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Ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 
24 april kl 12.45 på Bergmancenter på Fårö.

Länsförsäkringar Gotland är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

 Under året genomfördes flera uppskatta-

de och uppmärksammade Guldkundsak-

tiviteter. Genom nyhetsbrevet fick även 

våra Guldkunder erbjudanden om ska-

deförebyggande produkter, goda råd och 

tips. Ett av 2014 års mest uppskattade 

erbjudanden var biljetter till succéevene-

manget ”Så Mycket Burgsvik”.

 Sedan 2009 har vi medverkat som sam-

arbetspartner i ledarskapsprogrammet 

”Den Goda arbetsplatsen”. Under dessa 

år har det genomförts cirka 13 000 tim-

mar kompetensutveckling inom områ-

dena ledarskap, Samarbete och kom-

munikation. Detta projekt har verkligen 

förändrat näringslivet på Gotland och vi 

är stolta över att ha bidragit till detta.

 Under 2014 har vi genomfört ett stort an-

tal ”ringkvällar” där vi bland annat pratat 

med kunderna om det nya sparabegrep-

pet i vårt Guldkundserbjudande. Dessa 

samtal har varit mycket uppskattade bland 

våra kunder och bidragit till att stärka bil-

den av att vi finns nära.

 Vi fortsätter engagera oss i samhället ge-

nom att sponsra kultur och idrott, natt-

vandra, ”arrangera” simskola, låna ut 

länspumpar, dela ut reflexer och mycket, 

mycket mer. 

 Bondbrudar arrangerades för nionde 

året i rad och var i vanlig ordning myck-

et uppskattat. Bondbrudar är ett viktigt 

nätverk för kvinnor i den gröna näring-

en på Gotland.

Ett lyckat samarbete
I april deltog vi på boendemässan 
Öliv tillsammans med Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling. 

förutom en välbesökt monter anordnade vi 

en husköpar- och hussäljarskola. I expert-

panelen hade vi representanter från alla 

våra affärsområden, mäklare samt externa 

experter inom juridik och energirådgivning. 

De berättade vad som är viktigt att tänka på 

inför ett husköp eller en försäljning och skolan 

blev ett tydligt exempel på vår närhet till 

våra kunderna samt fördelen med att ha allt 

samlat under ett tak.   

Utöver att gediget arbeta igenom våra vär-

deringar Pålitlighet och Engagemang tog 

vi under 2014 fram en beskrivning av vad 

medarbetarskap betyder i arbetsvarda-

gen. Detta tillsammans med att vi finns 

nära våra kunder personligt, geografiskt, 

värderingsmässigt, attitydmässigt, besluts-

mässigt och ekonomiskt gör att vi står väl 

rustade att ta hand om våra kunder även 

fortsättningsvis.    

Det framgick när länsförsäkringar tog 

emot utmärkelsen Web Service award i 

kategorin Information & Service. 

– Det är glädjande att kunderna uppskattar 
enkelheten och funktionerna i det inlogga-
de mötet. Vi har startat ett arbete med att 
ytterligare förbättra funktionalitet och till-
gänglighet, också denna gång i nära sam-
arbete med de som vet bäst hur sajten bör 
utformas, kunderna själva, säger Susanne 
Bergh, chef digitala kanaler på LFAB. 
Under 2015 arbetar länsförsäkringar vi-

dare med att vara nära och lokala även i 

våra digitala kanaler samt i vår strävan mot 

en optimal kundupplevelse.   

Att vara pålitliga, engagerade och nära
Under 2014 arbetade vi igenom våra värderingar. 

En solklar vinnare enligt användarna
Våra kunder är mycket nöjda med det inloggade mötet på hemsidan.
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Ett omvälvande riksdagsval, en förödande skogsbrand, jakt på 
misstänkt undervattensverksamhet, kris i Ukraina och en 
kunglig förlovning – det är några av händelserna från nyhets-
året 2014. För Gotland tänker vi främst på att vi i början av 
året fick en hertiginna av Gotland genom prinsessan Leonores 
födelse. Vi hade några bränder i början av året och vi minns 
särskilt Gråbobranden, sommarvärme förde med sig en hel 
del åskväder och under hösten och slutet av året var det ty-
värr spice epedemin som var nyheten. Året präglades också 
av att militära uppdrag över Östersjön ökade kraftigt.
 
Vissa händelser påverkar vår verksamhet direkt och även om 
alla händelser inte påverkar oss direkt påverkar det vår mark-
nad på Gotland. Länsförsäkringar Gotland arbetar med skade-
förebyggande åtgärder och strävar efter att ta samhällsansvar. 
Ett exempel på detta var att vi skänkte våra julklappspengar till 
Anhöriga Mot Droger (AMD), för att stötta dem och våra kun-
der i svåra situationer.

Under året hade vi en hel del marknadsaktiviteter och vi ser 
med glädje att vi har en positiv utveckling av våra marknadsan-
delar såväl inom bank och försäkring.  

Under 2014 hälsade vi Eva Wetterdal välkommen som ny sty-
relseordförande efter att ha tackat av Gösta af Petersens som 
ordförande efter många års styrelsearbete i Länsförsäkringar 
Gotland.  Gösta har varit en viktig resurs inom hela länsförsäk-
ringsgruppen under sin tid som styrelseordförande.

Vår affärsutveckling 2014
Vi har lönsamhet i alla våra tre affärer, vår egen sakförsäkrings-
affär och den förmedlade bank- och livförsäkringsaffären. Vår 
sakförsäkringsaffär uppvisar ett försäkringstekniskt resultat om 
37,5 miljoner kronor (20 miljoner). Bankaffärens resultat blev 
hela 7 mkr (0,4 miljoner). Även livaffären visar ett positivt re-
sultat för 2014 med 0,7 miljoner kronor (-0,1 miljoner). Vår fi-
nans-förvaltning visade på ett mycket bra resultat, av resultatet 

står finansförvaltningen för hela 60 procent (74). Rörelseresul-
tatet för koncernen Länsförsäkringar Gotland förbättrades och 
uppgår till 111,7 mkr (79,5 miljoner) före återbäring, boksluts-
dispositioner och skatt.  Detta resultat är vi mycket stolta över 
och är så långt vi känner till bolagets bästa resultat. Goda margi-
naler borgar för stabilitet och trygghet.

Ett nyckeltal för vår sakförsäkringsverksamhet är totalkost-
nadsprocent, denna har minskat till 78,2 procent (91,2) och 
driftskostnaden blev 20,5 (20,6) procent. 

Vi ser även en bra volymtillväxt, affärsvolymen är nu ca 6,4 
miljarder. Bankaffären växte med cirka 9 procent och sakför-
säkringsaffären med cirka 5 procent Extra glädjande var att 
Länsförsäkringar Bank återingen blev utsedd till Årets Bank 
2014 av Privata Affärer. Juryns motivering lyder ”Den minsta 
storbanken växer utan växtvärk och låter vinsten gå tillbaka till 
nöjda kunder”. Vår Internetbank har flest nöjda kunder i kate-
gorin information och service. Det framgick när Länsförsäk-
ringar utsågs som vinnare 2014 av Web Service Award.

Under 2014 har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förmed-
lat 155 (137) objekt och inom Länsförsäkringsgruppen blev 
Visbykontoret utsedd till Årets Kvalitetskontor 2014, absolut 
det bästa priset eftersom det är kunderna som har givit kontoret 
det bästa betyget.

Framåt
Gotlandsbåten kom tyvärr inte igång med sin trafik men nu ser 
vi fram emot eventuell start 2016 och 2018 ska vi få en kryss-
ningskaj i Visby. Även om besökare inte är vår primära mål-
grupp kommer dessa satsningar att gynna det gotländska  
näringslivet och därigenom vår marknad. Bromma flygplats 
framtid är otrolig viktig fråga för oss som bor och verkar på 
Gotland inte minst för vårt bolags verksamhet och framtid.  
Viktiga frågor framöver som behöver få en bra lösning för vår 
och andras verksamheter här på ön. 

Vd har ordet

Länsförsäkringar Gotlands nya styrelseordförande Eva Wetterdal avtackar avgående 
ordförande Gösta af Petersens på bolagsstämman 2014.

En kort men välförtjänt paus i solen under bolagsstämman 2014. Solstolarna med 
”Länsförsäkringar Gotland – Kom närmare” på väckte stor uppmärksamhet.
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Trots dessa svårigheter på den gotländska marknaden är vår 
ambition att fortsätta vår tillväxtsresa och leverera god lönsam-
het inom våra kärnaffärer samt att leverera trygghet till alla 
våra kunder. Detta gör vi genom Länsförsäkringar Gotland 
Kom Närmare, det vill säga att vara nära geografiskt, person-
ligt, professionellt, beslutsmässigt, attitydmässigt och ekono-
miskt.

Inom utvecklingsområdet arbetar vi tillsammans inom länsför-
säkringsgruppen att utveckla systemstöd för att förbättra alla 
våra kundmöten via samtal, besök och digitalt, allt med syfte 
att förstärka kundupplevelsen.

När det gäller de nya regelverken som berör de verksamheter vi 
bedriver har vi förstärkt vår egen organisation med en compli-
ancefunktion så att vi säkerställer bolagets regelefterlevnad.

Alla våra medarbetare arbetade gediget igenom våra värdering-
ar Pålitlighet och Engagemang samt tog fram en beskrivning 
av vad Medarbetarskap betyder i arbetsvardagen under 2014. 
Med denna erfarenhet är vi väl rustade att möta våra kunder i 
den gotländska vardagen. 

Tack alla anställda, styrelseledamöter och fullmäktige för att ni 
varit med och levererat bolagets bästa resultat! Nu har vi möj-
lighet att återigen leverera tillbaks till våra ägare – våra sakför-
säkringskunder, vilket är en grundförutsättning för ett ömsesi-
digt bolag.

Visby den 16 mars 2015

Mariette Nicander
Vd Länsförsäkringar Gotland
Kom närmare

Vi har lönsamhet i alla våra tre affärer, 
vår egen sakförsäkringsaffär och den för-
medlade bank- och livförsäkringsaffären.

HLR-utbildning för våra Guldkunder och vår personal på vårt kontor i Visby. Viktigt och 
uppskattad och ett led i att skapa ett tryggare Gotland.

Tillsammans med några av de idrottsföreningar vi samarbetar med nattvandrade vi i 
samband med skolavslutningen.
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Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkring-
ar Gotland får härmed avge årsredovisning och koncernre-
dovisning för 2014, bolagets 186:e verksamhetsår.

FÖRETAGSBESKRIVNING
Länsförsäkringar Gotland (534000-6369), som startade 1828, 
har idag 35 160 kunder inom sak-, liv- och bankaffärerna. Mer-
parten av kunderna, sakförsäkringskunderna, är också ägare till 
bolaget.

Länsförsäkringar Gotlands långsiktiga uppgift är att ge ägarna 
ekonomisk trygghet och säkerhet genom att tillhandahålla pris-
värda produkter och tjänster inom bank och försäkring.

Styrkan i varumärket
Länsförsäkringsgruppen är en samverkan mellan 23 självstän-
diga länsförsäkringsbolag, alla ägda av sina kunder. Länsför-
säkringar Gotland är ett av dessa länsförsäkringsbolag. Läns-
försäkringar Gotland äger tillsammans med de övriga läns- 
försäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stock-
holm. Inom  bank och försäkring finns påtagliga stordriftsför-
delar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resur-
ser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika 
lokala – Länsförsäkringar Gotland har alltid kundkontakterna 
här på ön, men i Länsförsäkringar AB bredrivs affärsverksam-
het och service- och utvecklingsarbete inom till exempel liv- 
och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring, 
djurförsäkring och hälsaförsäkring. Länsförsäkringar ABs upp-
gift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att 
bli framgångsrika på sina respektive marknader. Förutom den 
samverkan som sker genom Länsförsäkringar AB så direktäger 
de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans med berörda affärs-
enheter inom Länsförsäkringar AB, även Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. 
Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i 
relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäk-
ring och pension. Under 2014 visade återigen Anseendebaro-
metern, som görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har det hög-
sta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige.

