adekvat redovisas föränd-
ringen i resultaträkningen.

Tillräckligheten i avsättningen för 
ej intjänade premier testas per verksam-
hetsgren och försäkringsklass. Eventuell 
otillräcklighet som iakttas i premiean-
svaret, korrigeras genom att bokföra en 
avsättning för kvardröjande risker. För-
ändringen i avsättningen för kvardröjan-
de risk redovisas över resultaträkningen.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i 
resultaträkningen under kostnadsposten 
Premier för avgiven återförsäkring. Pre-
mier för mottagen återförsäkring redovi-
sas under intäktsposten Premieinkomst. 
Den del av risken för vilken återför-
säkring tecknats redovisas i balansräk-
ningen som Återförsäkrares andel av 
försäkringstekniska avsättningar. Kon-
troller för att fastställa eventuella ned-
skrivningsbehov avseende denna post 
genomförs löpande och per balansdagen. 
Nedskrivningsbehov föreligger när det 
bedöms som sannolikt att återförsäkra-
ren inte kommer att infria sina åtagan-
den enligt återförsäkringsavtalen. 

Förutbetalda	anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart 
samband med tecknande av försäk-
ringsavtal och som bedöms generera 
en marginal som minst täcker anskaff-
ningskostnaderna har aktiverats. An-
skaffningskostnader innefattar drifts-
kostnader som direkt eller indirekt kan 
hänföras till tecknandet eller förnyandet 
av försäkringsavtal såsom provisioner, 
marknadsföringskostnader samt löner 
och omkostnader för säljpersonalen. An-
skaffningskostnader avskrivs på 12 må-
nader. 

andra	redovisningsprinciper		
av	betydelse	

avsättningar	och	eventualförpliktelser	
En avsättning redovisas i balansräkning-
en när en befintlig legal eller informell 
förpliktelse föreligger som en följd av en 
inträffad händelse och det också är tro-
ligt att regleringen av denna förpliktelse 
kommer att kräva ett utflöde av ekono-
miska resurser vars storlek kan uppskat-
tas tillförlitligt. om effekten av när i 
tiden betalning sker är väsentlig, diskon-
teras det förväntade framtida kassaflödet 
till en räntesats före skatt som återspeg-
lar aktuella marknadsbedömningar, och 
om det är lämpligt, de risker som är för-
knippade med förpliktelsen.

En eventualförpliktelse redovisas när 
det finns ett möjligt åtagande som här-
rör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller 
flera osäkra framtida händelser, eller när 
det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund 
av det inte är troligt att ett utflöde av re-
surser kommer att krävas.

Den ersättning som bolaget erhåller 
från Länsförsäkringar Liv är till viss del 
förenad med ett annullationsansvar, vil-
ket innebär att bolaget kan bli återbetal-
ningsskyldig om en kund slutar att betala 
in sina premier. Denna risk är relativt 
begränsad dels för att annullationsansva-
ret bara är treårigt och dels för att denna 
del av ersättningen enbart uppgår till cir-
ka 6 Mkr per år. Bolaget sätter dock av 
till en annullationsreserv som uppgår till 
fem procent av de tre senaste årens an-
nullationsansvarspliktiga ersättning.

I bolagets avtal med Länsförsäkring-
ar Bank regleras hur stor ersättning bo-
laget skall ha för den förmedlade bank-
affären. I detta avtal framgår även att 
Länsförsäkringar Västernorrland skall 
stå för 80 % av de kreditförluster som 
eventuellt uppkommer på de lån som 
bolaget förmedlat till Länsförsäkringar 
Bank. Det finns dock en begränsning i 
avtalet som innebär att bolagets ansvar 
maximalt kan uppgå till det enskilda 
årets totala ersättning från banken, vil-
ket innebär att denna risk är begränsad 

till cirka 6,1 Mkr. För att inte redovisa 
intäkter för affärer som kan komma att 
generera en framtida återbetalning sätter 
bolaget av en del av intäkten i en reserv 
som kan utnyttjas i fall bolaget erhåller 
större återbetalningskrav från Länsför-
säkringar bank.

skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Inkomstskatter re-
dovisas i resultaträkningen, såvida inte 
den underliggande transaktionen redo-
visas direkt mot eget kapital då även den 
tillhörande skatteeffekten redovisas di-
rekt mot eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska beta-
las eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser som 
är beslutade eller i praktiken beslutade 
per balansdagen. Hit hör även justering 
av aktuell skatt hänförlig till tidigare pe-
rioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt ba-
lansräkningsmetoden med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Temporära skillnader som 
inte beaktas är skillnader som uppkom-
mit vid första redovisningen av goodwill 
samt första redovisningen av tillgångar 
och skulder som inte är rörelseförvärv 
och vid tidpunkten för transaktionen inte 
påverkar vare sig redovisat eller skatte-
pliktig resultat, vidare beaktas inte heller 
skillnader hänförliga till andelar i dotter- 
och intresseföretag som inte förväntas 
bli återförda inom överskådlig framtid. 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar 
sig på hur redovisade värden på tillgång-
ar eller skulder förväntas bli realiserade 
eller reglerade. Uppskjuten skatt beräk-
nas med tillämpning av de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avse-
ende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i 
den mån det är sannolikt att dessa kom-
mer att kunna utnyttjas. Värdet på upp-
skjutna skattefordringar reduceras när 
det inte längre bedöms sannolikt att de 
kan utnyttjas.



nOter    27	

ersättningar	till	anställda	och		
personer	i	ledande	ställning	
Förpliktelser avseende avgifter till av-
giftsbestämda planer för ersättningar ef-
ter avslutad anställning redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen när de upp-
står. Förmånsbestämda planer för ersätt-
ningar efter avslutad anställning redovi-
sas på samma sätt som avgiftsbestämda. 
Bolagets förmånsbestämda planer utgörs 
av Försäkringsbranschens pensionsplan 
FTP och fungerar på samma sätt som 
ITP.

Kostnader för ersättningar i samband 
med uppsägningar av personal redovi-
sas endast om företaget är bevisligen 
förpliktigat, utan realistisk möjlighet 
till tillbakadragande, av en formell de-
taljerad plan att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten. När ersätt-
ningar erbjuds för att uppmuntra frivillig 
avgång, redovisas en kostnad om det är 
sannolikt att erbjudandet kommer att ac-
cepteras och antalet anställda som kom-
mer att acceptera erbjudandet tillförlit-
ligt kan uppskattas.

Kortfristiga ersättningar till anställda 
beräknas utan diskontering och redovi-
sas som kostnad när de relaterade tjäns-
terna erhålls.

En avsättning för förväntade kost-
nader för vinstandels- och bonusbetal-
ningar redovisas när en rättslig eller 
informell förpliktelse att göra sådana be-
talningar till följd av att tjänster erhållits 
från anställda föreligger och denna för-
pliktelse kan beräknas tillförlitligt.

Bolaget tillämpar principer för er-
sättningar som innebär att man kan iden-
tifiera, mäta, styra och internt rapportera 
de risker som dess verksamhet är för-
knippad med. Bolaget har en ersättnings 
modell som är förenlig med och främjar 
en effektiv riskhantering. Utgångspunk-
ten är att ersättningar och anställnings-
villkor inte får uppmuntra till överdrivet 
risktagande men möjliggör att anställda 
och personer till ledande befattningsha-
vare kan rekryteras och behållas. 

Till anställd i ledande befattningar 
och som kan påverka bolagets risknivå 
räknas verkställande direktör och perso-
ner i bolagets ledning (avdelningschefer).  

Ersättning ska i huvudsak utgå med 
en fast månadslön. Styrelsen har beslu-
tat om resultatbonus/prestationsmål som 
gäller på lika sätt för alla anställda i bo-
laget och vars storlek är beroende av det 
övergripande bolagsresultatet. Den rör-
liga ersättningen är maximerad för alla 
anställda till 0,5 prisbasbelopp (21400 kr 
kronor).

Då ersättningsbeloppet är lika för 
samtliga anställda och beloppets storlek 
inte påverkar bolagets långsiktigt håll-
bara resultat och inte heller äventyrar 
företagets förmåga till långsiktigt posi-
tivt resultat utbetalas denna rörliga er-
sättning som engångsbelopp till samtliga 
anställda.  

Rörlig ersättning/provision förekom-
mer bland säljande personal. Denna per-
sonalkategori tillhör inte kategorin an-
ställda i ledande position och bedöms 
inte i sitt dagliga arbete utöva ett sådant 
inflytande att det påverkar bolagets ris-
knivå.

Styrelsen och styrelsens ersättnings-
kommitté handlägger överenskommelser 
med verkställande direktören.

Pension erhålles i huvudsak enligt 
från vid varje tidpunkt gällande pen-
sionsavtal för försäkringsbranschen. För 
VD kan tillkomma kompletterande pen-
sionsöverenskommelse baserad på mark-
nadsmässig bedömning av relevanta 
motsvarande tjänster (se not 34).

statliga	stöd
Statliga bidrag redovisas i balansräk-
ningen som förutbetald intäkt när det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget 
kommer att erhållas och att koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som är 
förknippade med bidraget. Bidrag perio-
diseras systematiskt i resultaträkningen 
på samma sätt och över samma perioder 
som de kostnader bidragen kompense-
rar för. Statliga bidrag relaterade till till-
gångar redovisas i balansräkningen som 
en förutbetald intäkt och periodiseras 
som övrig rörelseintäkt över tillgångens 
nyttjandeperiod. 

moderbolagets	redovisningsprinciper
Av detta avsnitt framgår på vilka punk-

ter moderbolagets redovisningsprinci-
per avviker från koncernens. De nedan 
angivna redovisningsprinciperna för mo-
derbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i mo-
derbolagets finansiella rapporter.

Leasing
Alla leasingavtal klassificeras i moder-
bolagets årsredovisning som operatio-
nella.

dotterföretag,	intresseföretag		
och	joint	ventures
Andelar i dotterföretag och intressefö-
retag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt 
redovisas endast erhållna utdelningar 
under förutsättning att dessa härrör från 
vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 
Utdelningar som överstiger dessa intjä-
nade vinstmedel betraktas som en åter-
betalning av investeringen och reducerar 
andelens redovisade värde. Nedskriv-
ningsbehov testas löpande.

anteciperade	utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag 
redovisas i de fall moderföretaget en-
samt har rätt att besluta om utdelningens 
storlek och moderföretaget har fattat be-
slut om utdelningens storlek innan mo-
derföretaget publicerat sina finansiella 
rapporter.

skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade re-
server inklusive uppskjuten skatteskuld. 
I koncernredovisningen delas däremot 
obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.

koncernbidrag	och	aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott re-
dovisas i enlighet med uttalandet från 
Rådet för finansiell rapportering (UFR 
2). Aktieägartillskott förs direkt mot 
eget kapital hos mottagaren och akti-
veras i aktier och andelar hos givaren, i 
den mån nedskrivning ej erfordras. Kon-
cernbidrag redovisas enligt ekonomisk 
innebörd, vilket innebär att koncernbi-
drag som lämnats och erhållits i syfte att 
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minimera koncernens totala skatt redo-
visas direkt mot balanserade vinstmedel 
efter avdrag för dess aktuella skatteef-
fekt. Koncernbidrag som är att jämställa 
med en utdelning redovisas som en ut-
delning. Det innebär att erhållet kon-
cernbidrag och dess aktuella skatteef-
fekt redovisas över resultaträkningen. 
Lämnat koncernbidrag och dess aktuella 
skatteeffekt redovisas direkt mot balan-
serade vinstmedel. Koncernbidrag som 
är att jämställa med aktieägartillskott 
redovisas, med beaktande av aktuell 
skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot 
balanserade vinstmedel. Givaren redo-
visar koncernbidraget och dess aktuella 
skatteeffekt som investering i andelar i 
koncernföretag, i den mån nedskrivning 
ej erfordras.

not	2		rIsker	och	rIskhanterIng

Inledning	
Bolagets resultat beror dels av försäk-
ringsverksamheten och de försäkrings-
risker som hanteras där, dels av pla-
ceringsverksamheten och finansiella 
risker. Risk och riskhantering är därför 
en central del av verksamheten i Läns-
försäkringar Västernorrland. Denna not 
omfattar en beskrivning av företagets 
riskhanteringsorganisation samt kvan-
titativa och kvalitativa upplysningar om 
försäkringsrisker och finansiella risker.

mål,	principer	och	metoder		
för	bolagets	riskhantering
Syftet med företagets riskhanterings-
organisation är att identifiera, mäta och 
styra samtliga risker som företaget är 
exponerat för – både försäkringsrisker 
och finansiella risker. Ett viktigt syfte 
är också att tillse att företaget har en be-
tryggande solvens i förhållande till de 
risker företaget är exponerat för. 

Bolagets sätt att hantera risktagandet 
bygger på tydligt definierade ansvars-
områden och väl fungerande processer. 
Bland annat finns dokument som styr 
riskbedömning och riskurval vid inför-
säkringstillfället. Vidare finns en risk-
beräkningsmodell där risker inom olika 
områden kan kvantifieras. 

Ansvaret för Länsförsäkringar Väs-
ternorrlands riskarbete ligger hos sty-
relsen som årligen beslutar om bolagets 
övergripande styrdokument: affärsplan 
och policy gällande styrning av konsoli-
deringskapital och placeringstillgångar 
utifrån ett riskperspektiv. Styrelsen får 
löpande rapportering om hur bolagets 
risker utvecklas via ett flertal olika rap-
porter. Styrelsen har inrättat ett utskott: 
Finansutskottet. Styrelsen har dessutom 
en oberoende granskningsfunktion till 
sitt förfogande.

I finansutskottet ingår fyra styrelse-
ledamöter inklusive vd. Kapitalförval-
tarna är adjungerad till finansutskottet. 
Finansutskottet har bl.a. till uppgift att 
löpande följa utvecklingen av bolagets 
tillgångar och ta fram förslag till even-
tuella förändringar av riktlinjerna för 
kapitalförvaltningen och det regelverk 
som styr bolagets kapitalförvaltning. 
Bolagets oberoende granskningsfunk-
tion skall medverka till och kontrollera 
att verksamheten inom bolaget bedrivs 
mot fastställda mål och i enlighet med 
styrelsens intentioner och riktlinjer ge-
nom att undersöka och utvärdera den in-
terna styrningen. Bolaget har en även en 
lekmannarevisor som vid valtillfället är 
fullmäktigeledamot.