I egen koncession tecknar Länsförsäkringar Gotland försäkring 
avseende olycksfalls- och sjukförsäkring, motorfordonsförsäk-
ring, trafikförsäkring, fartyg med begränsning till fritidsbåtar, 
godstransport, försäkring mot brand och annan skada på egen-
dom, fartygsansvar med begränsning till ansvar för fritidsbåtar, 
allmän ansvarighet, annan förmögenhetsskada samt rättsskydd. 
Länsförsäkringar Gotland är franchisegivare åt Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling, som bedriver mäklarrörelse avse-
ende fastigheter och bostadsrättslägenheter.

Länsförsäkringar Gotland arbetar nära kunderna. Genom att vi 
samarbetar inom Länsförsäkringsgruppen får vi den produkt-
bredd, finansiella styrka och de specialistkunskaper som  
behövs för att tillgodose olika kunders behov. 

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Försäkringsrörelsen
Premieinkomsten brutto uppgick till 234,8 (202,0) Mkr. Pre-
mieinkomst i direkt försäkring ökade med 10,2 (7,4) Mkr. I 
mottagen återförsäkring ökade premieinkomsten med 22,6 
(0,7) Mkr. Ökningen i direkt försäkring beror på nyförsäljning 
och premieförändringar. Premieinkomsten för mottagen åter-
försäkring har påverkats av engångseffekt genom erhållen pre-
mie på 24,0 mkr i samband med överlåtelse av trafikaffär. Se 
vidare under väsentliga händelser.

Kostnaden för premier för avgiven återförsäkring ökade med 
32,0 Mkr till 55,6 (23,6) Mkr. Av denna ökning avser 33,5 mkr 
en engångspremie i samband med överlåtelse av trafikaffär.

I och med de engångseffekter som redovisas ovan ökade Pre-
mieintäkten för egen räkning endast med 0,3 Mkr och uppgick 
till 174,4 (174,1) Mkr.

Under verksamhetsåret inträffade 7 525 skador vilket är 234 
fler skador än 2013. Antalet sakskador ökade med 153 stycken 
och liksom föregående år är ökningen störst inom allriskförsäk-
ring. Ingen större skada har överstigit vårt självbehåll. På  
motorsidan ökade skadorna med 81 skador. Två personskador 
och en kaskoskada översteg dock där vårt självbehåll.

Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring 
ökade med 4,2 Mkr till 120,3 (116,1) Mkr, och försäkringstek-
niska avsättningar för oreglerade skador ökade till 382,2 
(292,9) Mkr. Återförsäkrares andel i försäkringsersättningar 
ökade till 112,9 (80,4) Mkr. Avvecklingsresultatet i direkt för-
säkring brutto uppgick till 3,0 (47,8) Mkr, medan avvecklings-
resultatet i återförsäkrares andel uppgick till 4,0 (-29,2) Mkr. 
Försäkringsersättningar f.e.r minskade med 22,3 Mkr och upp-
gick till 100,6 (122,9) Mkr. Försäkringsersättningar f.e.r har 
påverkats positivt med cirka 8,6 Mkr i samband med överlåtel-
se av trafikaffär. Se vidare under väsentliga händelser.

Försäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och  
rabatter uppgick till 37,5 (20,4) Mkr.

Finansförvaltning
Koncernens placeringstillgångar uppgick till 815,4 (740,7) 
Mkr vid verksamhetsårets slut. Marknadsvärdet på koncernens 
placeringstillgångar inklusive likvida medel uppgick till 1 029 
(880,3) Mkr.

Den totala avkastningen på koncernens placeringstillgångar upp-
gick till 70,5 (64,3) Mkr. Bolagets svenska aktieportfölj hade un-
der året en totalavkastning på 15,4 (27,3) procent. Avkastningen 
på de globala aktierna uppgick till 21,6 (20,5) procent medan  
bolagets alternativa placeringar avkastade 1,05 (4,6) procent. 
Den räntebärande portföljen gav en totalavkastning på 0,9 (2,3) 
procent. Bolagets strategiska innehav i LFAB avkastade 7,7 (4,4) 
procent. Den totala avkastningen på portföljen uppgick till 8,15 
(8,5) procent och direktavkastningen var 0,8 (0,4) procent.

Förvaltningsberättelse
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Liv och Bank     
Bolagets livförsäkringsverksamhet resulterade i ett överskott 
på 0,7 (-0,1) Mkr under verksamhetsåret och bankverksamhe-
ten gav ett överskott på 7,0 (0,4) Mkr. Bankvolymerna (sum-
man av in- och utlåning) ökade med 558 Mkr till en total volym 
på 6 098 (5 540) Mkr.

Liv- och bankverksamheterna redovisas som Övriga intäkter 
och kostnader i resultaträkningen under icke tekniskt resultat.

Resultat
Koncernens resultat före skatt uppgick till 62,0 (79,5) Mkr och 
efter skatt till 52,6 (62,9) Mkr. Skatt på årets resultat uppgick 
till -9,4 (-16,6) Mkr. Resultatutvecklingen i övrigt samt ekono-
misk ställning framgår av femårsöversikten längre fram i årsre-
dovisningen.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. 
Den genomsnittliga skadeprocenten f.e.r på 70,7 (73,4) procent 
under senaste 5-årsperioden återspeglar försäkringsrisken.  
För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen tecknar bolaget 
återförsäkring. Återförsäkringsskyddet beskrivs mer ingående i 
not 2. 

Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. 
Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 40,9 
(18,3) Mkr eller 21,1 (9,9) procent av premieinkomsten i direkt 
försäkring. Största risken i mottagen affär bedöms vara den i 
affären ingående Nordiska Kärnförsäkringspoolen. Maximal 
ansvarighet per skadehändelse i Nordiska Kärnförsäkrings-
poolen uppgår för bolagets del till 600 000 Euro.

Premieinkomsten för mottagen återförsäkring har 2014 påver-
kats av engångseffekt genom erhållen premie på 24,0 mkr i 
samband med överlåtelse av trafikaffär. Se vidare under väsent-
liga händelser.

Finansiella risker
I vår kapitalförvaltning har vi identifierat placeringsrisker  
bestående av kursrisk, valutarisk, fastighetsrisk samt ränterisk. 
I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets  
risker och riskhantering.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Dotterbolag
Länsförsäkringar Gotland har ett dotterbolag (se not 18). Det är 
Humlegården Gotland AB som tillsammans med ytterligare 
nitton länsbolagsanknutna dotterbolag äger Humlegården Hol-
ding AB 1, Humlegården Holding AB 2 och Humlegården Hol-
ding AB 3. Humlegården Gotlands ägarandel i de tre Humle-
gårdsbolagen uppgår till 1,5 procent av varje bolag.

Intressebolag
Länsförsäkringar Gotland är delägare i ett intressebolag. I 
Brandförebyggarna Gotland AB är ägarandelen 50 procent. Se 
även not 19.

INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA 
RESULTATINDIKATORER
Miljöarbetet 2014
Länsförsäkringar Gotland är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Ett effektivt sätt att värna om miljön är att minimera antalet 
skador. Den största miljöbelastningen är de brand-, vatten- och 
motorfordonsskador som drabbar våra kunder. Vid varje skada 
sker miljöpåverkan genom transporter, avfallshantering, energi-
förbrukning och nytillverkning av produkter.

I slutet av året startade vår kampanj med att erbjuda eldrivna 
hyrbilar till de skadekunder som var berättigade till hyrbil.

Under året har kampanjen” Återvinningstjänsten” i samarbete 
med ReAgro fortsatt. Lantbrukarna kunde lämna sitt avfall och 
på så sätt bidra till en bättre miljö.

Länsförsäkringsgruppen har satt ett flerårigt mål att minska  
volymen pappersutskick ut till kunden. Genom digital distribu-
tion sker en minskad miljöpåverkan då inga transporter av 
kundhandlingar behöver ske och utskrift och tryck av doku-
ment sker utifrån behov som den enskilde kunden själv bestäm-
mer. För att uppmuntra detta arbete har all personal som före-
gått med gott exempel, och själv styrt om sina utskick till 
digitalt, belönats med en Trisslott.

På vår hemsida www.lfgotland.se står det mer om vårt miljö-
arbete.

Personal
Vid utgången av 2014 uppgick antalet tillsvidareanställda till 
65 personer, som motsvarar 61,9 årsanställda. Ytterligare ett ti-
otal medarbetare, främst studerande från Campus Gotland, har 
arbetat med att ge våra kunder information och service på 
kvällstid. Fördelningen mellan män och kvinnor var jämn och 
medelåldern bland personalen låg på 48 år. Under 2014 var vi 
på Länsförsäkringar först på den svenska marknaden att licen-
siera samtliga våra bolånerådgivare.

Temat för året har varit Vår Värdegrund och all personal har ar-
betat igenom våra värderingar och vårt medarbetarskap.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Länsförsäkringar Gotland har kunden som enda uppdrags- 
givare med ett enda uppdrag – att skapa individuell trygghet för 
kunder och ägare. 

Vad gäller sakförsäkringsverksamheten  kännetecknades skade-
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året av att vi inte hade allt för många större brandskador utan 
storskadorna var för vårt bolag främst inom trafikområdet. An-
talet skador ökar dock i förhållande till våra ökade marknads-
andelar.

Vi har höga marknadsandelar här på Gotland och vi kan ändå se 
att vi har en ökning i våra olika affärssegment. Vi ser en fortsatt 
tillströmning av nya kunder och kundvården blir allt viktigare. 
Även i rådgivningsmötet till våra liv- och pensionskunder har 
vi fokuserat på kundvård, där vi rådgiver kunden att välja den  
förvaltningsform och villkor som passar bäst för denne. Vår 
Tele Marketingverksamhet, som arbetar två dagar i veckan på 
kvällstid, arbetar också med kundvård och merförsäljning. En 
del av våra kunder väljer också att teckna försäkring och utföra 
sina banktjänster via internet. Våra mobila tjänster har utveck-
lats och vår app uppskattas mycket.

Samarbetet med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fort-
sätter att utvecklas. Andelen  av köparna till fastighetsförmed-
lingen som även valde Länsförsäkringar Bank under 2014 upp-
går till 38 procent.

Utskick av Guldkundsnytt och våra guldkundsaktiviteter fort-
satte även under 2014. För att nämna några; HLR-utbildning på 
Alla Hjärtans Dag, rabatterade biljetter till evenemang som 
Musikalkompaniet, Så Mycket Burgsvik, Carola och Pettson & 
Findus.

Sakförsäkringsverksamheten visar på fortsatt mycket god lön-
samhet och resultaten för liv- och bankverksamheten har för-
bättrats under 2014. Den goda utvecklingen på finansmarkna-
den fortsatte under 2014 och tillsammans ger detta ett mycket 
gott rörelseresultat.

Överlåtelse av trafikförsäkring under avveckling
Länsförsäkringar Sak har per 2014-12-30 överlåtit ett bestånd 
av trafikförsäkringar under avveckling till Länsförsäkringar 
Gotland. Överlåtelsen innefattar försäkringsbestånd som teck-
nats av Länsförsäkringar Sak i Gotlands län fram till och med 
2004 och innehåller trafikskador som ännu är oreglerade samt 
de skadelivräntor som hör till trafikförsäkringsbeståndet. De 
skadereserver som överlåtits till Länsförsäkringar Gotland 
återförsäkras i sin helhet i Länsförsäkringar Sak, för att i nästa 
led kvotåterförsäkras till länsförsäkringsbolaget. Syftet är att 
utjämna resultatet i hela länsförsäkringsgruppen. 