I bolagets operativa riskorganisa-
tion finns förutom vd, en riskmanager, 
en compliancefunktion och två riskbe-
dömningsgrupper. Bolagets riskmanager 
ansvarar för att identifiera och beskriva 
bolagets olika riskområden. I detta an-
svar ligger även att tillsammans med fö-
retagsledningen och bolagets complian-
cefunktion, ta fram styrdokument som 
beskriver hur de olika riskerna skall han-
teras. Riskmanagern har även till uppgift 
att rapportera om den löpande riskhante-
ringen till styrelsen.

Compliancefunktionen är ett stöd 
för att bolaget skall arbeta enligt gäl-
lande regler och har bl.a. till uppgift att 
bistå organisationen vid utformning av 
interna regelverk, bevaka förändringar 
i de externa regelverken och följa upp 
regelefterlevanden i bolaget. Complian-
cefunktionen rapporterar regelbundet till 
styrelse och vd.

Bolagets två riskbedömningsgrupper 
har till uppgift att skapa riktlinjer och 
beslutsordning som leder till att bolaget 
får ett ur risksynpunkt bra försäkrings-
bestånd. 

Bolaget har därutöver en säkerhets-
funktion som har till uppgift att löpande 
arbeta med operativa säkerhetsfrågor 
samt ett väl fungerande miljölednings-
system, vars syften är att hantera och be-
gränsa bolagets risktagande inom dessa 
områden.

rapportering	av	risk
Bolaget har en intern beräkningsmo-
dell för att mäta totalrisk. Modellen är 
ett led i anpassningen till de så kallade 
riskbaserade solvensregler som förvän-
tas komma att införas. I beräkningen in-
går att mäta risk för följande risktyper: 
försäkringsrisk, placeringsrisk, opera-
tiv risk, affärsrisk, kreditrisk och mot-
partsrisk, risken att en motpart inte kan 
fullgöra sina förpliktelser.  Konsolide-
ringskapitalet ställs sedan i relation till 
det totala riskbeloppet. Länsförsäkringar 
Västernorrlands styrelse får löpande ri-
skrapporter där det framgår hur de olika 
riskerna utvecklats över tiden, samt hur 
relationen mellan konsolideringskapital 
och totalrisk har utvecklats.

Bolaget är styrt av en mängd legala 
krav. Finansinspektionen är tillsynsmyn-
dighet för de finansiella bolagen. Varje 
kvartal rapporterar bolaget till Finans-
inspektionen uppgifter om bland annat 
kapitalbas och solvensmarginal. Från 
och med 2007 rapporterar bolaget även 
in uppgifter enligt det så kallade trafik-
ljussystemet. 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. Länsförsäk-
ringar Västernorrland uppfyller med god 
marginal minimikraven.  

risker	i	skadeförsäkringsrörelsen	
Försäkringsrisker består av tecknings-
risk, reservrisk och katastrofrisk. Inne-
börden av dessa begrepp och bolagets 
generella metoder för att hantera dessa 
båda typer av risker beskrivs nedan. 
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teckningsrisk

Teckningsrisken är risken att skade- och 
driftskostnaderna för ännu ej inträffa-
de skador inte täcks av premieintäkten. 
Teckningsrisken innehåller dels en ge-
nuin osäkerhet om det faktiska utfallet 
av varje enskilt försäkringsavtal, dels 
osäkerhet om den ingående totala avsätt-
ningen för ännu ej inträffade skador på 
redan ingångna försäkringsavtal tillsam-
mans med den under nästa år intjänade 
premien på årets försäljning kommer att 
visa sig vara tillräcklig för att täcka ska-
de- och driftskostnader som kommer att 
belöpa på nästa räkenskapsår. 

reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk är risken för att av-
sättningen för oreglerade skador inte 
räcker för att reglera inträffade skador. 
Den hanteras främst genom utvecklade 
aktuariella metoder och en noggrann 
kontinuerlig uppföljning av anmälda 
skador. Bolaget redovisar hittills inga 
diskonterade avsättningar för oreglerade 
skador i trafikförsäkring. Detta innebär 
att bolaget inte har någon ränterisk in-
byggd i de försäkringstekniska avsätt-
ningarna. 

katastrofrisk
Länsförsäkringar Västernorrlands verk-
samhetsområde är Västernorrlands län, 
vilket innebär att de risker bolaget teck-
nat är koncentrerade till en förhållande-
vis liten region. Detta medför en relativt 
stor risk att flera enskilda försäkringar 
blir skadedrabbade vid en större skada 
som exempelvis en stormskada eller an-

dra naturkatastrofer. Genom det i nästa 
avsnitt beskrivna interna riskutbytet är 
Länsförsäkringar Västernorrland både 
skyddat mot och exponerat för katastrof-
skador som inträffar i de övriga länsför-
säkringsbolagen. Åtagandet är bolagets 
enskilt största risk och utgör ett belopp 
som motsvarar 15 % av bolagets egna 
kapital vid årets ingång. Det inträder då 
gruppens externa katastrofskydd är ut-
tömt. 

riskhantering	i		
skadeförsäkringsrörelsen
Bolaget tecknar såväl direkt skadeför-
säkring som mottagen skadeåterför-
säkring inom områdena sjukdom och 
olycksfall, egendom, ansvar, motorfor-
don, trafik samt mottagen livåterförsäk-
ring. För att reducera försäkringsris-
ken finns olika metoder. Riskminskning 
med avseende på osäkerheten i enskilda 
försäkringsavtal åstadkommes dels ge-
nom diversifiering, det vill säga genom 
att utöka portföljen med avtal som är 
oberoende av varandra, dels genom att 
säkerställa en i organisationen väl för-
ankrad prissättningsprocess, så att pre-
mien i varje enskilt avtal motsvarar den 
faktiska riskexponeringen. För att sä-
kerställa detta görs inom ramen för pris-
sättningsprocessen löpande uppföljning 
av tariffer och vid behov görs även jus-
teringar av dessa. Länsförsäkringar Väs-
ternorrland upprättar även detaljerade 
interna riktlinjer, riskurvalsregler, för 
att säkerställa en riktig bedömning och 
kvantifiering av den risk som tecknas. 
Riskurvalsreglerna revideras minst en 

gång per år och fastställs av vd. Ett vik-
tigt led i detta är även besiktning av nya 
och befintliga risker. Riskurvalsregler-
na anger också kvantitativa gränser för 
hur stor exponeringen maximalt får vara 
inom olika riskområden. I riktlinjerna 
fastställs inom vilka försäkringsklas-
ser, storlekar, geografiska områden och 
sektorer där bolaget är villigt att expo-
nera sig för risk. På så sätt säkerställs en 
lämplig fördelning inom portföljen. Två 
särskilda riskbedömningsgrupper utvär-
derar löpande risker inom företags och 
lantbruksförsäkring respektive företags-
motor och föreslår vid behov lämpliga 
åtgärder.

För att ytterligare begränsa riskerna 
i försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett 
riskutbyte tillsammans med de 23 öv-
riga bolagen i länsförsäkringsgruppen. 
Hanteringen av riskutbytet administre-
ras inom det gemensamt ägda bolaget 
Länsförsäkringar AB. Riskutbytet inne-
bär att de deltagande bolagen begrän-
sar sina åtaganden i försäkringsavtalen 
upp till vissa, av styrelsen - per riskslag 
- fastställda självbehåll, per skada, per 
händelse och totalt per skadeår. Återför-
säkringen tar alltså sikte på att begränsa 
bolagets kostnad för egen räkning, i för-
sta hand per enskild skada, i andra hand 
per händelse, och i tredje hand för det to-
tala årsresultatet. 
Den del av skadekostnaden som översti-
ger självbehållet, netto efter återvinning 
från de skydd som Länsförsäkringar AB 
upphandlat på den externa återförsäk-
ringsmarknaden, för skadorna som om-
fattas av riskutbytet, sprids ut över läns-
bolagen och Länsförsäkringar AB. 

De fastställda andelar som fördelas 
ut beror på affärsvolym, valda självbe-
håll och historiskt skadeutfall. Återför-
säkringsprogrammen ger, med undantag 
för vissa risker, ett automatiskt skydd 
och kapacitet att teckna risker upp till 
vissa beloppsgränser. Risker som inte 
omfattas av den automatiska kapaciteten 
återförsäkras på marknaden för fakul-
tativ återförsäkring. Programmen gäller 
kalenderårsvis. De förnyas eller omför-
handlas varje år. 

Det externa katastrofskyddet har un-

Bilden visar relationen mellan konsolideringskapital och total risk samt konsolideringsgraden de senaste tre åren.
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der året varit begränsat till 5 miljarder 
totalt för de 24 länsförsäkringsbolagen 
och Länsförsäkringar Sak tillsammans. 
Detta har utökats till 7 miljarder per hän-
delse inför verksamhetsåret 2008. För 
katastrofskador som överstiger 5 miljar-
der kronor har det under verksamhets-
året funnits ett internt återförsäkrings-
skydd inom länsförsäkringsgruppen som 
omfattar ytterligare ca 3 miljarder kro-
nor. Risken att bolaget av misstag teck-
nar en risk som i sin helhet, eller till en 
del, inte täcks av bolagets återför-säk-
ringsprogram, är en processrisk, och är 
ett exempel på risk som definitionsmäs-
sigt hör hemma under rubriken ”opera-
tiva risker”.

Premie- och reservrisken är störst i 
skadeportföljer med lång avvecklings-
tid, det vill säga avtal där de stora ut-
betalningarna tenderar att komma först 
många år framåt i tiden. Detta är sär-
skilt märkbart inom trafik-, sjuk- och 
olycksfallförsäkring, vilka tillsammans 
utgör en relativt stor andel av bolagets 
avsättning för oreglerade skador. När 
det gäller trafikskador tillkommer även 
osäkerhet om den framtida kostnadsut-
vecklingen på grund av att förändrad 
lagstiftning och myndighetsbeslut i ef-
terhand kan påverka hur trafikförsäk-
ringen belastas med kostnader. 

Utvecklingen av bolagets avsättning 
för oreglerade skador följs upp löpande 
genom analys av avvecklingsresultatet, 
dvs. en uppföljning av hur väl föregåen-
de års skadereserver räcker till att täcka 
kostnaden för inträffade skador. Dessa 

genomgångar innebär att alla skadehand-
läggare går igenom sina oreglerade ska-
dor och kontrollerar att den kvarvarande 
reserven är tillräcklig för att slutreglera 
skadan. Detta görs kvartalsvis.

känslighet	för	risker	hänförliga	till	
försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är 
känsliga för förändringar i de väsentliga 
antaganden som antytts ovan. Känslig-
heten för förändringar av några av dessa 
antaganden är svår att kvantifiera, exem-
pelvis förändringar i regleringen av tra-
fikförsäkringen. Nedanstående känslig-
hetsanalyser har genomförts genom att 
mäta effekten på vinst före skatt och eget 
kapital av rimligt sannolika förändringar 
i några centrala antaganden. Effekterna 
har mätts antagande för antagande, med 
övriga antaganden konstanta och utan 
någon hänsyn till eventuella diversifie-
ringseffekter. 

känslighetsanalys,	teckningsrisken	

Faktiska	skadeanspråk	jämfört		
med	tidigare	uppskattningar
Utöver känslighetsanalysen utgör också 
tidigare års skattningar av skadekost-

naden för enskilda skadeår ett mått på 
bolagets förmåga att förutse den slut-
liga skadekostnaden. Tabellen nedan vi-
sar kostnadsutvecklingen för skadeåren 
2002 – 2008 före återförsäkring. 

Av den övre delen av tabellen fram-
går hur skattningen av den totala ska-
dekostnaden per skadeår, exklusive 
mottagen återförsäkring och skadereg-
leringskostnader, utvecklas årsvis. Den 
nedre delen visar hur stor del av detta 
som finns i balansräkningen. Tabellen 
nedan visar på en god samstämmighet 
mellan uppskattad skadekostnad respek-
tive år och nuvarande skattning av ska-
dekostnaden. 

marknadsrisk
Förändringar i räntesatser, valutakur-
ser, aktiekurser, fastighetspriser och rå-
varupriser påverkar marknadsvärdena 
för finansiella tillgångar och skulder. 
Marknadsrisken är risken för att verkligt 
värde på nuvarande eller framtida kassa-
flöden från ett finansiellt instrument va-
rierar på grund av förändringar i mark-
nadspriser. 

Länsförsäkringar Västernorrland 
har ett regelverk, ”Policy för placering 
av tillgångar”, som reglerar hur bola-
get skall placera tillgångarna och till 
vilken risk detta får göras. Riktlinjerna 
revideras en gång per år av styrelsen.
Länsförsäkringar Västernorrlands pla-
ceringssammansättning framgår i för-
valtningsberättelsen. Målet för bolagets 
kapitalförvaltning är att långsiktigt ge-
nerera så hög avkastning som möjligt 

Inverkan på 
vinst f skatt

Inverkan 
på EK

1 % förändring i 
totalkostnadsprocent +/- 3 969 2 925

1 % förändring i  
premienivån +/- 3 239 2 387

1 % förändring i  
skadefrekvens +/- 2 166 1 597

10 % förändring i  
premier för avg åf +/- 5 202 3 834

skadekostnad	FÖre	ÅterFÖrsäkrIng

skadeår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 totalt

Uppskattad	skadekostnad:

– i slutet av skade året 172 062 211 943 231 179 363 056 272 348 259 037 275 058 301 294 2 085 977

– ett år senare 173 076 212 683 232 136 364 161 271 639 270 583 273 588

– två år senare 173 610 211 950 232 887 366 351 276 100 264 051

– tre år senare 172 798 212 795 233 026 372 816 273 035

– fyra år senare 173 591 213 757 234 146 368 639

– fem år senare 174 408 213 480 234 158

– sex år senare 174 368 215 365

– sju år senare 173 585

– nuvarande skattning 173 585 215 365 234 158 368 639 273 035 264 051 273 588 301 294 2 103 715

Totalt utbetalt 167 754 209 261 207 165 326 278 240 455 219 376 223 968 158 976

Kvarstående skadekostnad 5 831 6 104 27 023 42 361 32 580 44 675 49 620 142 318 350 512

Avsättning upptagen i BR 5 831 6 104 27 023 42 361 32 580 44 675 49 620 142 318 350 512

Avsättningar 2001 och tidigare 4 780

summa	avsättning	i	Br 5	831 6	104 27	023 42	361 32	580 44	675 49	620 142	318 355	292



nOter    31	

med hänsyn tagen till risk och likviditet. 

aktiekursrisk
Aktiekursrisk är enskilt största mark-
nadsrisk. Aktieexponeringen är totalt 
534 (457) Mkr. Aktieplaceringarna sker i 
huvudsak i LFAB-aktier och aktiefonder. 
Genom att placera i flera olika geogra-
fiska regioner, samt på flera olika förval-
tare minskar den totala aktiekursrisken. 