Nyteckning av trafikförsäkring, med undantag för viss före-
tagsmotoraffär, övergick till Länsförsäkringar Gotland för-
fallomånadsvis 2004 och det nu överlåtna beståndet avser ska-
dor för försäkringar med huvudförfallodag 2004 eller tidigare.

Den överlåtna affären ger upphov till en resultateffekt om cirka 
-522 tkr vid övertagandet, då bolaget omvärderar reserverna till 
de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar.

Förmedlad Bankaffär
Ny riskbaserad ersättningsmodell infördes under 2014 gällande 
den förmedlade bankaffären. Även nytt bankavtal mellan Läns-
försäkringar Bank och Länsförsäkringar Gotland tecknades un-
der året. Ett av det väsentligaste innehållet är att Länsförsäk-
ringar Gotland, som ansvarar för kundmötet, står ansvar för 80 
procent av uppkomna kreditförluster. Månadsvis bedöms kre-
ditkvaliten och vid risk för fallissemang görs nedskrivningar. 
Dessa nedskrivningsmedel finns för Länsförsäkringar Gotland 
på ett konto i Länsförsäkringar Bank för att möta eventuella 
kreditförluster som kan uppstå. Under våren anslöt Länsförsäk-
ringar Gotland till Länsförsäkringar Banks gemensamma Bank 
Back Office.

Samhällsengagemang
Engagemang i det lokala samhället hänger ihop med våra vär-
den och vår verksamhet – att bidra till ökad trygghet. Vårt sam-
hällsengagemang på Gotland håller fortsatt en hög nivå. Under 
året var vi delaktiga i nattvandring, simskolor och vi beviljade 
bidrag ur Länsförsäkringar Gotlands Skolfond. Vår sponsrings-
verksamhet har alltjämt en relativt hög nivå och är främst inrik-
tad mot barn- och ungdomsverksamhet inom idrott och kultur. 
Kunders och personalens julklapp för 2014 skänktes till Anhö-
riga Mot Droger för att stötta  dem i deras informationsarbete.

Med den kundnöjdhet vi har idag, där styrkorna är vår personal 
och servicekvalitet, och som visat sig i ökade marknadsandelar 
ser det ljust ut för bolagets utveckling inom samtliga verksam-
hetsområden.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång
2015-01-01 övertog Länsförsäkringar Gotland Dick Gustafs-
sons Fastighetsmäklare AB (under namnändring till LF Fastig-
hetsförmedling på Gotland AB) orgnr: 556302-1046. Innehavet 
gjordes för att kunna möta kommande generationsskifte i bola-
get och planeras endast att innehas under en kortare tid.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2015
Inom finans- och försäkringsbranschen är konkurrensen fort-
satt stark och alla har fokus på kostnadseffektivitet. Alla inom 
branschen kan idag i stort sett erbjuda försäkrings- och bank-
tjänster, en del via samarbetsavtal, som gemensamma erbju-
danden i tjänsteutbudet. Den tekniska utvecklingen fortsätter 
och vi möter ett flertal av våra kunder via digitala kanaler. Trots 
denna utveckling är det viktigt att finnas till nära kund för fy-
siska kundmöten, som våra kunder fortfarande efterfrågar. Vi 
är nära våra kunder, på riktigt, därför fortsätter vi att kommuni-
cera vårt budskap Kom närmare.

Den svenska börsen steg med ytterligare 16 procent och de glo-
bala marknaderna steg med ungefär 22 procent i genomsnitt 
under 2014. Börsen runt om i världen har nu stigit tre år i rad 
och är i Sverige nu upp hela 160 procent sedan vändningen 
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2009. De viktigaste drivkrafterna som kan identifieras för bör-
sen under 2014 var framför allt  utökade penningpolitiska sti-
mulanser samt högre  aktieutdelningar. Börsen påverkades peri-
odvis av att den säkerhetspolitiska situationen i världen 
försämrades efter Rysslands inmarsch på Krimhalvön och stri-
digheterna i östra Ukraina. De ekonomiska sanktioner som in-
fördes gentemot Ryssland bidrog till en markant försvagning 
främst av ekonomin i Ryssland men det drabbar även europeis-
ka bolags exportmöjligheter till regionen. Under 2014 fick vi 
även bevittna en halvering av oljepriset. Prisfallet var en följd 
av att världsproduktionen av olja ökar klart snabbare än efter-
frågan. Det var framför allt i USA som produktionen ökade 
kraftigt tack vare utbyggnaden av de så kallade skifferoljefäl-
ten. Centralbankerna runt om i världen fortsatte med sina stimu-
lanser under året vilket gav bränsle åt börsen. Flertaler central-
banker sänkte sina styrräntor samt tillförde mycket likviditet till 
marknaden. Obligationsräntorna i västvärlden har fortsatt kraf-
tigt ned från redan låga nivåer, främst som en följd av defla-
tionsoro. Detta gynnade börsen dels genom att lägre räntor mo-
tiverar en högre värdering av vinsterna, dels genom att 
direktavkastningen på aktier är väsenligt högre än på obligatio-
ner för tillfället.

Den första januari 2014 trädde de förberedande riktlinjerna för 
Solvens II i kraft. Detta nya regelverk, Solvens II beräknas vara 
införlivat med svensk rätt 2016. Det ställs stora krav på stabili-
tet och säkerhet för hela försäkringsbranschen. Syftet med det 
nya regelverket är skydd för konsumenten, ett enhetligt regel-
verk i hela Europa som främjar konkurrensen och ökad risk-
medvetenhet genom riskbaserad styrning. Bolaget har under 
senaste femårsperioden arbetat med sina egna förberedelser för 
de nya regelverken. Bland annat kan nämnas att Egen Risk och 
Solvens Analys gjorts de senaste två åren varav 2014 års analys 
har levererats till Finansinspektionen. Motsvarande regelverk 
finns för vår bankverksamhet under benämningen Basel III.

Trots att vi ännu inte ser någon större befolkningstillväxt på 
Gotland är våra långsiktiga verksamhetsmål att alla verksam-
hetsgrenar ska utvecklas positivt och generera goda resultat.  
Fokus kommer att vara på att behålla och stärka vår marknads-
position såväl inom försäkrings- som inom bankverksamheten, 
behålla lönsamhet i affärerna och arbeta kostnadseffektivt. Det-
ta är allt viktigare i en mer föränderlig  finansmarknad. Effekti-
vare kundmöten kommer att vara ett stort fokusområde inom 
alla våra segment såväl för nya som befintliga kunder. Genom 
våra olika kanaler arbetar vi med kundvårdsaktiviteter och detta 
kommer vi fortsätta att förstärka framöver. För våra för-
månskunder kommer vi att arbeta med ett ökat fokus på sparan-
de. Vi har ett gott utgångsläge, med förstärkta marknadsandelar 
och ett mycket gott resultat som förhoppningsvis kommer våra 
sakförsäkringskunder tillgodo i form av återbäring under 2015.

Länsförsäkringar Gotland är ett bolag som finns och vill utveck-
las på Gotland, vi fortsätter att kommunicera Kom närmare.

Koncernen
Koncernen- Länsförsäkringar Gotland - består av moderbola-
get Länsförsäkringar Gotland (534000-6369) och dotterbolaget 
Humlegården Gotland AB (556676-2687).

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 
Koncernens eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 
624,4 (571,1) Mkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står:
- balanserad vinst  360 677 547 kr
- årets resultat  49 069 009 kr
 409 746 556 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att kronor 
409 746 556 överförs i ny räkning.
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Femårsöversikt

Koncernen, belopp i tkr 2014 2013 2012 2011 2010

RESULTAT
Premieintäkter f.e.r 174 410 174 143 167 922 167 340 164 952

Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 3 573 5 034 6 530 7 057 5 028
Försäkringsersättningar f.e.r -100 564 -122 901 -123 961 -122 449 -129 149
Driftskostnader f.e.r -35 810 -35 861 -33 901 -35 131 -30 835
Övriga tekniska kostnader -4 103
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring och rabatter 37 506 20 415 16 590 16 817 9 996
Återbäring -49 760 0 -37 860 0 0
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 
efter återbäring och rabatter -12 254 20 415 -21 270 16 817 9 996
Finansrörelsens resultat 66 881 59 238 32 522 -23 392 12 055
Övriga intäkter och kostnader 7 405 -149 5 900 6 990 4 178
Resultat före dispositioner och skatt 62 032 79 504 17 152 415 26 229
Årets resultat 52 626 62 898 26 926 1 860 18 539

Premieinkomst f.e.r 179 240 178 433 169 546 168 131 162 647

EKONOMISK STÄLLNING (Belopp i tkr)
Placeringstillgångar, verkligt värde 815 369 740 672 648 698 576 625 611 734
Försäkringstekniska avsättningar f.e.r 416 883 305 259 340 281 289 484 284 341

Konsolideringskapital
Beskattat eget kapital 624 372 571 117 505 250 477 905 474 895
Uppskjuten skatt 89 566 80 288 67 453 77 078 85 729
Konsolideringskapital 713 938 651 405 572 703 554 983 560 624
Kapitalbas (moderbolaget) 696 929 635 533 553 912 532 159 536 299
Erforderlig solvensmarginal (moderbolaget) 39 471 34 183 34 183 33 598 32 900

NYCKELTAL
Försäkringsrörelsen
Skadeprocent f.e.r 57,7% 70,6% 73,8% 73,2% 78,3%
Driftskostnadsprocent f.e.r 20,5% 20,6% 20,2% 21,0% 18,7%
Totalkostnadsprocent f.e.r 78,2% 91,2% 94,0% 94,2% 97,0%

Kapitalförvaltningen
Direktavkastning 0,8% 0,4% 1,7% 1,7% 1,7%
Totalavkastning 8,2% 8,5% 5,3% -1,5% 3,2%

Konsolideringsgrad (%) 398 365 338 330 345
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Rapport över totalresultat för koncernen

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not 2014 2013
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst från försäkringsavtal 3 234 793 202 010
Premier för avgiven återförsäkring -55 553 -23 577
Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -4 830 -4 290

174 410 174 143

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 3 573 5 034

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
  Före avgiven återförsäkring 5 -120 304 -116 157
  Återförsäkrares andel 5 7 161 444
Förändring i avsättning för oreglerade skador
  Före avgiven återförsäkring 5 -19 914 9 870
  Återförsäkrares andel 5 32 493 -17 058

-100 564 -122 901

Driftskostnader 6 -35 810 -35 861

Övriga tekniska kostnader 7 -4 103

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter 37 506 20 415

Återbäring och rabatter 8 -49 760 0
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -12 254 20 415

Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -12 254 20 415
Kapitalavkastning, intäkter 9, 13 23 634 32 961
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 10, 13 102 779 46 767
Kapitalavkastning, kostnader 11, 13 -11 927 -10 559
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 12, 13 -44 032 -4 897
Kapitalförvaltningens resultat 70 454 64 272

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -3 573 -5 034
Återstående kapitalavkastning 66 881 59 238

Övriga intäkter 14 49 053 41 031
Övriga kostnader 14 -41 648 -41 180
Resultat förmedlad affär 7 405 -149

Resultat före skatt 62 032 79 504

Skatt på årets resultat 15 -9 406 -16 606
Årets resultat 52 626 62 898

Övrigt totalresultat
Poster som inte kan omföras till årets resultat
Periodens omvärdering av rörelsefastigheter 806 3 806
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat -177 -837
Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 629 2 969
Årets totalresultat 53 255 65 867

1 januari-31 december
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Resultaträkning för moderbolaget
1 januari-31 december

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not 2014 2013
Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
Premieinkomst från försäkringsavtal 3 234 793 202 010
Premier för avgiven återförsäkring -55 553 -23 577
Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -4 830 -4 290