Känslighetsanalys aktiekursrisk 
Inverkan på resultat före skatt vid 10 
% nedgång i aktiekurser är minus 53,4 
Mkr 

Valutakursrisk
Exponering mot utländska valutor före-
kommer i strukturerade produkter, till 
ett sammanlagt värde vid årets slut på 2 
(2) Mkr.  

Känslighetsanalys valutakursrisk
Inverkan på resultat före skatt vid 10 
% nedgång i valutakurser är minus 0,2 
Mkr.

ränterisk
Placeringar i räntebärande värdepapper 
uppgår totalt till 529 (512) Mkr och be-
står i huvudsak av svenska statspapper 
och aktieindexobligationer som emitte-
rats av Kommuninvest. 

Fastighetsrisk
Exponeringen i fastigheter uppgår till to-
talt 0,7 (0,7) Mkr. Den mest betydande 
fastighetsrisken är att fastighetsvärdena 
går ned till följd av olika omvärldsför-
ändringar. För Länsförsäkringar Väster-
norrlands del är fastighetsrisken begrän-
sad i och med att fastigheter endast utgör 
en mindre del av bolagets placeringstill-
gångar. 

Känslighetsanalys fastighetsrisk (Tkr)
Inverkan på resultat före skatt om di-
rektavkastningskravet ökar med 1 % är 
minus 0,1 Mkr. 

operativa	risker
En viktig del av Länsförsäkringar Väs-
ternorrlands riskhantering är processar-

betet. En väl styrd process tydliggör för 
medarbetare på alla nivåer inom vilka 
ramar som verksamheten skall bedrivas. 
Processerna är även utgångspunkten för 
riskanalyserna, vilket återspeglas i or-
ganisation och handlingsplaner. En cen-
tral del i processutvecklingen är att ar-
beta med ständiga förbättringar där både 
medarbetares och kunders synpunkter 
tas tillvara. Länsförsäkringar Väster-
norrland är sedan flera år tillbaka miljö-
certifierat enligt ISo 14001:2004. 

Funktioner för riskmanagement, 
compliance och oberoende granskning 
har, som tidigare beskrivits, bland annat 
till uppgift att på olika sätt identifiera, 
hantera och granska bolagets operativa 
risker.

motpartsrisk
Motpartsrisk avser de resultateffekter 
som uppstår om en utgivare eller mot-
part i ett finansiellt instrument inte kan 
fullgöra sina förpliktelser. För att be-
gränsa motpartsrisken i placeringar i 
räntebärande värdepapper har bolaget 
fastställt vilken den lägsta kreditvär-
dering en emittent skall ha. Dessutom 
finns begränsningar om hur mycket man 
kan placera hos olika emittenter, dessa 
begränsningar styrs med utgångspunkt 
från gällande skuldtäckningsregler.

Motpartsrisken i avgiven återförsäk-
ring är risken att betalning inte erhålls 
från återförsäkringsgivare i enlighet 
med återförsäkringsavtalen. För att be-
gränsa denna risk har länsförsäkrings-
gruppen ett särskilt regelverk för vilka 
externa återförsäkringsgivare som får 
användas. Minimikravet är att återför-
säkringsgivare ska ha minst A-rating en-
ligt Standard & Poors när det gäller affär 
med lång avvecklingstid och minst BBB-
raiting på övrig affär. I detta avseende är 
affär med lång avvecklingstid affär som 
beräknas ha en längre avvecklingstid än 
fem år. Dessutom eftersträvas en sprid-
ning på ett flertal olika återförsäkrare.

Länsförsäkringar Västernorrland har 
på balansdagen 150 (139) Mkr i återför-
säkrares andel av oreglerade skador, inga 
finansiella tillgångar som är förfallna till 
betalning eller som är nedskrivna och 

inte heller någon pant, annan säkerhet el-
ler garantier utställda av tredje part för 
de finansiella tillgångarna. Det finns inte 
några finansiella tillgångar som har ett 
nedskrivningsbehov eller är oreglerade. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett före-
tag får svårigheter att fullgöra åtagan-
den som är förenade med finansiella och 
försäkringstekniska skulder. För Läns-
försäkringar Västernorrland är likvidi-
tet normalt inget problem, eftersom pre-
mierna i försäkringsrörelsen betalas in 
i förskott och stora skadeutbetalningar 
ofta är kända långt innan de förfaller.

risker	i	övrig	verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten 
säljer bolaget livförsäkringar och bank-
produkter till kunderna för Länsförsäk-
ringar Livs respektive Länsförsäkringar 
Banks räkning. Som ersättning för detta 
erhåller Länsförsäkringar Västernorr-
land en provision. Den ersättning som 
bolaget erhåller från Länsförsäkringar 
Liv är till viss del förenad med ett annul-
lationsansvar, vilket innebär återbetal-
ningsskyldighet av erhållen provision om 
en kund slutar att betala in sina premier. 
Denna risk är relativt begränsad efter-
som annullationsansvaret bara är treårigt 
och i nuläget uppgår till 15- 25 % av ny-
teckningsersättningen på cirka 6 Mkr. 

I avtalet med Länsförsäkringar Bank 
regleras hur provisionsersättning be-
räknas i den förmedlade bankaffären. I 
detta avtal framgår även att Länsförsäk-
ringar Västernorrland skall stå för 80 % 
av de kreditförluster som eventuellt upp-
kommer på de lån som bolaget förmed-
lat till Länsförsäkringar Bank. Det finns 
dock en begränsning i avtalet som inne-
bär att bolagets ansvar maximalt kan 
uppgå till det enskilda årets totala ersätt-
ning från banken, vilket innebär att den-
na risk är begränsad till cirka 6,3 Mkr.
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not	3		tILLäggsUppLysnIngar	angÅende	FÖrsäkrIngsrÖreLsen	

FÖrsäkrIngskLasser

totalt		
2009

olycksfall	och	
sjukdom

motor	ansvar		
mot	3:e	man

motorfordon	
övriga	klasser

Brand-	o	annan	
egend.	skada

allmänn	
ansvarighet

	
rättsskydd

summa	direkt	
försäkring

mottagen	
återförsäkring

Premieinkomst, brutto 411 576 13 961 79 084 88 461 177 854 7 738 5 428 372 526 39 050

Premieintäkt, brutto 416 308 13 786 80 403 89 929 178 635 7 709 5 460 375 922 40 386

Försäkringsersättning, brutto -367 233 -14 920 -62 289 -70 263 -173 658 -7 616 -4 563 -333 309 -33 924

Driftskostnader, brutto -90 551 -2 529 -23 994 -26 022 -30 928 -1 219 -960 -85 652 -4 899

Resultat avgiven ÅF -9 131 8 454 3 339 -54 -19 197 -1 191 -542 -9 131 0

Skadeprocent, brutto 88,2 % 108,2 % 77,5 % 78,1 % 97,2 % 98,8 % 83,6 % 88,7 % 84,0 %

not	4		premIeInkomst 
koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Direkt försäkring i Sverige 372 526 387 549 372 526 387 549

Mottagen återförsäkring 39 050 36 508 39 050 36 508

411 576 424 057 411 576 424 057

not	5		kaptIaLaVkastnIng	ÖVerFÖrd	FrÅn	FInansrÖreLsen

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Överförd kapitalavkastning 13 380 31 683 13 380 31 683

Räntesats %, exklusive Trafikaffär 1,39 4,86 1,39 4,86

Räntesats %, Trafikaffär 3,50 3,22 3,50 3,22

Basen för kapitalavkastningen av skadeverksamhetens kassaflöden bestäms som summan 
av halva premieintäkten f e r och genomsnittet under året av avsättning för oreglerade 
skador f e r. Som räntesats tillämpas den under året genomsnittliga riskfria räntan på en 
90-dagars statsskuldväxel plus en procentenhet för samtliga försäkringsklasser utom 
trafik. I trafik har beräkningsmodellen för att fastställa kalkylräntan förändrats. Från och 
med 2009 beräknas den som medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska statsobligationer 
över åren 2005-2009 Tidigare beräknades kalkylräntesatsen som den genomsnittliga 
räntan för en 5-årig statsobligation, under de senaste fem åren. 

not	6		UtBetaLda	FÖrsäkrIngsersättnIngar

Före	avgiven	
återförsäkring

Återförsäkrares		
andel

Försäkrings-	
ersättningar	f.e.r.

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Utbetalda försäkrings- 
ersättningar 295 838 284 203 31 376 18 867 264 462 265 336

Driftskostnader för  
skadereglering 29 587 31 132 0 0 29 587 31 132

Utbetalda försäkrings- 
ersättningar 325 425 315 335 31 376 18 867 294 049 296 468

not	7		drIFtskostnader
koncernen moderbolaget

Funktionsindelade	driftskostnader 2009 2008 2009 2008

Anskaffningskostnader 55 688 47 953 55 688 47 953

Minskning/ökning av förutbetalda 
anskaffningskostnader -679 -99 -679 -99

Administrationskostnader 32 375 31 339 32 375 31 339

Provisioner i avgiven återförsäkring 3 167 -3 088 3 167 -3 088

summa	driftskostnader 90	551 76	105 90	551 76	105

totala	driftskostnader	före	funktionsindelning

koncernen moderbolaget

kostnadsslagsindelade	driftskostnader 2009 2008 2009 2008

Provisioner och vinstandelar i mottagen 
återförsäkring

 
4 899

 
1 296

 
4 899

 
1 296

Personalkostnader 78 114 73 881 78 114 73 881

Lokalkostnader 6 920 5 983 6 920 5 983

Avskrivningar 3 933 3 680 3 933 3 680

Övriga kostnader 64 031 55 843 64 031 55 843

Omkostnadsbidrag för förmedlad affär -27 228 -28 668 -27 228 -28 668

summa	totala	driftskostnader 130	669 112	015 130	669 112	015

avgår:

Driftskostnad för finans och fastighet 1 171 1 109 1 171 1 109

Kostnader för förmedlad affär, netto 9 360 3 669 9 360 3 669

Skaderegleringskostnader 29 587 31 132 29 587 31 132

summa	avdrag 40	118 35	910 40	118 35	910

driftskostnader 90	551 76	105 90	551 76	105

not	8			Årest	nettoVInst	eLLer	Årets	nettoFÖrLUst	per	kategorI	aV	FInansIeLLa	InstrUment

moderBoLaget Finansiella	tillgångar	identifierade		
som	poster	värderade	till	verkligt		

värde	över	resultaträkningen

	
Innehav	för		

handelsändamål

	
	

summa

Finansiella	tillgångar 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Fastigheter  

Aktier och andelar 67 669          -118 439 67 669      -118 439

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 814 8 662 814 8 662

Derivat 3 083 -5 307 3 083 -5 307

summa 68	483 -109	777 3	083 -5	307 71	566 -115	084

koncernen Finansiella	tillgångar	identifierade		
som	poster	värderade	till	verkligt		

värde	över	resultaträkningen

	
Innehav	för		

handelsändamål

	
	

summa

Finansiella	tillgångar 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Fastigheter

Aktier och andelar 74 585 -111 792  74 585 -111 792

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 814 8 662 814 8 662

Derivat 3 083 -5 307 3 083 -5 307

summa 75	399 -103	130 3	083 -5	307 78	482 -108	437
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kapitalavkastning,	intäkter 2009 2008

Hyresintäkter från byggnader och mark 34 0

Utdelning på aktier och andelar 5 398 13 955

Ränteintäkter mm

obligationer och andra räntebärande värdepapper 17 237 16 309

övriga ränteintäkter 601 5 051

Realisationsvinster, netto

aktier och andelar 5 710 24 820

räntebärande värdepapper 6 600 1 122

valutaterminer 3 083 0

summa	kapitalavkastning,	intäkter 38	662 61	257

Summa ränteintäkter enligt ovan 17 837 21 360

– varav från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen

 
0

 
0

kapitalavkastning,	kostnader 2009 2008

Driftskostnader från byggnader och mark -322 0

Kapitalförvaltningskostnader -1 831 -2 199

Räntekostnader mm

övriga räntekostnader -298 -879

Valutakursförluster, netto 0 -5 307

Realisationsförluster, netto

aktier och andelar 0 -11 398

räntebärande värdepapper -4 361 -2 282

summa	kapitalavkastning,	kostnader -6	812 -22	065

Summa räntekostnader enligt ovan -298 -879

– varav från finansiella skulder som inte värderas till verkligt  
värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen -298 -879
     

orealiserade	vinster	och	förluster	 orealiserade	vinster orealiserade	förluster

på	placeringstillgångar 2009 2008 2009 2008

Orealiserat resultat;

Aktier och andelar 61 959 0 0 -131 861

Räntebärande värdepapper 0 9 822 -1 425 0

summa	orealiserade	vinster	och	förluster 61	959 9	822 -1	425 -131	861

not	9		ÖVrIga	Intäkter/kostnader

koncernen moderbolaget

Övriga	intäkter 2009 2008 2009 2008

Provisioner från Liv, Bank och Fond 19 788 21 609 19 788 21 609

koncernen moderbolaget

Övriga	kostnader 2009 2008 2009 2008

Driftskostnader för Liv, Bank och Fond -29 148 -25 278 -29 148 -25 278

not	10		ÖVeraVskrIVnIng/oBeskattade	reserVer

moderbolaget 2009-12-31 2008-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Inventarier