174 410 174 143

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 3 573 5 034

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
  Före avgiven återförsäkring 5 -120 304 -116 157
  Återförsäkrares andel 5 7 161 444
Förändring i avsättning för oreglerade skador
  Före avgiven återförsäkring 5 -19 914 9 870
  Återförsäkrares andel 5 32 493 -17 058

-100 564 -122 901

Driftskostnader 6 -34 330 -34 382

Övriga tekniska kostnader 7 -4 103 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter 38 986 21 894
Återbäring och rabatter 8 -49 760 0
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -10 774 21 894

Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -10 774 21 894
Kapitalavkastning intäkter 9, 13 23 634 32 961
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 10, 13 102 779 49 767
Kapitalavkastning kostnader 11, 13 -11 927 -10 559
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 12, 13 -44 006 -4 897
Kapitalförvaltningens resultat 70 480 67 272

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -3 573 -5 034
Återstående kapitalavkastning 66 907 62 238

Övriga intäkter 14 49 053 41 031
Övriga kostnader 14 -41 648 -41 180
Resultat Förmedlad affär 7 405 -149
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 63 538 83 983

Bokslutsdispositioner
Förändring säkerhetsreserv -6 099 -17 202
Förändring periodiseringsfonder 0 -2 449
Över-/underavskrivningar 25 -50
Resultat före skatt 57 464 64 282

Skatt på årets resultat 15 -8 395 -13 257
Årets resultat 49 069 51 025

Rapport över totalresultat för moderbolaget

Årets resultat 49 069 51 025
Övrigt totalresultat 0 0
Årets totalresultat 49 069 51 025
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
Per den 31 december

TILLGÅNGAR, tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar 16 674 1 347 2 021

Placeringstillgångar
Aktier och andelar i intresseföretag 19 1 398 1 090 990
Andra finansiella placeringstillgångar
     Aktier och andelar 20, 22 582 501 532 907 467 743
     Obligationer och andra räntebärande värdepapper 21, 22 231 262 205 717 179 066
     Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 208 958 899

815 369 740 672 648 698

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 31 112 868 80 375 97 433

Fordringar
Kundfordringar 23 47 909 45 393 43 582
Övriga fordringar avseende direkt försäkring 23 15 360 8 720 8 526
Fordringar avseende återförsäkring 5 465 7 175 6 607
Övriga fordringar 656 569 979

69 390 61 857 59 694
Andra tillgångar
Rörelsefastigheter 17 41 975 41 975 38 975
Övriga materiella tillgångar och varulager 24 1 349 1 950 2 670
Likvida medel 25 214 017 139 658 183 040
Aktuell skattefordran 8 148 3 549 8 279

265 489 187 132 232 964
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 794 1 046 1 085
Förutbetalda anskaffningskostnader 26 7 850 8 416 8 109
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 26 456 8 843 8 318

35 100 18 305 17 512

Summa tillgångar 1 298 890 1 089 688 1 058 322



läNSföRSäkRINGaR GOtlaND ÅRSREDOVISNING 2014  15 

Rapport över finansiell ställning för koncernen
Per den 31 december

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2013-01-01

Omvärderingsreserv 7 019 6 390 3 421
Balanserad vinst inklusive årets resultat 617 353 564 727 501 829

624 372 571 117 505 250

Försäkringstekniska avsätttningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 30 97 522 92 692 88 403
Oreglerade skador 31 382 229 292 942 302 812
Återbäring och rabatter 8 50 000 0 46 500

529 751 385 634 437 715

Andra avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 32 4 409 4 679 4 499
Aktuell skatteskuld 308 0 0
Uppskjuten skatteskuld 15 89 566 80 288 67 453
Övriga avsättningar 0 0 387

94 283 84 967 72 339

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 33 32 460 29 195 29 680
Skulder avseende återförsäkring 3 904 3 630 3 307
Övriga skulder 34 7 525 9 190 5 095

43 889 42 015 38 082

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 6 595 5 955 4 936

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 298 890 1 089 688 1 058 322

Upplysningar om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 37.
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Balansräkning för moderbolaget
Per den 31 december

TILLGÅNGAR, tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Placeringstillgångar

Byggnader och mark 17 41 975 41 975

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
Aktier och andelar i koncernföretag 18 113 887 74 596
Aktier och andelar i intresseföretag 19 1 398 1 090
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar 20, 22 468 614 458 311
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 21, 22 231 262 205 717
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 208 958

857 344 782 647
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 31 112 868 80 375

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 23 63 269 54 113
Fordringar avseende återförsäkring 5 465 7 175
Fordringar på koncernföretag 0 0
Övriga fordringar 656 569

69 390 61 857
Andra tillgångar
Materiella tillgångar och varulager 24 1 349 1 950
Likvida medel 25 214 009 139 623
Aktuell skattefordran 8 148 3 549

223 506 145 122
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintänkter 794 1 046
Förutbetalda anskaffningskostnader 26 7 850 8 416
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 26 456 8 843

35 100 18 305

Summa tillgångar 1 298 208 1 088 306
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Balansräkning för moderbolaget
Per den 31 december

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital 28

Bundet eget kapital
Övriga bundna fonder 6 625 6 625
Uppskrivningsfond 20 243 20 243

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 360 678 309 653
Årets resultat 49 069 51 025

436 615 387 546
Obeskattade reserver 29

Säkerhetsreserv 195 548 189 449
Periodiseringsfonder 19 450 19 450
Utjämningsfond 24 847 24 847
Över-/underavskrivningar 185 210

240 030 233 956

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 30 97 522 92 692
Oreglerade skador 31 382 229 292 942
Återbäring och rabatter 8 50 000 0

529 751 385 634

Avsättningar för andra risker och kostnader
Pensioner och liknande förpliktelser 32 4 409 4 679
Aktuell skatteskuld 308 0
Uppskjuten skatteskuld 15 36 611 28 521

41 328 33 200

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 33 32 460 29 195
Skulder avseende återförsäkring 3 904 3 630
Övriga skulder 34 7 525 9 190

43 889 42 015

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 6 595 5 955

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 298 208 1 088 306

POSTER INOM LINJEN 37

Panter för egna skulder 0 0
Registerförda tillgångar (f.e.r) avseende försäkringstekniska avsättningar 561 506 335 784

Eventualförpliktelser
Ansvarsförbindelser 0 0
Övriga eventualförpliktelser 0 37 146

0 37 146
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Rapport över förändring i Eget kapital för koncernen

Rapport över förändring i Eget kapital för moderbolaget

Tkr
Omvärderings-

reserv

Balanserad vinst 
inklusive årets 

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2013-01-01 3 421 501 829 505 250
Årets resultat 0 62 898 62 898
Årets övrigt totalresultat
   Periodens omvärdering av Rörelsefastigheter 2 969 0 2 969
Utgående eget kapital 2013-12-31 6 390 564 727 571 117

Ingående eget kapital 2014-01-01 6 390 564 727 571 117
Årets resultat 0 52 626 52 626
Årets övrigt totalresultat
   Periodens omvärdering av Rörelsefastigheter 629 0 629
Utgående eget kapital 2014-12-31 7 019 617 353 624 372

    Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Tkr
Övriga
fonder

Uppskriv-
ningsfond

Balanserad 
vinst/förlust

Årets
resultat Totalt

Ingående eget kapital 2013-01-01 6 625 20 243 284 502 25 151 336 521
Vinstdisposition 25 151 -25 151 0
Årets resultat, tillika årets totalresultat 51 025 51 025
Utgående eget kapital 2013-12-31 6 625 20 243 309 653 51 025 387 546

Ingående eget kapital 2014-01-01 6 625 20 243 309 653 51 025 387 546
Vinstdisposition 51 025 -51 025 0
Årets resultat, tillika årets totalresultat 49 069 49 069
Utgående eget kapital 2014-12-31 6 625 20 243 360 678 49 069 436 615

Av det totala egna kapitalet är 193 849 (189 111) tkr bundet eget kapital.
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Rapport över kassaflöden

Koncernen Moderbolaget

Belopp i tkr Not 2014 2013 2014 2013
Den löpande verksamheten
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 62 032 79 504 63 538 83 983
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet KF a 46 454 -98 593 44 949 -103 073
Betald skatt -4 571 162 -4 571 162
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i tillgångar och skulder 103 915 -18 927 103 916 -18 928

Förändringar i övriga rörelsefordringar -24 097 -2 735 -24 097 -2 735
Förändringar i övriga rörelseskulder 2 513 4 952 2 513 4 952
Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 331 -16 710 82 332 -16 711

Investeringsverksamheten
Köp av finansiella placeringstillgångar -268 462 -238 293 -268 436 -238 293
Försäljning av finansiella placeringstillgångar 260 304 211 741 260 304 211 741
Investeringar i materiella tillgångar 186 -120 186 -120
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 972 -26 672 -7 946 -26 672

Årets kassaflöde 74 359 -43 382 74 386 -43 383

Likvida medel vid årets början 139 658 183 040 139 623 183 006
Likvida medel vid årets slut 214 017 139 658 214 009 139 623

Not KF a Tilläggsupplysningar till kassaflöden

Betalda räntor och erhållen utdelning Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Erhållen utdelning 3 288 2 552 3 288 2 552
Erhållen ränta 5 471 5 799 5 471 5 799

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Värdeförändringar på byggnader och mark 0 0 0 -3 000
Värdeförändringar på övriga finansiella placeringstillgångar -53 400 -41 636 -53 426 -41 636
Realisationsvinster och förluster -13 889 -23 727 -13 889 -23 727
Avskrivningar 1 824 2 307 345 827
Förändringar av avsättningar 143 846 -52 288 143 846 -52 288
Förändring av ÅF:s andel av försäkringstekniska avsättningar -32 493 17 058 -32 493 17 058
Förändring förutbetalda anskaffningskostnader 566 -307 566 -307

46 454 -98 593 44 949 -103 073

Likvida medel utgörs av behållning på bankkonto och redovisas till 
fullo under Likvida medel i balansräkningen.