Ingående balans 1 januari 738 784

Årets avskrivningar utöver plan 0 -46

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående balans 31 december 738 738

Utjämningsfond 10 535 10 535

Säkerhetsreserv

Ingående balans 1 januari 174 686 174 640

Årets avsättning 0 46

Utgående balans 31 december 174 686 174 686

summa	obeskattade	reserver 185	959 185	959

not	11		skatter
koncernen moderbolaget

redovisat	i	resultaträkningen 2009 2008 2009 2008

Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]

Periodens skattekostnad -14 -30 -1 465 -1 624

Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -15 922 42 791 -15 922 39 532

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -15 936 42 761 -17 387 37 908

 

avstämning	av	effektiv	skatt
koncernen 2009,	% 2009 2008,	% 2008

Resultat före skatt 29	861 -109	816

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 % -7 853 28,0 % 30 748

Ej avdragsgilla kostnader 1,2 % -347 -0,4% -412

Ej skattepliktiga intäkter -3,0 % 901 2,1% 2 326

Avskrivning, fastigheter 0,0 % -3 0 % 0

Ej aktiverade underskottsavdrag 28,9 % -8 634 2,6 % 2 800

Ändrad skattesats 0,0 % 0 6,6 % 7 299

redovisad	effektiv	skatt 53,4	% -15	936 38,9	% 42	761

avstämning	av	effektiv	skatt
moderbolaget 2009,	% 2009 2008,	% 2008

Resultat före skatt 32	417 -110	317

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 % -8 526 28,0 % 30 899

Ej avdragsgilla kostnader 1,0 % -309 -0,3 % -389

Ej skattepliktiga intäkter -0,3 % 85 1,9 % 2 094

Avskrivning, fastigheter 0,0 % -3 0,0 % 0

Ej aktiverade underskottsavdrag 26,6 % -8 634 2,5 % 2 800

Ändrad skattesats 0,0 % 0 3,8 % 4 138

redovisad	effektiv	skatt 53,6	% -17	387 34,4	% 37	908
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redovisat	i	balansräkningen

redovisade	uppskjutna	skattefordringar	och	skulder

Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Uppskjuten	skattefordran Uppskjuten	skatteskuld netto

koncernen 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Byggnader och mark 0 0 -48 -48 -48 -48

Aktier och andelar, placeringstillgångar 0 0 -57 827 -41 532 -57 827 -41 532

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 32 0 0 -342 32 -342

Underskottsavdrag 13 400 13 400 0 0 13 400 13 400

Obeskattade reserver 0 0 -48 907 -48 907 -48 907 -48 907

Skattefordringar/-skulder 13 432 13 400 -106 782 -90 829 -93 350 -77 429

Kvittning -13 400 -13 400 13 400 13 400 0 0

Skattefordringar/-skulder, netto 32 0 -93 382 -77 429 -93 350 -77 429

redovisade	uppskjutna	skattefordringar	och	skulder

Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Uppskjuten	skattefordran Uppskjuten	skatteskuld netto

moderbolaget 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Byggnader och mark 0 0 -48 -48 -48 -48

Aktier och andelar, placeringstillgångar 0 0 -57 827 -41 532 -57 827 -41 532

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 32 0 0 -342 32 -342

Underskottsavdrag 13 400 13 400 0 0 13 400 13 400

Skattefordringar/-skulder 13 432 13 400 -57 875 -41 922 -44 443 -28 522

Kvittning -13 400 -13 400 13 400 13 400 0 0

Skattefordringar/-skulder, netto 32 0 -44 475 -28 522 -44 443 -28 522

Förändringen mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad.

not	12		ImmaterIeLLa	tILLÅngar

Förvärvade	immateriella	tillgångar koncernen moderbolaget

Utgifter	för	datorprogram 2009 2008 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 9 021 9 021 9 021 9 021

Årets inköp 0 0 0 0

Årets försäljning och utrangering 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 021 9 021 9 021 9 021

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 216 -5 412 -7 216 -5 412

Årets försäljning och utrangering 0 0 0 0

Årets avskrivningar -1 805 -1 804 -1 805 -1 804

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 021 -7 216 -9 021 -7 216

redovisade	värden 0 1	805 0 1	805

Anskaffade dataprogram har en beräknad nyttjande period av 5 år och avskrivs med 20 
procent per år.

av-	och	nedskrivningar	

Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen med följande belopp.

avskrivningar	ingår	i	följande	rader koncernen moderbolaget

i	resultaträkningen 2009 2008 2009 2008

Skadekostnader, f.e.r.    902    902    902    902

Driftskostnader f.e.r. 903 902 903 902

1	805 1	804 1	805 1	804

not	13		Byggnader	och	mark

Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligt värde-metoden.

tillkommande/	
köpta	förvaltnings-	

fastigheter

avgående/sålda	
förvaltnings-	
fastigheter

Förvaltnings-	
fastigheter	ägda		

hela	året

koncernen 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ingående verkligt värde 0 0 0 17 800 700 700

Anskaffningsvärde 0 0 0 -20 944 514 514

Utgående verkligt värde 0 0 0 0 700 700

Orealiserad 
värdeförändring

 
0

 
0

 
0

 
0

 
186

 
186

tillkommande/	
köpta	förvaltnings-	

fastigheter

avgående/sålda	
förvaltnings-	
fastigheter

Förvaltnings-	
fastigheter	ägda		

hela	året

moderbolag 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ingående verkligt värde - - 700 700

Anskaffningsvärde 514 514

Omvärderingseffekter 
under året på sålda 
fastigheter 

Försäljningsintäkter 
sålda fastigheter

Utgående verkligt värde 700 700

Orealiserad 
värdeförändring

 
186

 
186

Realiserad 
värdeförändring
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koncernen/moderbolag

2009-12-31

geografisk	
marknad

typ	av	
fastighet

Initiala	
hyresintäkter/

Bedömda	
marknads-

mässiga	
hyresintäkter

Initialt	
drift-netto/	

Bedömt	mark-	
nadsmässigt	

driftnetto

kalkylränte-
krav	för	

diskontering		
av	framtida	
kassaflöden

direktavkast-
ningskrav	för	

bedömning	av	
restvärde

Västernorr-
lands län

 
Bostäder

 
0

 
0

 
0

 
0

2008-12-31

geografisk	
marknad

typ	av	
fastighet

Initiala	
hyresintäkter/

Bedömda	
marknads-

mässiga	
hyresintäkter

Initialt	
drift-netto/	

Bedömt	mark-	
nadsmässigt	

driftnetto

kalkylränte-
krav	för	

diskontering		
av	framtida	
kassaflöden

direktavkast-
ningskrav	för	

bedömning	av	
restvärde

Västernorr-
lands län

 
Bostäder

 
0

 
0

 
0

 
0

Förvaltningsfastigheter	–	påverkan	på	periodens	resultat

koncernen/moderbolag 2009 2008

Hyresintäkter 0 0

Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat 
hyresintäkter under perioden (drift- och underhållskostnader, 
fastighetsskatt och tomträttsavgäld) 0 0

Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som inte 
genererat hyresintäkter under perioden (drift- och 
underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld) 0 0

taxeringsvärden koncernen moderbolaget

–	förvaltningsfastigheter 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Taxeringsvärden byggnader i Sverige 260 260 260 260

Taxeringsvärden mark i Sverige 409 409 409 409

not	14		koncernFÖretag

Innehav	i	dotterföretag dotterföretagets ägarandel	i	%
säte,	land 2009 2008

Västernorrlandsfonden AB Härnösand, Sverige 100 100

Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB Härnösand, Sverige 100 100

VN Pensionsplaneraren AB Härnösand, Sverige 100 100

 

moderbolaget 2009-12-31 2008-12-31

ackumulerade	anskaffningsvärden

Vid årets början 18 801 18 501

Inköp 400 400

Försäljningar 0 -100

Utgående balans 31 december 19 201 18 801

ackumulerade	uppskrivningar

Vid årets början 29 735 29 735

Utgående balans 31 december 29 735 29 735

ackumulerade	nedskrivningar

Vid årets början 0 0

Utgående balans 31 december 0 0

redovisat	värde	den	31	december 48	936 48	536

specifikation	av	moderbolagets	direkta
innehav	av	andelar	i	dotterföretag 2009-12-31 2008-12-31

	
dotterföretag/organisationsnr/säte

antal		
andelar

andel		
i	%	

redovisat	
värde

redovisat	
värde

Västernorrlandsfonden AB, 
556628-4146, Härnösand 16 000 100 1 600 1 400

Fastighetsförvaltningsbolaget Gården  
35 AB, 556683-4031, Härnösand 1 000 100 45 736 45 736

VN Pensionsplaneraren AB, 
556731-3134, Härnösand 16 000 100 1 600 1 400

not	15		anderLar	I	IntresseFÖretag

koncernen 2009-12-31 2008-12-31

Redovisat värde vid årets ingång 100 30 330

Avyttring av intresseföretag 0 -30 330

Inköp av intresseföretag 0 100

Redovisat värde vid årets utgång 100 100

1) Andel i intresseföretagets resultat efter skatt och minoritet i intresseföretaget.
Nedan specificeras koncernmässiga värden avseende ägd andel av intäkter, resultat, 
tillgångar och skulder. 

	
2009

	
Land

	
Intäkter

	
resultat

	
tillgångar

	
skulder

eget		
kapital

ägd	andel		
i	%

Intresseföretag

moderbolagets:

Länsförsäkringar  
i Norr Holding AB

 
Sverige

 
0

 
0

 
100

 
0

 
100

 
25%

2008

Intresseföretag

moderbolagets:

Länsförsäkringar  
i Norr Holding AB

 
Sverige

 
0

 
0

 
100

 
0

 
100

 
25%

 

moderbolagets	andelar	i	intresseföretag Intresseföretag

moderbolaget 2009-12-31 2008-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 100 30 330

Inköp 100

Försäljningar -30 330

Utgående	balans	31	december	 100

specifikation	av	moderbolagets	(samägarens)	direkt	ägda	innehav	av	andelar	i	intresseföretag

 
Företag, org.nr och säte

Röst- och  
kapitalandel i %

Redovisat  
värde

2009

Intresseföretag

Länsförsäkringar i Norr Holding AB, 556764-1435, Umeå 25 % 100

100

2008

Intresseföretag

Länsförsäkringar i Norr Holding AB, 556764-1435, Umeå 25 % 100

100

För mer information om moderbolagets intresseföretag se not 1.

Fordringar	på	koncernföretag,	intresseföretag

Fordringar	på	
koncernföretag

Fordringar	på	
intresseföretag

moderbolaget 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

ackumulerade	anskaffningsvärden

Vid årets början 0 8 535 0 0

Försäljningar 0 -8 535 0 0

Utgående	balans	31	december	 0 0 0 0

not	16		LÅn	tILL	IntresseFÖretag
koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Utgående balans 31 december 0 0 0 0
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not	17		redoVIsade	Värden	FÖr	FInansIeLLa	tILLgÅngar	och	skULder	per	VärderIngskategorI	

moderBoLaget	 Finansiella	tillgångar	
identifierade	som	poster	

värderade	till	verkligt	värde		
över	resultaträkningen

	
	

Innehav	för		
handelsändamål

	
	

Finansiella	instrument		
som	kan	säljas

	
	
	

summa

Finansiella	tillgångar 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Aktier och andelar 432 894 358 479 12 240 445 151 370 719

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 528 849 512 447 528 849 512 447

Upplupen ränteintäkt 10 550 7 867 10 550 7 867

Derivat 10 689 194 10 689 194

Övriga finansiella placeringstillgångar 1 641 1 641 1 641 1 641

summa 972	293 878	793 10	689 194 1	641 13	881 996	880 892	868

Finansiella	skulder Övriga	skulder summa

2009 2008 2009 2008

Övriga skulder 33 463 24 415 33 463 24 415

summa 33	463 24	415 33	463 24	415

koncernen	 Finansiella	tillgångar	
identifierade	som	poster	

värderade	till	verkligt	värde		
över	resultaträkningen

	
	

Innehav	för		
handelsändamål

	
	

Finansiella	instrument		
som	kan	säljas

	
	
	

summa

Finansiella	tillgångar 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Aktier och andelar 522 188 444 754 12 257 12 240 538 445 456 994

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 528 849 512 447 528 849 512 447

Upplupen ränteintäkt 10 550 7 867 10 550 7 867

Derivat 10 689 194 10 689 194

Övriga finansiella placeringstillgångar 1 641 1 641 1 641 1 641

summa 1	061	587 965	068 10	689 194 13	898 13	881 1	086	174 979	143

Finansiella	skulder Övriga	skulder summa

2009 2008 2009 2008

Övriga skulder 30 154 24 587 30 154 24 587

summa 30	154 24	587 30	154 24	587

anskaffningsvärden	och	verkliga	värden	på	aktier	och	andelar	koncernen/moderbolaget

antal anskaffningsvärde Verkligt	värde

Noterade andelar

Västernorrlandsfonden 851 565 105 668 141 598

SE-Banken, A 80 000 3 572 3 547

SHB AB 17 000 2 187 3 275

SCA, B 30 000 2 910 2 865

Xact Bull 25 000 3 211 3 279

SHB Certfikat Asien 2 000 16 660 16 660

DJ Eurostoxx50S 10 000 6 930 9 340

Onoterade aktier

Länsförsäkringsbolagen 197 402 71 354 252 280

Länsförsäkringar Mäklarservice AB 200 234 130

Länshem Fastighetsförmedling AB 93 500 127

Företagsinvesta AB 60 000 12 000 12 000

Övriga 50 50

summa	moderbolaget 445	151

Tillkommer; koncernen 
Fastighetsförvaltningsbolaget  
Gården 35 AB

 
 

1 000

 
 

15 900

 
 

89 294

summa	koncernen 534	445

anskaffningsvärden	och	verkliga	värden	på	obligationer	och	andra	räntebärande	värdepapper