20  läNSföRSäkRINGaR GOtlaND ÅRSREDOVISNING 2014

Resultatanalys
MODERBOLAGET

Direkt försäkring i Sverige

Skadeförsäkringsrörelsens Totalt Hem Företag Sjuk        Motorfordon Summa direkt Mottagen

tekniska resultat 2014 Villa Fastighet och Kasko Trafik försäkring i återför-

Belopp i tkr Not Fritidshus Lantbruk olycksfall Sverige säkring

Premieintäkt f.e.r A 174 410 45 557 46 832 6 227 38 756 -3 182 134 190 40 220

Kapitalavkastning överförd från 

finansrörelsen 3 573 264 302 682 149 649 2 046 1 527

Försäkringsersättningar f.e.r B -100 564 -22 539 -26 726 -12 494 -23 690 22 043 -63 406 -37 158

Driftskostnad f.e.r -34 330 -10 493 -12 699 -2 028 -5 050 -3 853 -34 123 -207

Övriga tekniska kostnader -4 103 0 0 0 0 -4 103 -4 103 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska

resultat före återbäring och rabatter 38 986 12 789 7 709 -7 613 10 165 11 554 34 604 4 382

Återbäring och rabatter f.e.r -49 760 -12 399 -16 255 -1 990 -10 243 -8 873 -49 760

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska

resultat efter återbäring och rabatter -10 774 390 -8 546 -9 603 -79 2 682 -15 156 4 382

Avvecklingsresultat f.e.r

Avvecklingsresultat, brutto 3 006 3 698 -136 0 828 -1 384 3 006

Återförsäkrares andel 3 952 -10 239 -3 430 0 7 153 3 952

Avvecklingsresultat f.e.r 6 958 3 688 103 -3 430 828 5 769 6 958

Försäkringstekniska avsättningar, 

före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker 97 522 26 393 31 964 3 639 18 457 15 884 96 337 1 185

Avsättning för oreglerade skador 382 229 20 495 27 392 48 778 5 393 151 133 253 191 129 038

Avsättning för återbäring 50 000 12 459 16 333 2 000 10 293 8 915 50 000

Summa försäkringstekniska avsätt- 

ningar, före avgiven återförsäkring 529 751 59 347 75 689 54 417 34 143 175 932 399 528 130 223

Återförsäkrares andel av

försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 112 868 845 3 882 14 609 219 93 313 112 868

NOTER TILL RESULTATANALYS Totalt Hem Företag Sjuk          Motorfordon Summa direkt Mottagen

2014 Villa Fastighet och Kasko Trafik försäkring i återför-

NOT A Fritidshus Lantbruk olycksfall Sverige säkring

Premieintäkt f.e.r 174 410 45 557 46 832 6 227 38 756 -3 182 134 190 40 220

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 234 793 48 065 63 584 7 757 40 078 34 457 193 941 40 852

Premier för avgiven återförsäkring -55 553 -1 723 -15 150 -1 362 -303 -37 015 -55 553

Förändring i Avsättning för ej intjänade   
premier och kvardröjande risker -4 830 -785 -1 602 -168 -1 019 -624 -4 198 -632

NOT B

Försäkringsersättningar f.e.r -100 564 -22 539 -26 726 -12 494 -23 690 22 043 -63 406 -37 158

Utbetalda försäkringsersättningar -113 143 -25 728 -33 525 -6 155 -24 321 -11 233 -100 962 -12 181

Före avgiven återförsäkring -120 304 -26 081 -38 887 -6 162 -24 558 -12 435 -108 123 -12 181

Återförsäkrares andel 7 161 353 5 361 8 238 1 202 7 161

Förändring i Avsättning för oreglerade 
skador f.e.r 12 579 3 189 6 799 -6 339 631 33 276 37 556 -24 977

Före avgiven återförsäkring -19 914 3 553 11 921 -4 674 429 -6 165 5 064 -24 977

Återförsäkrares andel 32 493 -364 -5 122 -1 665 202 39 441 32 493
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Noter till de finansiella rapporterna

  NOT 1    REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser Läns-
försäkringar Gotland som är ett ömsesidigt försäkringsbolag 
med säte i Visby.

Adressen till huvudkontoret är Österväg 17, Visby och organi-
sationsnumret är 534000-6369.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits 
av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner tillämpats. Även tillämpliga delar i Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2008:26) inklusive ändringsföreskrifter har 
tillämpats i koncernredovisningen.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
16 mars 2015. Koncernens rapport över resultat och övrigt total-
resultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets 
resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på års-
stämman den 24 april 2015.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen med de undantag som beskrivs i avsnittet om Mo-
derbolagets redovisningsprinciper.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av 
de finansiella rapporterna
Försäkringsföretagets funktionella valuta är svenska kronor 
och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. 
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmas-
te tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaff-
ningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skul-
der som värderas till verkligt värde består av finansiella till-
gångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultatet. Även fastigheter är värderade till 
verkligt värde.

Utformning av de finansiella rapporterna
Länsförsäkringar Gotland tillämpar IAS 1 vid utformning av 
koncernens finansiella rapporter. IAS 1 innebär bland annat att 
ett företag skall presentera Rapport över koncernens totalresul-
tat, Rapport över finansiell ställning, Rapport över förändringar i 
eget kapital samt Kassaflödesanalys.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS krä-
ver att försäkringsföretagets ledning gör bedömningar och upp-
skattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av re-
dovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömning-
ar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra fak-
torer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resul-
tatet används sedan för att bland annat bedöma de redovisade 
värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt 
framgår från externa källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och be-
dömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedöm-
ningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs 
om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar 
både aktuell period och  framtida perioder. Bedömningar gjorda 
av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en be-
tydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda upp-
skattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande 
års finansiella rapporter avseende Finansiella Instrument fram-
går av redovisningsprinciperna för Finansiella instrument.

Följande poster i de finansiella rapporterna omfattas av väsentli-
ga bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för re-
dovisning och värdering.

Försäkringstekniska avsättningar
Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redo-
visning och värdering av försäkringstekniska avsättningar har 
en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Uppskatt-
ningen av avsättningsbehovet för oreglerade skador görs för de 
flesta skador med statistiska metoder. Det mest väsentliga anta-
gandet som ligger till grund för dessa metoder är att historiska 
utfall kan användas för beräkning av framtida skadekostnader. 
För de större skadorna och för skador med komplicerade an-
svarsförhållanden görs en individuell bedömning. 

Värderingen av de försäkringstekniska avsättningarna omfattar 
förutom den individuella bedömningen av större skador och 
skador med komplicerade ansvarsförhållanden även en bedöm-
ning av värdet av avsättningen för de skador som inträffat före 
räkenskapsårets utgång men som per balansdagen ännu inte rap-
porterats till bolaget, så kallad IBNR – avsättning. Värderingen 
inkluderar även bedömning av kostnader för skadereglering 
samt förväntade kostnadsökningar.

Reservrisken är störst i skadeportföljer med lång avvecklings-
tid, det vill säga avtal där de stora utbetalningarna tenderar att 
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komma först många år framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart 
inom trafik-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, vilka tillsammans 
utgör en relativt stor andel av bolagets avsättning för oreglerade 
skador. 

När det gäller trafikskador tillkommer även osäkerhet om den 
framtida kostnadsutvecklingen på grund av att förändrad lag-
stiftning och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur tra-
fikförsäkringen belastas med kostnader.

Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående av-
snitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplys-
ningar om risker i verksamheten lämnas.

Fastställande av verkligt värde på placeringstillgångar
Ett antal av koncernens redovisningsprinciper och tilläggsupp-
lysningar kräver värdering till verkligt värde, för såväl finansiel-
la som icke-finansiella tillgångar och skulder. När verkligt värde 
för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen 
observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Verkliga 
värden  kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki 
baserat på indata som används i värderingstekniken enligt föl-
jande:

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

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata 
som inte inkluderas i nivå 1. Denna kategori inkluderar instru-
ment som värderas baserat på noterade priser på aktiva markna-
der för liknande instrument, noterade priser för identiska eller 
liknande instrument som handlas på marknader som inte är ak-
tiva, eller andra värderingstekniker där all väsentlig indata är 
direkt och indirekt observerbar på marknaden. 

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. 
Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekni-
ken innefattar indata som inte baseras på observerbar data och 
där den har en väsentlig påverkan på värderingen.

För placeringstillgångar kategoriserade i nivå 2 och nivå 3 gör 
Länsförsäkringar Gotland för var och en av tillgångarna en be-
dömning av rimligheten i värdet och tar in underliggande beräk-
ningar och andra underlag där så är möjligt.

Värderingsprinciperna för värdering av finansiella tillgångar 
och skulder framgår nedan under rubriken Finansiella instru-
ment. I not 22 beskrivs även väsentliga värderingstekniker och 
antaganden för redovisningen och värderingen av företagets 
placeringstillgångar kategoriserade i nivå 2 respektive nivå 3.

Ändrade redovisningsprinciper - koncernen
Principerna för redovisning av kostnader och intäkter från med-
lemskapet i Trafikförsäkringsföreningen (”TFF”) har ändrats 
såtillvida att samtliga intäkter och kostnader från TFF redovisas 

på egen rad ”Övriga tekniska kostnader” i ”Rapport över kon-
cernens totalresultat”. Tidigare redovisades de olika kostnader-
na och intäkterna hänförliga till TFF uppdelat på delposterna 
försäkringsersättningar respektive kapitalavkastning. Föränd-
ringen har inte haft någon påverkan på koncernens totalresultat. 
Dessa intäkter och kostnader är inte väsentliga varför någon 
omräkning av jämförelsetal inte skett med motiveringen att 
bristen i jämförbarhet är försumbar. I övrigt är koncernens redo-
visningsprinciper oförändrade jämfört med föregående år.  
Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2014 har inte 
haft någon väsentlig effekt på koncernredovisningen. 

Förändring av IFRS, nya IFRS och tolkningar
De mest väsentliga förändringarna av IFRS som observerats är 
följande:

IFRS 10 Koncernredovisning
Koncernen tillämpar sedan 1 januari 2014 IFRS 10 Koncernre-
dovisning. Det har inneburit att principen för att bedöma om be-
stämmande inflytande föreligger avseende investeringar har 
ändrats. Modellen i IFRS för bedömning av när bestämmande 
inflytande föreligger baseras på (i) vilket inflytande som före-
ligger, (ii) vilken exponering mot rörlig avkastning från sitt en-
gagemang i investeringen som föreligger  samt (iii) möjligheter 
att utöva inflytandet över innehavet går att påverka den egna av-
kastningen.

I koncernen ingår det helägda dotterföretaget Humlegården 
Gotland AB. I samband med övergången till IFRS 10 har en be-
dömning gjorts om moderbolaget kan sägas ha bestämmande 
inflytande över dotterföretaget även vid tillämpning av IFRS 10. 
Eftersom moderbolaget sedan tidigare innehar 100 procent av 
rösterna i dotterföretaget har inte tillämpningen av den nya re-
dovisningsprincipen inneburit några förändringar i synen på det 
bestämmande inflytandet över Humlegården Gotland AB.

IFRS 11 Samarbetsarrangemang
IFRS 11 Samarbetsarrangemang tillämpas sedan 1 januari 2014. 
Det har inneburit att samarbetsarrangemang ska bedömas vara 
joint venture eller gemensam verksamhet beroende på om kon-
cernen har direkt rätt till tillgångar och åtagande i skulder eller 
inte. Bedömningen utgår från strukturen på investeringen, den 
legala formen, avtalsmässiga överenskommelser samt övriga 
faktorer och omständigheter. Enligt tidigare regler gjordes be-
dömningen endast utifrån strukturen på investeringen. IFRS 11 
har för joint ventures även inneburit att klyvningsmetoden inte 
får tillämpas utan att endast kapitalandelsmetoden är tillåten.

Bolaget har inga samarbetsarrangemang i form av joint venture 
eller gemensamma verksamheter varför IFRS 11 inte påverkat 
den finansiella rapporteringen. 

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag
Den nya redovisningsstandarden innehåller krav på utökade 
upplysningar jämfört med tidigare. IFRS 12 har dock inte inne-
burit några väsentliga skillnader i upplysningskraven för kon-
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cernen jämfört med tidigare. I Länsförsäkringar Gotlands ba-
lansräkning är det posterna Aktier och andelar i  koncernföretag 
och Aktier och andelar i intresseföretag, vilken redovisas i juri-
disk person, som omfattas av upplysningskraven i IFRS 12.  
Upplysningar till dessa poster lämnas i noterna 18 och 19.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kom-
mande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprät-
tandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs nya eller 
ändrade IFRS som förväntas få effekter på företagets finansiella 
rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påver-
ka företagets finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument avses ersätta IAS 39 Finansiella 
instrument: Redovisning och värdering. IASB har nu färdig-
ställt ett helt ”paket” av förändringar avseende redovisning av 
finansiella instrument. Paketet innehåller en modell för klassifi-
cering och värdering av finansiella instrument, en framåtblick-
ande (”expected loss”) nedskrivningsmodell och en väsentlig 
omarbetad ansats till säkringsredovisning. IFRS 9 träder ikraft 
1 januari 2018 och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU 
antar standarden. EU planerar att godkänna standarden under 
2015.