Utgivna	av Upplupet	anskaffningsvärde Verkligt	värde

Noterade

Statsskuldsväxlar

Svenska staten 184 908 187 122

Svenska bostadsinstitut 142 738 144 067

Västernorrlandsfonden likviditet 60 365 64 763

Övriga svenska emittenter 15 977 15 975

Övriga utländska emittenter 6 000 5 317

Libretto 4 638 5 000

Onoterade

Svensk Exportkredit AIO 3 130 3 930

Kommuininvest AIO Global 32 1 880 1 870

Fin4Cast, Kommuninvest 16 925 16 029

Investment Grade, Kommuninvest 9 638 10 103

LFAB förlagslån 2011 5 000 5 000

LFAB förlagslån 2010 57 395 57 395

Volatilitetsobligation, Kommuninvest 10 000 10 000

Great Lakes II LLC 10 375 2 278

summa 528	969 528	849

Förfallostruktur	obligationer	och	andra	räntebärande	värdepapper

Mindre än 1 år 83371 83370

1 - 5 år 316330 315547

5 – 10 år 129268 129932
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derivat

Option i Kommuininvest AIO Global 32 120 120

Option i Fin4Cast, Kommuninvest 75 75

Option i Kommuninvest Investmentgrade 852 852

Option i Svensk Exportkredit 1 870 1 870

Option i SHB Certifikat Asien 4 340 4 340

Option i DJ Eurostoxx50S 3 070 3 070

Option i Libretto 362 362

summa 10	689 10	689

anskaffningsvärden	och	verkliga	värden	på	övriga	finansiella	placeringstillgångar

anskaffningsvärde Verkligt	värde

Bostadsrätt i Brf Bigarråträdet 3 
Kungsholmen, Stockholm

 
851

 
8511

Bostadsrätt i Brf Körsbärsträdet 25 
Kungsholmen, Stockholm

 
790

 
790

1	641 1	641

	
Verkliga	värden	på	finansiella	instrument	–	moderbolaget	och	koncernen

I Länsförsäkringar Västernorrlands balansräkning uppgår verkligt värde och redovisat 
värde till samma belopp för samtliga finansiella tillgångar och skulder. När det gäller 
balansposterna aktier och andelar och obligationer och andra räntebärande värdepapper, 
har verkligt värde fastställts som aktuell köpkurs på aktiva marknader. När det gäller 
derivattillgångar har verkligt värde fastställts med hjälp av värderingsmodeller (se not 1 
redovisningsprinciper ovan). I balansposten aktier och andelar ingår ett belopp om 12000 
tkr (12 000) som avser aktier i Investa Företagskapital AB där verkligt värde inte kunnat 
fastställas på ett tillförlitligt sätt. Dessa aktier värderas därför till anskaffningskostnad. 
Skälet till att verkligt värde inte anses kunna fastställas tillförlitligt är att bolaget är 
relativt nystartat och dess verksamhet är under uppstart. Någon marknad för aktierna 
bedöms inte finnas. Någon avsikt att avyttra aktierna finns inte. Av samma skäl värderas 
andelar i bostadsrättsföreningar som redovisas som övriga finansiella placeringstillgångar 
till anskaffningsvärde. Redovisat värde för dessa andelar uppgår till 1 641 tkr (1 641). 
Marknaden för dessa andelar är i Stockholm. Någon avsikt att avyttra andelarna finns 
inte. För övriga tillgångar och skulder är anskaffningsvärdet en tillräcklig approximation av 
verkligt värde eftersom löptiden på dessa finansiella tillgångar och skulder är mycket kort 
(mindre än 6 månader). Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta vilket innebär att 
en förändring i marknadsräntorna bara påverkar det verkliga värdet marginellt på dessa 
skulder och redovisat värdet är därför en tillräcklig approximation av verkligt värde. 

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

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

2009-12-31 moderbolaget

tkr (nivå	1) (nivå	2) (nivå	3) summa

Aktier och andelar 180 664 252 487 12 000 445 151

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

 
422 244

 
106 605

 
528 849

Derivat 10 689 10 689

summa 613	597 359	092 12	000 984	689

2009-12-31 koncernen

tkr (nivå	1) (nivå	2) (nivå	3) summa

Aktier och andelar 180 664 341 781 12 000 534 445

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

 
422 244

 
106 605

 
528 849

Derivat 10 689 10 689

summa 613	597 448	386 12	000 1	073	983

2008-12-31 moderbolaget

tkr (nivå	1) (nivå	2) (nivå	3) summa

Aktier och andelar 124 259 234 460 12 000 370 719

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

 
409 925

 
102 522

 
512 447

Derivat 194 194

summa 	534	378 336	982 12	000 883	360

2008-12-31 koncernen

tkr (nivå	1) (nivå	2) (nivå	3) summa

Aktier och andelar 124 259 320 735 12 000 456 994

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

 
409 925

 
102 522

 
512 447

Derivat 194 194

summa 534	378 423	257 12	000 969	635

not	18		ÅterstÅende	LÖptId	FInansIeLLa	skULder

Återstående	löptid		
(bokfört	värde)

på	an-	
fordran

<1		
månad

1–3		
mån

3–12		
mån

1–5		
år

Längre		
än	5	år

Skulder till kreditinstitut 0

Övriga skulder 30 154

0 30	154

not	19		FordrIngar	aVseende	dIrekt	FÖrsäkrIng

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Fordringar hos försäkringstagare 99 823 100 797 99 823 100 797

summa	fordringar	avseende	direkt	försäkring 99	823 100	797 99	823 100	797

Av fordringar på försäkringstagare förväntas 0 KSEK (0) bli återvunna mer än tolv 
månader efter balansdagen.

not	20		materIeLLa	anLäggnIngstILLgÅngar

koncernen moderbolaget

Inventarier 2009 2008 2009 2008

Anskaffningsvärde

Ingående balans 24 755 22 990 23 883 22 177

Övriga förvärv 6 881 2 608 6 881 2 549

Avyttringar och utrangeringar -2 124 -843 -2 124 -843

Utgående balans 29 512 24 755 28 640 23 883

Av- och nedskrivningar

Ingående balans -17 336 -16 149 -16 998 -15 963

Årets avskrivningar -2 251 -2 029 -2 110 -1 877

Avyttringar och utrangeringar 2 026 842 2 026 842

Utgående balans -17 561 -17 336 -17 082 -16 998

redovisade	värden 11	951 7	419 11	558 6	885

not	21		kassa	och	Bank
koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Kassa och bank 59 826 107 901 59 521 104 418

summa	kassa	och	bank 59	826 107	901 59	521 104	418

outnyttjad	checkräkningskredit 5	000 5	000 5	000 5	000

not	22		UppLUpna	ränte-	och	hyresIntäkter

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Upplupna ränteintäkter 10 550 7 867 10 550 7 867

summa	Upplupna	ränte-	och	hyresintäkter 10	550 7	867 10	550 7	867

Av upplupna ränte- och hyresintäkter förväntas 0 KSEK (0) bli återvunna mer än tolv 
månader efter balansdagen.
 

not	23		FÖrUtBetaLda	anskaFFnIngskostnader

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Avsättning för förutbetalda 
anskaffningskostnader

 
9 486

 
8 807

 
9 486

 
8 807

Anskaffningskostnad med 
avskrivningstid inom ett år

 
9 486

 
8 807

 
9 486

 
8 807
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not	24		ÖVrIga	FÖrUtBetaLda	kostnader	och	UppLUpna	Intäkter

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Förutbetalda hyror 1 222 1 021 1 222 1 021

Förutbetalda kostnader 2 827 2 024 2 791 1 909

summa	Övriga	förutbetalda		
kostnader	och	upplupna	intäkter

	
4	049

	
3	045

	
4	013

	
2	930

Av upplupna ränte- och hyresintäkter förväntas  0 (0) KSEK bli återvunna mer än tolv 
månader efter balansdagen.

not	25		eget	kapItaL

moderbolaget
Bundet	eget	kapital
Reservfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning 
av balanserad förlust.

Uppskrivningsfond
Posten omfattar belopp som satts av till en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna i 4 
kap. 1–2  § ÅRFL.

Fritt	eget	kapital
Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondavsättning och 
efter att eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat summa 
fritt eget kapital

not	26		aVsättnIng	FÖr	ej	Intjänade	premIer	och	kVardrÖjade	rIsker

2009 2008

koncernen/	
moderbolaget

	
Brutto

Återförsäk-
rares	andel

	
netto

	
Brutto

Återförsäk-
rares	andel

	
netto

avsättning	för	ej	
intjänade	premier

Ingående balans 161 242 0 161 242 167 208 0 167 208

Premieinkomst 411 578 0 411 578 424 057 0 424 057

Intjänade premier 
under perioden

-416 309 0 -416 309 -430 023 0 -430 023

Utgående balans 156 511 0 156 511 161 242 0 161 242

avsättning	för	
kvardröjande	risk

Ingående balans 880 0 880 418 0 418

Tidigare års avsättning 
som tagits till resultatet

-880 0 -880 0

Nya avsättningar under 
perioden

880 0 880 462 0 462

Utgående balans 880 0 880 880 0 880

summa	avsättning	för	
ej	intjänade	premier	
och	kvardröjande	risk

	
	

157	391

	
	

0

	
	

157	391

	
	

162	122

	
	

0

	
	

162	122

not	27		aVsättnIng	FÖr	oregLerade	skador

2009 2008

koncernen/
moderbolaget

	
Brutto

Återförsäk-
rares	andel

	
netto

	
Brutto

Återförsäk-
rares	andel

	
netto

Inträffade och 
rapporterade skador

 
252 294

 
-54 901

 
197 393

 
224 225

 
-37 815

 
186 410

Inträffade men ej 
rapporterade skador

 
238 336

 
-83 796

 
154 540

 
204 950

 
-65 708

 
139 242

Avsättning för skade- 
regleringskostnad

 
12 313

 
0

 
12 313

 
10 741

 
0

 
10 741

Ingående	balans 502	943 -138	697 364	246 439	916 -103	563 336	353

Förväntad kostnad för 
skador som inträffat 
under den innevarande 
perioden

 
 
 

367 233

 
 
 

-42 891

 
 
 

324 342

 
 
 

378 362

 
 
 

-53 985

 
 
 

324 377

Utbetalt/överfört till 
försäkringsskulder eller 
andra kortfristiga 
skulder

 
 
 

-325 425

 
 
 

31 376

 
 
 

-294 049

 
 
 

-315 335

 
 
 

18 851

 
 
 

-296 484

Utgående	balans 544	751 -150	212 394	539 502	943 -138	697 364	246

not	28		UppLUpna	kostnader

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Semesterlöneskuld 3 677 3 138 3 375 2 927

Provisioner 2 234 2 325 2 234 2 325

Sociala kostnader 1 827 1 840 1 288 1 306

Övrigt 9 919 8 118 9 442 7 496

17	657 15	421 16	339 14	054

not	29		stäLLda	säkerheter

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

För försäkringstekniska avsättningar 
(f.e.r) registerförda tillgångar

 
551 930

 
526 368

 
551 930

 
526 368

Kapitalförsäkring 0 82 0 82

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

Säkerhet i kapitalförsäkring har lämnats för ett pensions åtagande.

not	30		eVentUaLFÖrpLIkteLser

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Borgensförbindelser 0 0 0 0

Övriga eventualförpliktelser 6 334 6 146 6 334 6 146

Övriga eventualförpliktelser avser ansvarighet för 80 % av konstaterade kreditförluster 
avseende förmedlade lån. Ansvarigheten är begränsad till räkenskapsårets ersättning för 
förmedlade bankprodukter.

not	31		närstÅende

närståenderelationer
Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterföretag och intresseföretag, se 
not 14 och 15. 

Sammanställning över närstående transaktioner

koncernen	
	
	
	
närstående	relation

	
	
	
	
År

	
Försäljning	

av	varor/	
tjänster	till	
närstående

Inköp	av	
varor/

tjänster	
från	när-	
stående

	
Övrigt		

(tex	ränta,	
utdel-
ning)

Fordran		
på	när-	

stående	
per	31	

december

skuld	till	
närståen-
de	per	31	
december

Intresseföretag 2009 0 0 0 0 0

Intresseföretag 2008 0 0 0 0 0

moderbolaget	
	
	
	
närstående	relation

	
	
	
	
År

	
Försäljning	

av	varor/	
tjänster	till	
närstående

Inköp	av	
varor/

tjänster	
från	när-	
stående

	
Övrigt		

(tex	ränta,	
utdel-
ning)

Fordran		
på	när-	

stående	
per	31	

december

skuld	till	
närståen-
de	per	31	
december

Dotterföretag 2009 306 0 00 0 3 981

Dotterföretag 2008 292 0 0 94 0

Intresseföretag 2009 0 0 0 0 0

Intresseföretag 2008 0 0 0 0 0

transaktioner	med	nyckelpersoner	i	ledande	ställning
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. 
Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga 
förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som 
tillsammans med vd utgör företagsledningen. Ersättning till vd beslutas av styrelsen. 
Ersättningar till andra ledande befattningshavare beslutas av vd. Vd och andra ledande 
befattningshavare omfattas inte av något avtal om rörlig lön. För vd och övriga ledande 
befattningshavare utgår resultatbonus enligt samma modell som övriga anställda. 
Resultatbonusen är maximerad till ett halvt basbelopp. Övriga förmåner avser tjänstebil, 
lunch- och ränteförmån. 

Pensioner
Bolaget har endast förmånsbestämd pensionsplan i enlighet med bestämmelserna i 
kollektivavtal.

Verkställande direktören i moderbolaget har rätt till pension enligt gällande 
tjänstemannaavtal mellan FAO och FTF med möjlighet till en s.k. 10-taggarlösning.