De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts 
av tre kategorier; där värdering antingen sker till upplupet an-
skaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat eller 
verkligt värde via resultatet. Indelningen i de tre kategorierna 
görs utifrån företagets affärsmodell för de olika innehaven res-
pektive egenskaperna på de kassaflöden som tillgångarna ger 
upphov till. Fair value option är möjlig att tillämpa för skuld- 
instrument i de fall detta eliminerar eller väsentligen reducerar 
en mismatch i redovisningen. För eget kapitalinstrument är ut-
gångspunkten att värdering ska ske till verkligt värde via resul-
tatet med en valmöjlighet att istället redovisa värdeförändringar 
som inte innehas för handel i övrigt totalresultat. Vad gäller de 
delar som berör finansiella skulder överensstämmer merparten 
med de tidigare reglerna i IAS 39 förutom vad avser finansiella 
skulder som frivilligt värderas till verkligt värde enligt den så 
kallade ”Fair Value Option”. För dessa skulder ska värdeföränd-
ringen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen  
kreditvärdighet respektive på förändringar i referensränta. Den 
nya nedskrivningsmodellen kommer kräva en redovisning av ett 
års förväntad förlust redan vid den initiala redovisningen och 
vid en väsentlig ökning av kreditrisken så ska nedskrivnings-
beloppet motsvara de kreditförluster som förväntas uppkomma 
under den återstående löptiden. De nya reglerna kring säkrings-
redovisning innebär bland annat förenklingar av effektivitets-
tester samt utökning av vad som är tillåtna säkringsinstrument 
och säkrade poster.

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning, vilka 
anges nedan, förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt 
på företagets finansiella rapporter.

- Ändrad IFRS 10 och IAS 28: Sale or Contribution of Assets 
between an Investor and its Associate or Joint Venture

- Ändrad IFRS 11 Samarbetsarrangemang: Accounting for 
 Acquisitions of Interests in Joint Operations
- IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
- Ändrad IAS 16 och IAS 41: Bearer Plants
- Ändrad IAS 16 och IAS 38: Clarification of Acceptable 
 Methods of Depreciation and Amortisation
- Ändrad IAS 19 Ersättningar till anställda: Defined Benefit 

Plans: Employee Contributions
- Ändrad IAS 27 Separata finansiella rapporter: Equtiy Method 

in Separate Financial Statements 
- IFRIC 21 Avgifter
- Årliga förbättringar av IFRS (2010-2012), (2011-2013),
 (2012-14)

Resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörel-
sens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat 
som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter 
överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkast-
ningen inkluderar orealiserade värdeförändringar. Orealisera-
de värdeförändringar med avdrag för uppskjuten skatt redovi-
sas inom Eget fritt kapital under rubriken ”Balanserade 
vinstmedel”. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats 
på halva premieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av in- och ut-
gående avsättningar för oreglerade skador f.e.r under året. Som 
räntesats tillämpas för samtliga försäkringsgrenar utom trafik, 
sjuk- och olycksfallsförsäkring den genomsnittliga räntan för 
Stibor 3-månaders löptid. Det innebär för 2014 att en räntesats 
på 0,6 procent har tillämpats.  För trafik samt sjuk- och olycks-
fallsförsäkring är räntesatsen fastställd som den genomsnittliga 
räntan för en 7-årig statsobligation de senaste fem åren, vilket 
ger 2 procent.

Konsolideringsprinciper

Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande infly-
tande från Moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär di-
rekt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid 
bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beak-
tas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt för-
värvsmetoden. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i kon-
cernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det da-
tum då det bestämmande inflytandet upphör.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett bety-
dande, men inte bestämmande, inflytande över den driftsmäs-
siga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinne-
hav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den 
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tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls värderas andelar 
i intresseföretag till substansvärde i koncernredovisningen. 
Värdeförändringarna redovisas över resultaträkningen. Erhåll-
na utdelningar från intresseföretaget minskar det redovisade 
värdet på innehavet i intresseföretaget.

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för 
andelarna i intresseföretaget och ägarföretagets andel av det 
verkliga nettovärdet av intresseföretagets identifierbara till-
gångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet 
med IFRS 3 Rörelseförvärv.

När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföreta-
get överstiger koncernens redovisade värde på andelarna redu-
ceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker 
även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säker-
het, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföreta-
gets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster re-
dovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att 
täcka förluster uppkomna i intresseföretaget.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från in-
terna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin hel-
het vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade 
vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag 
och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträck-
ning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealise-
rade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vin-
ster, men endast i den utsträckning det inte finns något 
nedskrivningsbehov.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions- 
dagen. Försäkringsföretagets funktionella valuta är svenska 
kronor och vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk 
valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursför-
ändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapital-
avkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader.

Intäkter
Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under av-
snittet Redovisning av försäkringsavtal.

Intäkter för förmedling av liv-, bank- och fondtjänster
Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av livförsäkring 
samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar 
AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna 
har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersätt-
ning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resulta-
tet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjä-
nas in, det vill säga när tjänsten utförts. Från och med 2010 
redovisas förmedlad affär samlad som en egen funktion.

Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i  
resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalet. Den sam-
manlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en 
minskning av hyresintäkterna linjärt över hyresperioden.

Intäkter från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på till- 
trädesdagen, såvida inte risker och förmåner övergått till köpa-
ren vid ett tidigare tillfälle. Om risker och förmåner förknippa-
de med tillgången (dvs. kontrollen över den) har övergått till kö-
paren vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, 
intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tid-
punkt. Vid bedömningen av redovisningstidpunkt beaktas vad 
som avtalats mellan parterna beträffande risker och förmåner 
samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver  
beaktas omständigheter som kan påverka affärens utgång vilka 
ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.

Ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instrument (även de som vär-
derats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämp-
ning av effektivräntemetoden.

Finansiella instrument

Redovisning i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen 
när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor 
(affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräk-
ningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktu-
ra mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat 
och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i av-
talet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över 
dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för-
pliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balans-
räkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mel-
lanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto.

Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder redovi-
sas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt 
eller räntekostnad, separat från tillgången eller skulden som 
räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. 
Anskaffningsvärde för finansiella instrument, som klassifice-
rats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via 
resultaträkningen, består av verkligt värde exklusive transak-
tionskostnader. Transaktionskostnader (till exempel courtage) 
för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapital-
förvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument mot-
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svarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inklu-
sive transaktionskostnader. 

Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av 
finansiella instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. 
För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori 
se not 22.

Klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värde-
förändringarna redovisade över resultaträkningen

Länsförsäkringar Gotland förvaltar och utvärderar alltid resul-
tatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer, 
derivat och fastigheter) på basis av verkligt värde förutom när 
verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I upp-
följningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst rik-
tat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl 
realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även pla-
ceringar i onoterade aktier såsom till exempel Länsförsäkringar 
AB ingår i denna utvärdering. Bolagets bedömning är att en re-
dovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisa-
de över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinfor-
mation för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer 
bolaget alltid att kategorisera sina finansiella tillgångar såsom 
finansiella tillgångar som identifierats som finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisa-
de över resultaträkningen, förutom när verkligt värde inte kan 
fastställas på ett tillförlitligt sätt och när redovisningslagstift-
ningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värde-
förändringarna redovisade över resultaträkningen utgörs i  
balansräkningen av aktier och andelar, aktier och andelar i kon-
cernföretag, aktier och andelar i intresseföretag samt obli- 
gationer och andra räntebärande värdepapper.

Aktier och andelar i koncern- och intresseföretag värderas i 
moderbolagets balansräkning till verkligt värde.

Finansiella tillgånga som kan säljas
Länsförsäkringar Gotland har inga tillgångar som klassificeras 
på detta sätt.

Lånefordringar och kundfordringar
Låne- och kundfordringar värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas regelbundet.

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av övriga 
skulder. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgäng-
liga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt 

kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaff-
ningstidpunkten understigande tre månader, och som är utsatta 
för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Fastränte-
konton kan förekomma med löptider upp till 12 månader.

Värderingsprinciper
När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, an-
vänder koncernen observerbara data i så stor utsträckning som 
möjligt. Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verk-
ligt värde hierarki baserat på indata som används i värderings-
tekniken enligt följande:

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska 
instrument. Verkligt värde på finansiella tillgångar som  är no-
terade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens noterade 
köpkurs på balansdagen. Ett finansiellt instrument betraktas 
som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet 
finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, bransch-
organisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinforma-
tion eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar fak-
tiska och regelbundet  förekommande marknadstransaktioner 
på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskost-
nader vid en avyttring beaktas inte. Sådana instrument åter-
finns i balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och an-
dra räntebärande värdepapper. För finansiella skulder bestäms 
verkligt värde utifrån noterad säljkurs.

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata 
som inte inkluderas i nivå 1. Denna kategori inkluderar instru-
ment som värderas baserat på noterade priser på aktiva markna-
der för liknande instrument, noterade priser för identiska eller 
liknande instrument som handlas på marknader som inte är ak-
tiva, eller andra värderingstekniker där all väsentlig indata är 
direkt och indirekt observerbar på marknaden.

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. 
Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekni-
ken innefattar indata som inte baseras på observerbar data och 
där den har en väsentlig påverkan på värderingen. Verkligt vär-
de på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att an-
vända värderingstekniker. De använda värderingsteknikerna 
bygger i så hög utsträckning som möjligt på marknadsuppgifter 
och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad som möj-
ligt. Företaget kalibrerar med regelbundna intervall värderings-
tekniken och prövar dess giltighet genom att jämföra utfallen 
från värderingstekniken med priser från observerbara aktuella 
marknadstransaktioner i samma instrument. Värderingstekni-
ker används för innehav av onoterade finansiella instrument 
inom balansposten Aktier och andelar.

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

Redovisning i resultaträkningen av realiserade och 
orealiserade värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade 
värdeförändringar i den Icke-tekniska redovisningen som kapi-
talavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader. För 
placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör 
realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljnings-
pris och bokfört värde. För placeringstillgångar som värderas 
till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebäran-
de värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaff-
ningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar 
förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justeringspost 
under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar.  
Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar 
redovisas som Övriga intäkter.

Övriga tillgångar

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i form av datorprogram som förvärvats 
av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumu-
lerade av- och nedskrivningar. Tillkommande utgifter för akti-
verade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i ba-
lansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska 
fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. 
Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Immateriella tillgångar skrivs av på 5 år från det datum då de är 
tillgängliga för användning. Avskrivningar redovisas i resultat-
räkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, såvida 
inte sådan nyttjandeperiod är obestämbar.

Rörelsefastigheter
Rörelsefastigheter redovisas enligt omvärderingsmetoden.

Byggnader och mark som ägs av Länsförsäkringar Gotland 
koncernen och som används för administrativa syften redovi-
sas till sina omvärderade belopp, vilket är det verkliga värdet 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och justering på 
grund av omvärdering på omvärderingsdagen. Verkligt värde 
baseras på rådande priser på en aktiv marknad för liknande 
fastigheter på samma plats och i samma skick. Värderingen ut-
förs av en extern oberoende värderingsman. Värdeökningar till 
följd av omvärdering redovisas normalt mot omvärderingsre-

serv vilket redovisas som en ökning i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i omvärderingsreserven i eget kapital. Om ök-
ningen utgör återföring av tidigare redovisad värdenedgång av-
seende samma tillgång redovisas ökningen som en minskad 
kostnad i resultaträkningen. Dock redovisas minskningen i öv-
rigt totalresultat till den del det finns eventuellt befintligt saldo i 
omvärderingsreserven hänförligt till tillgången.

Skillnaden mellan avskrivning baserat på det omvärderade vär-
det och avskrivningar enligt ursprungligt anskaffningsvärde 
överförs från omvärderingsreserven till balanserade vinstme-
del.

Rörelsefastigheter består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande-
period bedöms vara obegränsad. Byggnaderna består emeller-
tid av flera komponenter. Följande huvudgrupper av komponen-
ter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader.