För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen 
normala anställningsvillkor. Bolagets förpliktelser avseende pensioner är täckta genom 
försäkringar i FPK och Länsförsäkringar Liv.
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Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägning om tre månader.
Vid uppsägning från bolagets sida gäller ett avgångsvederlag på 24 månadslöner.

not	32		anstäLLda	och	personaLkostnader

kostnader	för	ersättningar	till	anställda

koncernen 2009 2008

Löner och ersättningar mm 46 896 43 894

Sociala avgifter 27 649 25 043

(varav pensionskostnad) 9 245 7 824

medelantalet	anställda 2009 varav	män 2008 varav	män

Moderbolaget 108 56 % 102 58 %

Dotterföretag 5 80 % 5 80 %

koncernen	totalt 113 58	% 107 59	%

Samtliga anställda är kontorstjänstemän.

könsfördelning	i	företagsledningen 2009-12-31		
andel	kvinnor

2008-12-31		
andel	kvinnor

moderbolaget

Styrelsen 25 % 27 %

Övriga ledande befattningshavare 33 % 25 %

koncernen	totalt

Styrelsen 18 % 27 %

Övriga ledande befattningshavare 33 % 25 %

Löner,	andra	ersättningar 2009 2008

och	sociala	kostnader Löner	och	
ersättningar

sociala	
kostnader

Löner	och	
ersättningar

sociala	
kostnader

Moderbolaget 43 554 25 103 40 669 24 508

(varav pensionskostnad)  7 960 6 402

Av moderbolagets pensionskostnader avser 706 (540) gruppen styrelse och vd. 

Löner	och	andra	ersättningar	fördelade	mellan	styrelseledamöter	m.fl	och	övriga	anställda

2009 2008

styrelse	och	vd Övriga	anställda styrelse	och	vd Övriga	anställda

Moderbolaget 2 221 41 333 2 210 38 459

(varav tantiem o.d) 0 0 0 0

Moderbolaget totalt 2 221 41 333 2 210 38 459

(varav tantiem o.d) 0 0 0 0

Koncernen totalt 4 232 42 664 4 130 39 764

(varav tantiem o.d) 0 0 0 0

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 0 kr (0 kr) 
andra ledande befattningshavare än styrelse och vd.

Avgångsvederlag 
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägning av tre 
månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller ett avgångsvederlag på 24 månader.

Beviljade	lån	till	personal	består	av koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

Styrelseledamöter 0 0 0 0

Vd 310 367 0 0

(varav lån från bank) 310 367 0 0

(varav lån från Hypotek) 0 0 0 0

Beviljade lån består av personal lån och övriga lån. Personal lån löper med lånevillkor som 
motsvarar vad som gäller för övriga anställda inom koncernen. Räntesatsen för personal 
lån är reporänta – 2 procentenheter men kan aldrig vara lägre än 0,5 procentenheter. 
Ränteförmån beräknas enligt Riksskatteverkets regler och ingår i beloppet för övriga 
förmåner enligt ovan. Övriga lån löper med marknadsmässiga villkor.

Koncernen har inte ställt pant, annan säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till 
förmån för någon ledande befattningshavare.

sjukfrånvaro	i	moderbolaget 2009 2008

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,11 2,07

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer (andel långtidssjukfrånvaro, 
samtliga timmar i sjukfrånvaron på minst 60 dagar, i relation till  
den sammanlagda sjukfrånvaron)

 
 
 

38,62

 
 
 

29,45

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

Män (Sammanlagda sjukfrånvaron för män) x100/sammanlagda 
ordinarie arbetstid för män=x %)

 
2,50

 
1,88

Kvinnor (Sammanlagda sjukfrånvaron för kvinnor) x100/
sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor=x %)

 
1,59

 
2,33

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre *  *

30-49 år 1,20 1,51

50 år eller äldre 3,30 2,53

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

not	33		arVode	och	kostnadsersättnIngar	tILL	reVIsorer	

koncernen moderbolaget

2009 2008 2009 2008

KPMG, revisionsuppdrag 410 387 293 314

Andra uppdrag 151 47 39 0

Övriga revisorer 43 4 43 0

not	34		ersättnIngar	tILL	Ledande	BeFattnIngshaVare

	
	
ersättningar	och	övriga	
förmåner	under	året

	
grundlön	

styrelse	
arvode

	
rörlig	
ersätt-	

ning

	
Övriga		

för-	
måner

pen-	
sions-	
kost-	
nad

Finan-	
siella	

Instru-
ment	mm

	
Övrig	

ersätt-	
ning

	
	
	

summa

Styrelsens ordförande, 
Anders Källström

 
120

 
57

	
177

Styrelsens vice ordförande,  
Björn Eriksson                       50

 
86

	
136

Styrelseledamot, Berit Fryklund   40 15 55

Styrelseledamot, Annika Fälldin  40 56 96

Styrelseledamot, Stig Högberg  40 54 94

Styrelseledamot, Anna Marntell  40 71 111

Styrelseledamot, Lars Mattsson  40 36 76

Styrelseledamot, 
Bengt-Göran Persson

 
40

 
0

	
40

Verkställande direktör, 
Leif Johanson

 
1 437

 
0

 
128

 
706

	
2	271

Andra ledande befatt- 
ningshavare (9 personer)

 
5 790

 
0

 
366

 
2 314

	
8	470

summa 7	637 375 494 3	020 11	526

not	35		operatIoneLL	LeasIng

Leasingavtal	där	företaget	är	leasetagare

Icke uppsägningsbara koncernen moderbolaget

leasingbetalningar uppgår till: 2009 2008 2009 2008

Inom ett år 2 613 2 276 2 613 2 276

Mellan ett år och fem år 251 241 251 241

Längre än fem år 2 363   1 817 2 363 1 817

Koncernen hyr samtliga kontorslokaler. Hyresavtalen (leasingavtalen) löper normallt på  
5 år, med en option till förlängning. Leasingbetalningarna omförhandlas vart 3 år för att 
reflektera marknadshyrorna. Inga avtal innebär krav på förlängning. När leasingavtalen 
upphör har koncernen optioner att köpa utrustningen till då gällande marknadspris. I 
leasingavtalen förekommer det indexklausuler. Leasingavtalen innehåller restriktioner för 
utdelning, ta upp lån samt ingå nya leasingavtal.

not	36		kassaFLÖdesanaLys

Likvida	medel
koncernen moderbolagetFöljande delkomponenter  

ingår i likvida medel:
	

2009-12-31
	

2008-12-31
	

2009-12-31
	

2008-12-31

Kassa och banktillgodohavanden 59 826 107 901 59 521 104 418

Summa enligt kassaflödesanalysen       59 826 107 901 59 521 104 418

koncernen moderbolaget

transaktioner	som	inte	medför	betalningar 2009 2008 2009 2008

Förvärv av tillgång genom att en till tillgången 
direkt relaterad skuld har övertagits, 
alternativt att säljarrevers har utfärdats

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 18 mars 2010. Koncernens resultat- 
och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 23 april 2010.

Härnösand den 18 mars 2010.
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Revisionsberättelse

Jag har granskat årsredovisningen,  
koncernredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning i Länsförsäkringar 
Västernorrland för år 2009. Det är sty-
relsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingar-
na och förvaltningen och för att lag om 
årsredovisning i försäkringsföretag till-
lämpas vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Mitt 
ansvar är att uttala mig om årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och för-
valtningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet 
med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte ab-
solut säkerhet försäkra mig om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och an-
nan information i räkenskapshandling-
arna. I en revision ingår också att pröva 

redovisningsprinciperna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämp-
ning av dem samt att bedöma de bety-
delsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när 
de upprättat årsredovisningen och kon-
cernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvars-
frihet har jag granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med försäkrings-
rörelselagen, lag om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordning-
en. Jag anser att min revision ger mig 
rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med 
lag om årsredovisning i försäkrings-

företag och ger en rättvisande bild av 
bolagets och koncernens resultat och 
ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och ba-
lansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen, disponerar vinsten i moder-
bolaget enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens le-
damöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 mars 2010

Peter Zell
Auktoriserad revisor 
KPMG Bohlins AB

Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Västernorrland 
Org nr 588000-3842
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Bolagsstyrningsrapport
Länsförsäkringar Västernorrland avser 
att i tillämpliga delar, bland annat med 
beaktande av att bolaget inte är ett aktie-
marknadsbolag, följa Svensk kod (Ko-
den). Anpassning till Koden avses ske 
successivt under de närmsta åren och 
påbörjades under 2006. Huvudsakliga 
avvikelser avser Kodens bestämmelser 
om kallelse och genomförande av bo-
lagsstämma, mandattiden för styrelsens 
ledamöter, revisionsutskott, ersättnings-
utskott samt ägarpolicy. Bolagsstyr-
ningsrapporten skall senast under an-
dra kvartalet 2010 läggas ut på bolagets 
hemsida. Denna bolagsrapport har inte 
granskats av bolagets revisorer.

Länsförsäkringar	Västernorrlands	
bolagsstämma
Bolagsstämman är Länsförsäkringar 
Västernorrlands högsta beslutande  
organ med ett antal formella uppgifter 
som regleras i lag och bolagsordning. 
Stämmans huvudsakliga uppgifter är att 
besluta om bolagsordning för Länsför-
säkringar Västernorrland, utse styrelse, 
revisorer och valberedning samt besluta 
om ersättning till dessa, besluta om års-
redovisning samt om ansvarsfrihet för 
styrelsen och verkställande direktören. 

Bolagsstämman utgörs av fullmäk-
tige, valda av försäkringstagarna. Anta-
let fullmäktige uppgår till 72 personer. 
Kallelse till bolagsstämman sker genom 
brev med posten, tidigast fyra och  
senast två veckor före bolagsstämman. 
Plats och tidpunkt för bolagsstämman 
publiceras även på bolagets hemsida. För 
deltagande på bolagsstämman krävs att 
fullmäktige närvarar fysiskt. Bestäm-
melserna i Svensk kod för bolagsstyr-
ning (Koden) om kallelse till bolags-
stämma på bolagets hemsida och om 
deltagande på distans tillämpas inte av 
bolaget. Med hänsyn till det begränsade 
antalet fullmäktige är bedömningen att 
det lämpligaste sättet att genomföra  
bolagsstämma på är genom fysisk närva-

ro av samtliga fullmäktige. Kodens övri-
ga bestämmelser om bolagsstämma,  
bl a om styrelsens, ledningens och  
revisorernas närvaro samt om bolags-
stämmans genomförande tillämpas av 
bolaget. (Protokoll [sammandrag av  
protokoll] från bolagsstämma publiceras 
på bolagets hemsida).

Beträffande ersättning till bolagets 
verkställande direktör bereds detta av 
ordförande och vice ordförande och 
grundas på en årlig utvärdering.

Valberedning
Bolaget har en av bolagsstämman utsedd 
valberedning med huvudsaklig uppgift 
att utarbeta förslag till val av styrelse 
och revisorer samt ersättning till dessa. 
Valberedningens ledamöter väljs för en 
mandattid om tre år. Valberedningens 
uppgifter och arbetsformer framgår av 
Instruktion för valberedningen, fast-
ställd av bolagsstämman. Inför ordina-
rie bolagsstämma 2006 genomfördes en 
översyn av instruktionen för anpassning 
till bestämmelserna i Koden. 

Valberedningen kommer att presen-
tera sina förslag för fullmäktige i kal-

lelsen till ordinarie bolagsstämma 2010. 
Vid bolagsstämman kommer valbered-
ningen att presentera och motivera sina 
förslag och lämna en redogörelse för hur 
dess arbete bedrivits.

Länsförsäkringar	Västernorrlands	
styrelse
Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation och förvaltning. I detta ansvar 
ingår bland annat att fastställa organisa-
tion, mål och strategier samt riktlinjer 
för kontroll och styrning. Styrelsen ska 
enligt bolagsordningen bestå av åtta le-
damöter samt ordförande. Inga supplean-
ter utses. Styrelsen består från och med 
ordinarie bolagsstämma 2009 av åtta 
ordinarie stämmovalda ledamöter. Där-
utöver finns två ordinarie arbetstagarle-
damöter med två suppleanter. Vd ingår 
i styrelsen. Mandattiden för de bolags-
stämmovalda ledamöterna uppgår till tre 
år. Skälen till avvikelse från Kodens be-
stämmelse om mandattid om högst ett år 
är bedömningen att intresset av att sty-
relsens ledamöter genom ettårig mandat-
tid ställer sina platser till förfogande var-
je år, inte på samma sätt gör sig gällande 

VaLBerednIngens	LedamÖter

namn,	adress,	postadress Född huvudsaklig	sysselsättning
mandattid		
t.o.m	bolagsstämma

Lars Jönsson 
Gagnet 2606
882 93 Helgum

1941 Pensionär
Skogsbrukets Data, Skogsvårdsstyrelsen,  
Svenska Skogsplantor

2010

Kenneth Krook
Storgatan 56 B
852 33 Sundsvall

1941 Pensionär
Egenföretagare i restaurang och livsmedel, 
kanslichef Företagarnas riksförbund Sundsvall.

2010

Pia Lindberg
Linvägen 3
860 35 Söråker

1954 Jurist 2011

Owe Nordén 
Myckelby 111
870 52 Nyland

1943 Pensionär
Jord- och skogsbruk

2011

Nils-Erik Pallin 
Trumpetgatan 21
871 61 Härnösand

1941 Pensionär
Byggingenjör, fastighetsmäklare

2010

Jonas Strandberg 
Ström 6110
890 31 Arnäsvall

1966 Jord- och skogsbruk,  
chaufför

2010

Charlotta Kristow
Ovansjö 119
841 91 Ånge

1969 Egenföretagare/skogsbruk 2010



BOlagsstyrningsraPPOrt    43	

i bolag vars bolagsstämma utgörs av ett 
begränsat antal ledamöter som vid en 
bolagsstämma i ett aktiemarknadsbolag 
med många deltagare. Intresset av kon-
tinuitet i styrelsearbetet och ge nyvald 

ledamot rimlig tid att komma in i styrel-
searbetet väger därmed tyngre.

Styrelsen har fastställt en arbetsord-
ning för sitt arbete. Översyn av  
arbetsordningen har genomförts för  

anpassning till Kodens bestämmelser. 
Arbetsordningen finns publicerad på  
bolagets hemsida. 

LänsFÖrsäkrIngar	VästernorrLands	styreLse

namn Född Utbildning
nuvarande		
sysselsättning

Uppdrag	i	bolaget Övriga	uppdrag tidigare	befattningar
Invald	i	
styrelsen

Anders Källström 1959 Högskoleexamen 
Informationslinjen

Vd  
Lantbrukarnas  
Riksförbund 

Ordförande  
Länsförsäkringar  
Västernorrland 

Styrelseordförande i  
LRF-konsult AB,  
LRF-media AB, Svenskt  
Sigill AB och styrelse- 
ledamot i Länsförsäkringar  
AB (publ). 

Vd reklambyrå,  
kommunalråd  
1991-1995, 
vd Allehanda Media  
1999-2009.

1998

Leif Johanson 1952 Universitetsstudier 
inom juridikområdet

Vd  
Länsförsäkringar 
Västernorrland

Vd, styrelseledamot  
i dotterbolagen  
Västernorrlandsfonden  
och VN Pensions- 
planeraren. Ledamot i 
Finansutskottet och  
Lokala Bankstyrelsen.

Styrelseledamot i  
Länsförsäkringar Bank  
och Sångberg & Co AB.  
Ingår som ledamot i  
Ekonomiforskningsstiftelsen  
i Sundsvall och CER:s  
vetenskapliga råd.

Regionchef Nevi Finans,  
regionchef Independent 
Finans, försäljningschef 
Trygg Hansa, regionchef
 SPP.

2004

Björn Eriksson  1946 Jur kand Pensionär Vice ordförande i  
Länsförsäkringar  
Västernorrland samt  
ordförande i dotterbolaget  
VN Pensionsplaneraren AB. 
Ledamot i Finansutskottet.

Länsrättsassessor, 
livjurist Skandia Liv,  
Vd sedan regionchef  
för Norrland inom  
Landshypotek.

1992

Anna Marntell  1961 Jägmästare 
Skogshögskolan

Distriktschef 
Skogsstyrelsen

Styrelseledamot,  
ledamot i  
Finansutskottet.

Ledningsgruppen för  
Skogsstyrelsen Region  
Mitt.

Chefsbefattningar inom 
Skogsvårdsorganis- 
ationen, SÖDRA 
Skogsägarna (rådgivare), 
Sveriges Lantbruks- 
universitet (forsknings-
assistent), IFS Canada 
Ltd (lärare).

2005

Stig Högberg 1960  Lantbruk Egen lantbrukare Styrelseledamot, 
ledamot i Lokala  
Bankstyrelsen.

Ledamot LRF:s  
riksförbundsstyrelse.

2002

Bengt-Göran 
Persson

1946 Högskoleingenjör/
ekonom

Styrelseordförande  
Investa Företags-
kapital AB.

Styrelseledamot, 
ledamot i Lokala  
Bankstyrelsen

Styrelseordförande i 
Handelskammaren, Abelko 
Innovation AB, Nomor AB  
och GDM Data AB.  
Styrelseledamot  i Senseair  
AB, Rygginstitutet AB  
samt Life Europé Holding AS.

2008

Annika Fälldin 1955 Personal- 
administrativ 
utbildning

Egen företagare, 
utvärdering, 
näringslivs- och 
organisations- 
utveckling. 

Styrelseledamot, 
ledamot i Lokala  
Bankstyrelsen.

Ordförande i Regionalt  
Resurscentrum för kvinnor  
i Västernorrland. Diverse 
föreningsuppdrag. 

2007

Lars Mattsson 1941 Grundutbildning  
i juridik, 
kreditberedning och 
kreditbedömning. 
Bankerfarenhet.  
Egen företagare  
i 20 år.

Vd i eget  
investmentbolag  
och aktiv skogs- 
ägare.

Styrelseledamot i 
Länsförsäkringar  
Västernorrland, 
styrelseordförande  
i dotterbolaget 
Västernorrlandsfonden AB.

Styrelseledamot i Investa 
Företagskapital AB,  
styrelseordförande i JPL AB.

2000

Berit Fryklund 1962 Fil. kand 
kommunikations- 
vetenskap. 
Professionell 
utbildning 
psykosyntes- 
akademin.

Vd i egen  
marknads- 
kommunikations- 
byrå.

Styrelseledamot, 
ledamot i  
Finansutskottet.

2005

Jan-Olov Mellander 1965 Besiktningsman/
tekniker

Ingår som personal- 
representant i  
Länsförsäkringar 
Västernorrlands styrelse.

Stefan Hägglund 1976 Säljare 
Lantbruksmarknad

Ingår som personal- 
representant i  
Länsförsäkringar 
Västernorrlands styrelse.
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möten	och	närvaro	
Styrelsen har under räkenskapsåret 2009 
genomfört sju sammanträden samt två 
telefonmöten. Se sammanställning ovan.

ordföranden
Enligt arbetsordningen ska ordföran-
den leda styrelsens arbete och tillse att 
styrelsen fullgör sina uppgifter. ord-
föranden ska därvid bland annat tillse 
att styrelsen sammanträder vid behov, 
att styrelsen ges tillfälle att delta i sam-
manträden och erhåller tillfredsställande 
informations- och beslutsunderlag samt 
tillämpar ett ändamålsenligt arbetssätt. 
ordföranden ska genom löpande kontakt 
med vd även mellan styrelsemötena hålla 
sig informerad om väsentliga händelser 
och bolagets utveckling samt stödja vd i 
dennes arbete.

Internrevision	
Styrelsen har utsett en från den operativa 
verksamheten oberoende gransknings- 
funktion, Internrevision, med huvuds- 
aklig uppgift 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 
uppsatta mål. Internrevision ska även 
granska och utvärdera bolagets 
organisation, rutiner, styrning och 
kontroll av verksamheten. Styrelsen har 
fastställt en särskild instruktion för 
internrevision. Styrelsen kan från tid till 

annan beställa oberoende granskningar 
inom områden som styrelsen fastställer. 
Under 2009 genomfördes en oberoende 
granskning av kapitalförvaltningen.

Utvärdering	av	styrelsearbetet	
Med jämna mellanrum sker utvärdering 
av styrelsearbetet. Detta sker dels med 
hjälp av extern konsult och dels genom 
interna system. 

ersättning	till	företagsledningen	
Utgångspunkten vid all lönesättning ska 
vara bolagets lönepolicy. Vid 
lönesättning ska även hänsyn tas till vad 
som utgör marknadsmässiga villkor för 
tjänster på motsvarande nivå. Endast fast 
ersättning ska utgå. Resultatbonus utgår 
i enlighet med beslut som avser samtliga 
anställda i bolaget. Tjänstepensionen ska 
i huvudsak utgå från det vid varje 
tidpunkt gällande pensionsavtalet för 
försäkringsbranschen. Vid sidan av lön 
och pension får andra anställningsför-
måner utgå i begränsad omfattning.

Finansiell	rapportering	
Styrelsen ansvarar för att bolagets 
finansiella rapportering upprättas i 
enlighet med tillämpliga lagar, 
föreskrifter och enligt god redovisnings- 
sed. omfattning och innehåll i den 
finansiella rapporteringen bestäms av 
försäkringsrörelselagen (FRL), 
Årsredovisningslagen för försäkrings- 
bolag (ÅRFL) och Finansinspektionens 
föreskrifter. Någon officiell delårs- 

rapport upprättas inte men en särskild 
rapport per den 30 juni skickas till 
Finansinspektionen. Den publiceras inte 
och är inte föremål för revisorernas 
granskning.

Intern	kontroll	avseende	den	
finansiella	rapporteringen	
Rapporten om intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen 2009 har 
upprättats i enlighet med Koden och i 
enlighet med den vägledning till Koden 
av den 17 oktober 2005 som tagits fram 
av arbetsgrupper från Svenskt 
Näringsliv och FAR. Rapporten är inte 
en del av den formella årsredovisningen 
och rapporten är inte granskad av 
bolagets revisorer. Processen för intern 
kontroll och riskhantering baseras på 
kontrollmiljön och omfattar fyra 
huvudaktiviteter: riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning. En 
mera detaljerad beskrivning av risker 
och riskhantering finns i not 2, Risker 
och riskhantering.

kontrollmiljö	
Basen för den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen 
utgörs av kontrollmiljön med den 
organisation, beslutsordning samt 
fördelning av befogenheter och ansvar 
mellan de olika organ styrelsen och 
verkställande direktören inrättat för 
bolaget. Denna ordning dokumenteras 
och kommuniceras i styrdokument i 
form av interna policies, riktlinjer och 
instruktioner. Exempel på sådana 
styrdokument är delegeringsbestämmel-
ser och attestinstruktion. Styrelsen har 
för beredning av den finansiella 
rapporteringen en funktion för 
internrevision i syfte att stödja styrelsen 
i uppföljningen av att verksamheten 
bedrivs i enlighet med styrelsens beslut.

riskbedömning	
Riskbedömning omfattar att identifiera 
och kartlägga väsentliga risker som 
påverkar den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen. Dessa 
risker kartläggs och identifieras på 

namn närvaro		
ordinarie	
styrelsemöten

närvaro		
telefonmöten

Finansutskott Lokal		
bankstyrelse

närvaro	
utskottsmöten

Anders Källström 6/7 2/2

Björn Eriksson 7/7 2/2 Sammankallande 4/4

Annika Fälldin 7/7 2/2 Ledamot 5/5

Anna Marntell 7/7 0/2 Ledamot 4/4

Stig Högberg 7/7 2/2 Sammankallande 5/5

Berit Fryklund 6/7 2/2 Ledamot 4/4

Lars Mattsson 7/7 2/2

Leif Johanson 7/7 2/2 Ledamot Ledamot 8/9

Bengt-Göran Persson 7/7 1/2 Ledamot 5/5

Jan-Olov Mellander 6/7 2/2

Stefan Hägglund 4/7 2/2

Per Bodin, 
suppleant  
personalklubben

2
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bolagsnivå och enhetsnivå. I enlighet 
med Finansinspektionens föreskrifter 
finns en funktion inrättad för 
riskkontroll som enligt fastställda 
instruktioner arbetar med identifiering 
och värdering av de risker som bolaget 
utsätts för.

kontrollaktiviteter	
Riskerna i den finansiella rapporteringen 
begränsas genom noggrant förberedda 
bokslut, standardiserade arbetsrutiner 
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 rapporteringen. Arbetet 
inkluderar utveckling och förbättring av 
kontrollaktiviteter samt insatser för att 
medarbetarna ska ha rätt kompetens.

Information	och	kommunikation	
De interna styrdokumenten är föremål 
för översyn och beslut minst en gång per 
år. Styrdokumenten publiceras på 
bolagets intranät. Varje chef ska se till 
att bestämmelserna kommuniceras till 
underställd personal.

styrelsens	utskott
Ersättningsutskott:  
ordförande och vice ordförande utgör 
styrelsens ersättningsutskott. 
Ersättningsutskottet skall bereda frågor 
om ersättning och övriga 
anställningsvillkor till vd och principer 
för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen 
inför behandling av styrelsen. 
Revisionsutskott:  
Revisionsutskott är inte aktuellt i och 
med att lekmannarevisor finns i bolaget.
Finansutskott: 
Finansutskottets uppgift är att vara ett 
forum för finansiella omvärlds- och 
makroekonomiska analyser samt att 
bereda och koordinera ärenden inom 

kapitalförvaltningsområdet, vilka skall 
föreläggas styrelsen för beslut. 
Finansutskottet ska vidare bevaka att av 
styrelsen beslutade mål och fastställd 
placeringsinriktning, delegeringsord-
ning e.t.c. uppnås respektive efterlevs av 
kapitalförvaltaren samt utgöra 
rådgivande organ för bolagets bank- och 
finansiella tjänster. Styrelsen fastställer 
instruktion för Finansutskottet.

Lokala	bankstyrelsen	
Lokala bankstyrelsens uppgift är att 
följa, stödja och utveckla bankens 
verksamhet. Den har också en formell 
roll genom att av- eller tillstyrka större 
krediter. Länsförsäkringar Bank AB:s 
policybeslut och kreditinstruktion ligger 
till grund för verksamheten. Lokala 
bankstyrelsen tillstyrker de 
kreditansökningar som ska beslutas i 
banken centralt då beslut inte kan fattas 
av bankchef. Lokala bankstyrelsen får 
inte besluta om krediter utöver den limit 
som Länsförsäkringar Västernorrland 
erhållit av Länsförsäkringar Bank. 
Styrelsen fastställer instruktion för 
Lokala Bankstyrelsen.

revisor	
Enligt bolagsordningen ska 
Länsförsäkringar Västernorrland ha en 
ordinarie revisor och en 
lekmannarevisor. Lekmannarevisorn ska 
vid valtillfället vara fullmäktigeledamot. 
Vid ordinarie bolagsstämma 2009 utsågs 
Curt Andersson till lekmannarevisor för 
ett år. Vid ordinarie bolagsstämma 1994 
utsågs auktoriserade revisorn Peter Zell, 
född 1949, KPMG Bohlins. 

Styrelsen i Länsförsäkringar 
Västernorrland har träffat revisorn i 
samband med avrapportering av 
iakttagelser från revisionen i mars.

Verkställande	direktören	
Bolagets verkställande direktör 
presenteras på sidorna 42-43.

Uppföljning	
En oberoende granskningsfunktion, 
Internrevision, stödjer styrelsen i 
uppföljningen av att verksamheten 
bedrivs i enlighet med styrelsens beslut. 
Internrevision ska genom granskning 
och rapporter utvärdera om 
verksamheten bedrivs på ett effektivt 
sätt, om rapporteringen till styrelsen ger 
en korrekt bild av verksamheten och om 
verksamheten bedrivs enligt gällande 
interna och externa regelverk. 
Internrevision rapporterar till bolagets 
styrelse. Vidare ska varje chef se till att 
styrdokument efterlevs inom sitt 
ansvarsområde. I enlighet med 
Finansinspektionens riktlinjer 
rapporterar bolaget in uppgifter till den 
s.k. trafikljusmodellen, där bolagets 
balanser utsätts för simulerade risker. 
Resultatet under 2009 visar att bolaget 
har god säkerhetsmarginal utifrån de 
krav som finansinspektionen ställer. 
Funktionen Compliance har till uppgift 
att fortlöpande identifiera, bedöma, över-
vaka och rapportera compliancerisker, 
d.v.s. risk för sanktioner enligt lag.

Härnösand den 18 mars 2010 
Styrelsen
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Allt har sin tid. 
Dags för en epilog.

Allt började egentligen på tåget mel-
lan Stockholm och Härnösand i novem-
ber 1980. Den dåvarande direktören 
för Länsbolaget i Västernorrland Arne 
Björklund, bjöd mig att sitta ned för ett 
samtal om ungdomars syn på försäk-
ringar. Så såddes fröet till min känsla för 
det som idag är Länsförsäkringar Väs-
ternorrland. 