Byggnadens stomme 80 år

Installationsstammar & elnät, yttertak, 

fasad & fönster, stomkompletteringar 40 år

Inre ytskikt och maskinell utrustning 20 år

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärde 
samt nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är för-
knippade med tillgången kommer att komma företaget till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer.

Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs 
till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identi-
fierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter 
aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften 
till anskaffningsvärdet.

Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponen-
ter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i 
samband med utbyte. Reparationer kostnadsförs löpande.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i  
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till an-
skaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår in-
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köpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för 
att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med 
syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kost-
nader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans 
och hantering, installation, lagfarter och konsulttjänster.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust 
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens 
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. 
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivningsprinciper för materiella tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period.

Beräknade nyttjandeperioder:

- inventarier, verktyg och installationer 5 år

- datainventarier 3 år

Tillämpade avskrivningsmetoder samt tillgångarnas restvärden 
och nyttjandeperioder omprövas vid slutet av varje räkenskapsår.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning 
enligt IAS 36. En nedskrivning redovisas när en tillgångs redo-
visade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinnings- 
värdet är det högsta av verkligt värde och tillgångens nyttjande-
värde.

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

Redovisning av försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 4 
ska endast sådana kontrakt som överför betydande försäkrings-
risk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas 
som försäkring. Kontrakt som inte överför tillräcklig risk redo-
visas som antingen finansiella instrument eller serviceavtal.  
Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar Gotland tecknat utgår 
olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfatt-
ning och kontraktstyp. Även i de fall ersättningen är liten i abso-
luta tal, är beloppet betydande i relation till det belopp som utbe-
talas om den försäkrade händelsen inte inträffar. Samtliga 
Länsförsäkringar Gotlands försäkringskontrakt har därför be-
dömts överföra tillräckligt mycket risk för att de ska klassas som 
försäkring enligt definitionen i IFRS 4.

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för di-
rekt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller 
kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäk-
ringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som pre-
mieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder 
som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt 
avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret.

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter.

Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren 
samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de 
belopp som de beräknas inflyta med. Annullationer reducerar 
premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier 
räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Premie-
inkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgif-
ter som belastar försäkringspremien.

Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som 
är hänförlig till redovisningsperioden. Den del av premiein-
komsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder efter 
balansdagen redovisas som avsättning för ej intjänade premier i 
balansräkningen. Beräkning av avsättningen sker genom att 
premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid. I resultaträkningen redovisas ef-
fekten på raden förändring i avsättning för ännu ej intjänade 
premier och kvardröjande risker.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kost-
nader för inträffande skador vare sig de är anmälda till bolaget 
eller ej. I de totala försäkringsersättningarna ingår under perio-
den utbetalda försäkringsersättningar och förändringar i av-
sättningar för oreglerade skador. Återvinning avseende redan 
kostnadsförda skador redovisas som en reducering av skade-
kostnaden.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej in-
tjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna 
försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska av-
sättningar 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 driftskostnaden un-
der den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. 
Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, enligt 
så kallad pro rata temporisberäkning. Om premienivån bedöms 
vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och drifts-
kostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för 
kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bland annat 



28  läNSföRSäkRINGaR GOtlaND ÅRSREDOVISNING 2014

uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra faktorer 
som påverkar behovet av avsättning för kvardröjande risker.

Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade 
framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklu-
sive de skador som ännu inte rapporterats till bolaget, så kallad 
IBNR-avsättning. Avsättningen inkluderar även kostnader för 
skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Uppskattning-
en av avsättningsbehovet för okända skador görs för de flesta 
skador med statistiska metoder.  Det mest väsentliga antagandet 
som ligger till grund för dessa metoder är att historiska utfall 
kan användas för beräkning av framtida skadekostnader. För de 
större skadorna och för skador med komplicerade ansvarsför-
hållanden görs en individuell bedömning. Avsättningarna för 
oreglerade skador är väsentliga för en bedömning av bolagets 
redovisade resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot 
faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsre-
sultat som redovisas kommande år. En redogörelse för bolagets 
avvecklingsresultat återfinns i resultatanalysen. Risken för en 
felaktig avsättning kommenteras vidare i not 2.

Avsättningen för oreglerade skador i trafikförsäkring och ska-
delivräntor diskonteras. Tyngdpunkten i framtida betalnings-
flöden uppfyller kraven i Finansinspektionens föreskrifter. Vid 
diskontering har en diskonteringsränta om 1,50 (1,75) procent 
använts. Den totala avsättningen för oreglerade skador i trafik-
affären (inklusive mottagen återförsäkring) uppgår före dis-
kontering till 241,2 (166,8) Mkr brutto, motsvarande belopp ef-
ter diskontering är 209,3 (139,9) Mkr.

Avsättningen för skadelivräntor beräknas enligt vedertagna 
livförsäkringstekniska metoder och diskonteras till marknads-
ränta enligt FFFS 2011:22.

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska skulder utgörs av 
den del av oreglerade skador som täcks av återförsäkraren base-
rat på återförsäkringskontrakt.

Även återförsäkrares andel av avsättningen för oreglerade ska-
dor i trafikförsäkringsaffär redovisas till diskonterade värden. 
Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador upp-
går före diskontering till 108,2 (65,4) Mkr, motsvarande belopp 
efter diskontering är 93,3 (53,9) Mkr. I trafikaffären uppgår den 
totala diskonteringseffekten netto till 17,0 (15,4) Mkr.

Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska 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 ersättningsutflöden. Prognoserna över avsättningsbeho-
vet görs med vedertagna aktuariella metoder. Metoderna beaktar 
nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och av an-
dra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostna-
der. De framtida kassaflödena har beräknats utan diskontering.

Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas 
per verksamhetsgren och försäkringsklass. Eventuell otillräck-
lighet som iakttas i premieansvaret, korrigeras genom att bok-
föra en avsättning för kvardröjande risker. Förändringen i av-
sättningen för kvardröjande risk redovisas över resultat- 
räkningen.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen  
under kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring.  
Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäkts-
posten Premieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäk-
ring tecknats redovisas i balansräkningen som Återförsäkrares 
andel av försäkringstekniska avsättningar. Kontroller för att 
fastställa eventuella nedskrivningsbehov avseende denna post 
genomförs löpande och per balansdagen. Nedskrivningsbehov 
föreligger när det bedöms som sannolikt att återförsäkraren inte 
kommer att infria sina åtaganden enligt återförsäkringsavtalen.

Fordringar på och skulder till återförsäkrare värderas på samma 
sätt som de belopp som är kopplade till återförsäkringsavtalet 
och i enlighet med villkoren för varje återförsäkringsavtal.

Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknan-
de av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal 
som minst täcker anskaffningskostnaderna har aktiverats.  
Anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt 
eller indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av 
försäkringsavtal såsom provisioner, marknadsföringskostnader 
samt löner och omkostnader för personal i försäljningsledet. 
Anskaffningskostnader skrivs av över 12 månader.

Återbäring och rabatter
Återbäring och rabatter redovisas nederst i det tekniska resulta-
tet. För den del av återbäring och rabatter som ej är utbetalt görs 
en avsättning i balansräkningen. Avsättningen ingår i de för-
säkringstekniska avsättningarna. För skadeåret 2014 har enligt 
styrelsebeslut en avsättning till återbäring gjorts med 50 Mkr 
som beräknas betalas ut under 2015.

Andra redovisningsprinciper av betydelse

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal 
eller informell förpliktelse föreligger som en följd av en inträf-
fad händelse och det också är troligt att regleringen av denna 
förpliktelse kommer att kräva ett utflöde av ekonomiska resur-
ser vars storlek kan uppskattas tillförlitligt. Om effekten av när 
i tiden betalning sker är väsentlig, diskonteras det förväntade 
framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar, och om det är lämpligt, de  
risker som är förknippade med förpliktelsen.
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Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åta-
gande som härrör 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 att det inte är troligt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas.

I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank ingår att bolaget 
ska stå för minst 80 procent av de kreditförluster som eventuellt 
uppkommer på de lån som Länsförsäkringar Gotland förmed-
lat. Detta sker genom avräkning från de provisionsersättningar 
bolaget erhåller enligt den ersättningsmodell som avtalats med 
Länsförsäkringar Bank. Avräkning kan högst ske med belopp 
som motsvarar samtliga framtida utbetalningar av provisions-
ersättning. Beräkningen av avsättning för kreditförluster utgår 
från en riskbaserad bedömning såväl på individuell nivå som på 
gruppnivå för de krediter företaget förmedlat till Länsförsäk-
ringar Bank.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.  
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då under-
liggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget  
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt total- 
resultat eller i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även juste-
ring av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära 
skillnader som inte beaktas är skillnader som uppkommit vid 
första redovisningen av goodwill samt första redovisningen av 
tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tid-
punkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller 
skattepliktig resultat, vidare beaktas inte heller skillnader hän-
förliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förvän-
tas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av upp-
skjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskju-
ten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skat-
teregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balans-
dagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre be-
döms sannolikt att de kan utnyttjas.

Ersättningar till anställda

Pensioner genom försäkring
Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner 
är tryggade genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företa-
gets anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som 
omfattar flera arbetsgivare. Företaget har dock gjort bedömning-
en att UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är 
tillämplig även för företagets pensionsplan. Företaget saknar till-
räcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet 
med IAS 19, och redovisar därför i enlighet med UFR 6 dessa 
pensionsplaner som avgiftsbestämda. Företagets förpliktelser 
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Pensioner - övrigt
Företaget har genom det centrala kollektivavtalet avseende 
tjänstepensioner som tryggats genom försäkring, en särskild 
rätt för vissa anställda, (personer födda år 1955 och tidigare), 
att den anställde kan avsluta sin tjänstgöring tidigast från och 
med 62 års ålder. Avsättning sker utifrån antaganden om hur 
många som kommer att nyttja möjligheten. Skulden är diskon-
terad. Se även not 32. 2014 har bolaget antagit att 100 (100) pro-
cent av de berörda nyttjar möjligheten. Diskonteringsräntan är 
1,50 (1,75) procent Den totala avsättningen uppgår till 4 409  
(4 679) tkr.

Kostnader för ersättningar i samband med uppsägningar av 
personal redovisas endast om företaget är bevisligen förplikti-
gat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell 
detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tid-
punkten. När ersättningar erbjuds för att uppmuntra frivillig 
avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudan-
det kommer att accepteras och antalet anställda som kommer 
att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskonte-
ring och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna  
erhålls.

En avsättning för förväntade kostnader för resultatdelning   
redovisas när en rättslig eller informell förpliktelse att göra  
sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda 
föreligger och denna förpliktelse kan beräknas tillförlitligt.

Avsättning görs till en reserv för, enligt kollektivavtal, förtida 
pensionsavgångar (se även not 32). Avsättningen är inte tryggad 
enligt Tryggandelagen.
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Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Lag om årsredo-
visning i försäkringföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkrings-
företag (FFFS 2008:26 inklusive ändringsföreskrifter) och  
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2  
Redovisning för juridiska personer (januari 2014). Försäkrings- 
företaget tillämpar så kallade lagbegränsad IFRS och med detta 
avses internationella redovisningsstandarder som har antagits 
för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och 
FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända 
IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och  
beskattning.

Ändrade redovisningsprinciper - moderbolaget
Principerna för redovisning av kostnader och intäkter från 
medlemskapet i Trafikförsäkringsföreningen (”TFF”) har änd-
rats såtillvida att samtliga intäkter och kostnader från TFF re-
dovisas på egen rad ”Övriga tekniska kostnader” i resultaträk-
ningen för moderbolaget. Tidigare redovisades de olika 
kostnaderna och intäkterna hänförliga till TFF uppdelat på del-
posterna försäkringsersättningar respektive kapitalavkastning. 
Förändringen har inte haft någon påverkan på moderbolagets 
totalresultat. Dessa intäkter och kostnader är inte väsentliga 
varför någon omräkning av jämförelsetal inte skett med moti-
veringen att bristen i jämförbarhet är av mindre betydelse. I  
övrigt är moderbolagets redovisningsprinciper oförändrade 
jämfört med föregående år.