Att bli sedd av en äldre och respekte-
rad person var en sak. Men också att på 
detta personliga sätt få bilden och förstå 
ideologin bakom Länsförsäkringar är ett 
annat tydligt minne.

Det är nu länge sedan och att detta 
samtal skulle leda mig fram till ett av de 
finaste förtroendeuppdragen kunde jag 
inte ana.

ett	annat	bolag	idag
Sedan år 2000 har jag haft förmånen att 
leda styrelsearbetet i Länsförsäkringar 
Västernorrland. Tio år är en blinkning i 
historiens sken och en liten del av alla de 
år som gått sedan 1844. 

Samtidigt är det på många sätt ett  
annat bolag idag jämfört med situationen 
för tio år sedan:
• Premieinkomsten för sakaffären   
uppgår till 373 Mkr (169 Mkr).
• Förvaltat kapital i livaffären    
uppgår till 3,2 Mdr.
• Bankens omslutning är 2 131 Mkr   
(215 Mkr).
• Västernorrlandsfondens förvaltade   
volym omsätter totalt 440 Mkr.
• Pensionsplaneraren, som erbjuder  
passiva PPM-kunder en aktiv tjänst, har  
cirka 1500 kunder. 

• Våra totala placeringstillgångar   
uppgår till 1 078 Mkr (571 Mkr).
• Antalet årsarbetare i bolaget är   
108 (84).

Federation	skapar	kundnytta	
Vi är inte ensamma! Med oss i 
utvecklingen finns alla andra 
Länsförsäkringsbolag som bildar den 
federation som åstadkommit storverk på 
marknaden. Någon kan tycka att 
modellen är ålderdomlig och trög. Med 
insikter förändras bilden till att 
gruppens förmåga att skapa mervärden 
och kundnytta håller högsta tänkbara 
klass.
 
Länsförsäkringar	mot	ljus	framtid
Jag lämnar nu över stafettpinnen till näs-
ta ledare. Ett stänk av vemod döljer inte 

stoltheten över tio år av utveckling, för-
ädling och förnyelse. 

Jag kommer att sakna gemenskapen 
och lagkänslan i styrelsen men är helt 
förvissad om att styrelse och ledning tar 
detta fina bolag in i en ljus framtid.

Tack för mig!

Västernorrland i mars 2010

ANDERS KÄLLSTRÖM
Styrelseordförande 
Länsförsäkringar Västernorrland



härnÖsand
håkan häggdin, härnösand

lennart Bolander, härnösand

nils-erik Pallin, härnösand

Curt andersson, härnösand

Börje Wiklund, härnösand

Bo nyhlén, härnösand

Ulrika Cedervall, härnösand

håkan sjöström, härnösand

Birgitta Jansson, viksjö

 

 

kramFors 

sven Oskar lundgren, Bjärtrå

Owe nordén, nyland

håkan larsson, kramfors

axel nordlöf, kramfors

nils Borgersen, Mjällom

annika näsman, Bollstabruk

 

 

soLLeFteÅ 

lars Jönsson, helgum

Marita rundén, helgum

stefan stolt, Junsele

Folke lindgren, näsåker

Mikael lundholm, ramsele

sven-Olov Jansson, sollefteå

Mikael somberg, sollefteå

Martin nilsson, sollefteå
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Fullmäktige
Länsförsäkringar Västernorrland är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att 
ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande på verksamheten och väljer fullmäktige-
ledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Nedan finns fullmäktigeledamöterna i Länsförsäkringar 
Västernorrland 2009.

sUndsVaLL 

lars rönnberg, indal

Jeanette edström, kvissleby

karl åke karlsson, kvissleby

Carin gidlund, njurunda

kåre Bergenhem, stöde

sven-Olof sellén, sundsvall

helen löfblad, kovland

nils-Uno granqvist, sundsvall

kenneth krook, sundsvall

kurt Jonsson, sundsvall

anette Brodin, sundsvall

ingemar sjöbom, sundsvall

åke Bergström, sundsvall

Märta högstedt, sundsvall

Magnus Mettälä, sundsvall

Michael högberg, sundsvall

Björn sigbjörn, sundsvall

Johan sundberg, sundsvall

Mattias andersson, sundsvall

tarin nordlund, sundsvall

lars-erik larsson, sundsvall

Bengt Westlund, sundsvall

tImrÅ 

Pia lindberg, söråker

Jan nordqvist, timrå

Cecilia englund, ljustorp

Pia niemi, sörberge

linda strandlund, timrå

lars holm, timrå

Ånge
laila simonsson, ånge

Charlotta kristow, ånge

erik lövgren, ånge

lars hedin, Fränsta

 

ÖrnskÖLdsVIk 

assar Wikström, Bredbyn

Per lundberg, Björna

åke holmlund, husum

Per Bylund, Bjästa

roger Olofsson, Bjästa

hans nordin, Överhörnäs

Pelle Bellander, själevad

Pelle Persson, trehörningsjö

Ulf Olsson, arnäsvall

Jan Ödling, Bonässund

Jonas strandberg, arnäsvall

louise Johansson, Örnsköldsvik

ann holst, Örnsköldsvik

Birgit andersson, Örnsköldsvik

kent-Olov nilsson, Örnsköldsvik

sven Östman, Örnsköldsvik
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Styrelsen

anders	käLLstrÖm
Ordförande
direktör, Örnsköldsvik

Mandattiden utgår 2010

BjÖrn	erIksson
Vice ordförande
Pensionär, härnösand

Mandattiden utgår 2010 

anna	marnteLL
distriktschef, sundsvall

Mandattiden utgår 2011 

annIka	FäLLdIn
egen företagare, sollefteå

Mandattiden utgår 2010

Bengt-gÖran	persson
direktör, sundsvall

Mandattiden utgår 2011

BerIt	FrykLUnd
Byråledare, härnösand

Mandattiden utgår 2012 

ordinarie Suppleanter

Revisorer

jan-oLoV	meLLander
Representant för de anställda
Motortekniker, härnösand

Mandattiden utgår 2010

Lars	mattsson
direktör, ånge

Mandattiden utgår 2012

steFan	häggLUnd
Representant för de anställda
lantbrukssäljare, härnösand

Mandattiden utgår 2010 

stIg	hÖgBerg
lantbrukare, söråker

Mandattiden utgår 2011

LeIF	johanson
vd länsförsäkringar västernorrland

ann-chrIstIne	sondeLL
Styrelsens sekreterare
vd-assistent

per	BodIn
Representant för de anställda  
distriktschef, härnösand

Mandattiden utgår 2010

mattIas	hoLmLUnd
Representant för de anställda  
distriktschef, Örnsköldsvik

Mandattiden utgår 2010

Ordinarie 
peter	ZeLL
auktoriserad revisor, stockholm

Suppleant
roLand	hansson
auktoriserad revisor, Umeå

cUrt	andersson
lekmannarevisor, härnösand

Från vänster: Leif Johanson, Stefan Hägglund, Berit Fryklund, Jan-Olov Mellander, Stig Högberg, Anna Marntell, Björn Eriksson, Bengt-Göran Persson, Annika Fälldin, Lars Mattsson, 
Anders Källström.
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Företagsledning

LeIF	johanson
verkställande direktör 

Född 1952 

anställd 2004

ann-chrIstIn	maLmBom
hr-ansvarig

Född 1961 

anställd 2009

anneLIe	LUthman
Marknadschef Bank/Privat liv

Född 1965 

anställd 2007 

chrIster	karLsson
administrativ chef

Född 1955 

anställd 1998

Ledande befattningshavare

eVa-Lotta	persson
informationschef

Född 1964 

anställd 2003

hans	LIssdanIeLs
vd vn Pensionsplaneraren aB 

Född 1952 

anställd 1997

mats	LUndQVIst
vd västernorrlandsfonden aB

Född 1959 

anställd 2000

mats	WIkLUnd
Marknadschef Privat sak

Född 1966 

anställd 1996

morgan	ÅhLUnd
Marknadschef Företag/lantbruk 

Född 1961 

anställd 2009

tommy	erLandsson
skadechef

Född 1953 

anställd 1999

Från vänster: Ann-Christin Malmbom, Leif Johanson, Tommy Erlandsson, Hans Lissdaniels, Morgan Åhlund, Christer Karlsson, Eva-Lotta Persson, Mats Wiklund, Mats Lundqvist.
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Under 2009 anställdes elva nya medarbetare vid Länsförsäkringar Västernorrland.

Nyanställda

åke häggström 

skadeförebyggare

Morgan edlund 

skadeförebyggare

Cecilia eriksson   

Banksäljare

susanne vest   

Banksäljare

katarina dufvenberg 

Banksäljare

Morgan åhlund 

Marknadschef Företag/lantbruk

Marcus dückhow 

distriktschef Företag liv

Per englund 

Banksäljare

ann-Christin Malmbom 

hr-ansvarig

Carina Munter 

reception

gunilla åberg 

vaktmästare
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ordlista
affär	för	egen	räkning,	f	e	r

den del av försäkringsaffären som ett försäkrings-

bolag själv står risken för och som alltså inte åter-

försäkras hos andra bolag. affär för egen räkning 

är med andra ord bruttoaffär minskad med avgi-

ven återförsäkring.

avgiven	återförsäkring

Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära 

hela den ansvarighet som det iklätt sig gentemot 

försäkringstagare, återförsäkrar bolaget de teck-

nade försäkringarna – helt eller delvis – hos andra 

bolag. Man talar härvid om avgiven återförsäkring 

hos det förstnämnda och mottagen återförsäkring 

(indirekt försäkring) hos de sistnämnda bolagen.

avsättning	för	ej	intjänade	premier

i bokslutet gjorda avsättningar för inbetalda pre-

mier som avser kommande verksamhetsår.

avsättning	för	oreglerade	skador

i bokslutet gjorda avsättningar för ännu ej betalda 

försäkringsersättningar

direktavkastning

kapitalavkastningens intäkter i form av driftsöver-

skott i byggnader och mark, utdelning på aktier 

och andelar samt ränteintäkter. 

direktavkastningsprocent

nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdel-

ningar på aktier och andelar och överskott på 

egna fastigheter i procent av tillgångarnas mark-

nadsvärden.

direkt	försäkring

Försäkringsaffär som avser avtal direkt mellan för-

säkringsgivare (försäkringsbolag) och försäkrings-

tagare. Försäkringsbolaget är – till skillnad från vid 

indirekt försäkring – direkt ansvarig gentemot för-

säkringstagarna.

driftskostnader

driftskostnader är en sammanfattande benäm-

ning på kostnader för försäljning och administra-

tion. kostnader för skadereglering ingår i posten 

försäkringsersättningar.

driftskostnadsprocent,	f	e	r

driftskostnader för egen räkning i förhållande till 

premieintäkten för egen räkning.

För	egen	räkning

den del av försäkringsaffären som ett försäkrings-

bolag själv står risken för och som alltså inte åter-

försäkras hos andra bolag.

kapitalbas

kapitalbasen är enkelt uttryckt, det tillgängliga  

kapitalet. ett företags 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 företagets konkurs inte kommer att 

bli betald förrän alla vanliga skulder är till fullo  

betalda. Förlagslån ger alltså en extra buffert för 

övriga fordringsägare.

konsolideringsgrad

relation mellan konsolideringskapital och premie-

inkomst för egen räkning uttryckt i procent.

konsolideringskapital

en sammanfattande benämning på summan av 

beskattat eget kapital, obeskattade reserver,  

latent skatteskuld och övervärden i tillgångar.

kvardröjande	risker

tillägg till avsättning för ej intjänade premier som 

görs om denna avsättning i en eller flera objekt-

grupper bedöms otillfredsställande för att täcka 

förväntade skade- och driftskostnader för gällan-

de försäkring fram till närmaste förfallodag.

mottagen	återförsäkring

Med mottagen återförsäkring förstås försäkrings-

affär som mottages från andra försäkringsbolag. 

Mottagande bolag har i detta fall inget direkt an-

svar gentemot försäkringstagarna.

placeringstillgångar

tillgång som har karaktär av kapitalplacering. hit 

räknas i försäkringsbolag fastigheter och värde-

handlingar som inte är avsedda att stadigvarande 

brukas eller innehas i rörelsen.

premieinkomst

Premieinkomsten är den totala bruttopremien 

avseende direkt försäkring och mottagen återför-

säkring som inbetalts eller som kan tillgodoföras 

bolaget med anledning av försäkringsavtal vars 

försäkringsperiod påbörjats före räkenskapsårets 

utgång.

premieintäkt

Premieintäkten består av avsättning för ej intjäna-

de premier vid årets början plus betalda premier 

minus avsättning för ej intjänade premier vid årets 

slut med hänsyn tagen till kvardröjande risker.

skadebehandlingsreserv

de skador som ingår i avsättning för oreglerade 

skador kommer att medföra vissa driftskostnader. 

För dessa förväntade kostnader avsätts i bokslu-

tet en skadebehandlingsreserv. 

skadekostnadsprocent

Försäkringsersättningar i förhållande till premie-

intäkten.

solvensmaginal

erforderlig solvensmarginal är ett mått på hur 

stort kapital ett företag behöver. Beräkningen av 

den görs dels utifrån bolagets premieinkomster, 

dels utifrån dess skadeersättningar. den erforder-

liga solvensmarginalen är det högsta av de två be-

räknade värdena. det krävs att kapitalbasen skall 

vara minst så stor som den erforderliga solvens-

marginalen, 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).

säkerhetsreserv

Frivillig reserv som utgör en kollektiv förstärkning 

av avsättningar för ej intjänade premier och oreg-

lerade skador.

totalavkastningsprocent

summan av direktavkastning, realiserade och för-

luster samt orealiserade värdeförändringar under 

året  i procent av  tillgångarnas genomsnittsvärde 

värderade till marknadsvärde.

totalkostnadsprocent

summan av skadeprocent och driftskostnads-

procent.

Utjämningsfond

Belopp motsvarande redovisad vinst i försäkrings-

rörelsen kunde t o m 1990, utan att beskattas, 

överföras till en särskild utjämningsfond. Fonden 

får tas i anspråk endast för att täcka förlust i för-

säkringsrörelsen.
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