Dotterföretag/Intresseföretag
Hindret för att värdera andelar i dotterföretag och intresseföretag 
till verkligt värde, i enlighet med IAS 27 och IAS 28 har tagits 
bort i RFR 2 till följd av en ändring i Årsredovisningslagen. Där-
av har moderbolaget värderat andelar i dotterbolag och intresse-
bolag till verkligt värde från och med 2010.

Skillnader mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovis-
ningsprinciper framgår nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för utveckling av Länsförsäkringsgruppens försäk-
ringssystem Rally och Sally redovisas som kostnad i moder- 
bolagets resultaträkning men som en tillgång i koncernens  
Rapport över finansiell ställning med en avskrivningstid på 5 år.

Byggnader och mark
Förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter värderas till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultat- 
räkningen. Samtliga fastigheter redovisas under Byggnader och 
mark i moderbolagets balansräkning.

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive upp-
skjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot 
obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget 
kapital.

Jämförelsestörande poster
Länsförsäkringar Sak har per 2014-12-30 överlåtit ett bestånd 
av trafikförsäkringar under avveckling till Länsförsäkringar 
Gotland. Överlåtelsen innefattar försäkringsbestånd som teck-
nats av Länsförsäkringar Sak i Gotlands län fram till och med 
2004 och innehåller trafikskador som ännu är oreglerade samt 
de skadelivräntor som hör till trafikförsäkringsbeståndet. De 
skadereserver som överlåtits till Länsförsäkringar Gotland 
återförsäkras i sin helhet i Länsförsäkringar Sak, för att i nästa 
led kvotåterförsäkras till länsförsäkringsbolaget. Syftet är att 
utjämna resultatet i hela länsförsäkringsgruppen.

Totalt överläts och återförsäkrades åtaganden motsvarande  
93,9 Mkr brutto (60,4 Mkr f.e.r) till Länsförsäkringar Gotland, 
varav 36,4 Mkr avser skadelivräntor. Beståndsöverlåtelsen ger 
upphov till en engångseffekt på resultat och nyckeltal under 
2014 vilket innebär bristande jämförbarhet mot tidigare års  
resultat och nyckeltal för såväl koncernen som moderbolaget.

Den överlåtna affären har gett upphov till en blygsam negativ 
resultateffekt om 522 tkr vid övertagandet, då koncernen och 
moderbolaget omvärderar reserverna till de redovisningsprin-
ciper som koncernen och moderbolaget tillämpar. Premie- 
inkomsten har genom överlåtelsen ökat med ca 24,0 Mkr och 
premien för avgiven återförsäkring med ca 33,5 Mkr vilket 
sammantaget innebär en minskning av premieintäkten f.e.r 
med ca 9,5 Mkr. Vidare har försäkringsersättningarna f.e.r 
minskat med ca 8,4 Mkr, hänförligt till överlåtna ersättningsre-
server inom trafik. Resultatet har slutligen påverkats positivt 
med ca 0,8 Mkr i form av ersättning för driftskostnader och 
skaderegleringskostnader kopplat till beståndsöverlåtelsen.

I resultatanalysen har områdena Trafik respektive Mottagen 
återförsäkring påverkats av överlåtelsen. För Trafik har detta 
inneburit en minskad premieintäkt f.e.r på grund av en en-
gångspremie för avgiven återförsäkring om ca 33,5 mkr men 
samtidigt minskade försäkringsersättningar f.e.r tack vare er-
hållna fordringar på återförsäkrare om ca 33,5 Mkr. Mottagen 
återförsäkring har påverkats av engångseffekterna av den över-
låtna trafikaffären genom erhållen premie för mottagen trafik-
affär om ca 24,0 mkr. Samtidigt har försäkringsersättningarna 
ökat med ca 25,1 Mkr som en följd av överlåtelsen av ersätt-
ningsreserver avseende äldre trafikaffär. 
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  NOT 2    UPPLYSNINGAR OM RISKER

Inledning
Risk är en naturlig del av Länsförsäkringar Gotlands verksam-
het. En framgångsrik hantering av risk är en av de viktigaste 
konkurrensfaktorerna för försäkringsbolag. Med andra ord be-
höver inte risk vara något negativt, utan det är hur olika typer av 
risker hanteras som är det väsentliga. Bolaget hanterar risk- 
tagandet genom tydligt definierade ansvarsområden och väl 
fungerande processer. Länsförsäkringar Gotland har som mål-
sättning att identifiera, begränsa och följa upp alla de risker som 
kan ha en väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning.

Länsförsäkringar Gotland är exponerat för flera olika typer av 
risk. Försäkringsrisker förknippade med skadeförsäkringsverk-
samheten kan delas in i tre riskområden; teckningsrisk, återför-
säkringsrisk och reservsättningsrisk. I och med att premier tas 
ut i förskott är likviditetsrisken i försäkringsverksamheten be-
gränsad, förutsatt att premierna placerats i likvida tillgångar. I 
den förmedlade bank- och livförsäkringsverksamheten är kredi-
trisk den mest påtagliga risken vid sidan om den operativa ris-
ken. Med hänsyn till att bolagets resultat till stor del styrs av hur 
bra avkastningen varit i kapitalförvaltningen är även hantering 
och uppföljning av finansiell risk en central del av verksam- 
heten.

Operativ risk, avser risken för förlust till följd av brister i pro-
cesser, system, mänskliga misstag eller yttre händelser. Opera-
tiva risker finns i alla delar av bolagets verksamhet.

Mål, principer och metoder för bolagets riskhantering
Syftet med bolagets riskhanteringsorganisation är att identifie-
ra, mäta och styra samtliga risker som bolaget är exponerat för 
– både försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte 
är också att tillse att bolaget har en betryggande solvens i för-
hållande till de risker företaget är exponerat för.

Ansvaret för Länsförsäkringar Gotlands riskarbete ligger hos 
styrelsen som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdo-
kument, exempelvis affärsplan, policy för finansförvaltning och 
placeringsriktlinjer (inklusive målportfölj, det vill säga hur bola-
gets tillgångar ska vara allokerade mellan olika tillgångsslag) 
och riktlinje för skuldtäckning. Styrelsen får löpande rapporte-
ring av hur bolagets risker utvecklas via ett flertal olika rapporter.

Styrelsen har även ett finansutskott till sitt förfogande. I finans-
utskottet ingår två styrelseledamöter, vd och finansförvaltare. 
Finansutskottet har till uppgift att löpande följa utvecklingen 
av bolagets tillgångar och ta beslut om placeringar inom de ra-
mar som styrelsen beslutat. Finansutskottet tar även fram för-
slag till eventuella förändringar av målportföljen och det regel-
verk som styr bolagets kapitalförvaltning. Finansutskottet har 

minst fyra protokollförda möten per år.

Styrelsen har även en internrevisionsfunktion till sitt förfogan-
de. Internrevisorerna ska medverka till och kontrollera att verk-
samheten inom bolaget bedrivs mot fastställda mål och i enlig-
het med styrelsens intentioner och riktlinjer genom att 
undersöka och utvärdera den interna styrningen.

Bolagets riskcontroller ansvarar för att identifiera och beskriva 
bolagets olika riskområden. I detta ansvar ligger även att till-
sammans med företagsledningen, och bolagets compliance-
funktion, ta fram styrdokument som beskriver hur de olika ris-
kerna ska hanteras. Riskcontrollern har även till uppgift att 
rapportera om den löpande riskhanteringen till styrelsen.

Compliancefunktionen är ett stöd för att bolaget ska arbeta en-
ligt gällande regler och har bland annat till uppgift att bistå or-
ganisationen vid utformning av interna regelverk, bevaka för-
ändringar i de externa regelverken och följa upp regel- 
efterlevanden i bolaget. Compliancefunktionen rapporterar två 
gånger per år till vd och styrelsen, samt lämnar årligen en sam-
lad bedömning av hur väl bolagets verksamhet uppfyller gäl-
lande regler och normer.

Bolagets riskurvalsgrupp och kreditkommitté har till uppgift 
att bedöma nya och befintliga risker inom sakförsäkrings- och 
kreditverksamheten. Kommittéerna har rätt att ta egna beslut 
om bolaget ska acceptera en risk eller inte. Detta får dock bara 
ske inom de olika kommittémedlemmarnas behörigheter.

Bolaget har dessutom en säkerhetsgrupp som har till uppgift att 
löpande arbeta med operativa säkerhetsfrågor. Säkerhets- och 
riskarbetet är även samordnat med motsvarande funktioner 
inom Länsförsäkringar AB. Bolaget har också ett väl utvecklat 
miljöledningssystem, vars syfte till stor del är att hantera och 
begränsa bolagets risktagande på dessa områden.

Rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmetod för att mäta totalrisk. 
Metoden är ett led i anpassningen till de så kallade riskbaserade 
solvensregler som kommer att införas 2016-01-01. I beräk-
ningen ingår att mäta risk för följande risktyper; försäkrings-
risk, marknadsrisk, motpartsrisk, kreditrisk, operativ risk och 
affärsrisk. Det totala riskbeloppet ställs sedan i relation till bo-
lagets kapital (konsolideringskapital). Bolagets styrelse får en 
riskrapport en gång per kvartal där det framgår hur de olika ris-
kerna utvecklats över tiden, samt hur relationen mellan total-
risk och kapital har utvecklats.

Bolaget är styrt av en mängd legala krav. I Sverige är det  
Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för de finansiella 
bolagen. Varje kvartal rapporterar bolaget in uppgifter om 
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bland annat kapitalbas och solvens. Från och med 2007 rappor-
terar bolaget även in uppgifter enligt det så kallade trafikljus-
systemet. Trafikljussystemet är ett stresstest som görs för att 
kontrollera att bolaget klarar av sina åtaganden även i perioder 
med kraftiga rörelser på de finansiella marknaderna. Bolaget 
uppfyllde med god marginal de minimikrav som ställts av  
myndigheterna. I slutet av 2014 lämnade bolaget för första 
gången sin egen risk och solvensanalys (FLAOR) till Finans-
inspektionen.

Risker i Skadeförsäkringsrörelsen (försäkringsrisker)
Skadeförsäkringsverksamhet går ut på att överföra risk från 
försäkringstagaren till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren 
tar in premier från ett stort antal försäkringstagare och förbin-
der sig att ersätta dem om en försäkrad skadehändelse inträffar. 
En korrekt prissättning av försäkringsavtalen är avgörande för 
resultatet i försäkringsverksamheten. Det finns dock en inne-
boende osäkerhet i försäkringsverksamhet som gör att ogynn-
samma resultat kan förekomma. För att hantera denna osäker-
het används återförsäkring för att minska fluktuationen i 
försäkringsverksamhetens resultat.

Försäkringsverksamheten i Länsförsäkringar Gotland består av 
försäkringsgrenarna Sjuk och olycksfall, Villa och hem, Före-
tag och fastighet, Trafik, Motorfordon och Mottagen återför-
säkring. En uppdelning av resultat och avsättningar för respek-
tive gren ges i resultatanalysen. I den mottagna återförsäkringen 
är Nordiska Kärnförsäkringspoolen den största enskilda risken. 
Bolagets ansvar i denna affär är maximerat till 600 000 euro 
per händelse.

Per 2014-12-30 överlät Länsförsäkringar Sak AB avvecklings-
affär inom trafik till Länsförsäkringar Gotland. Samtidigt över-
tog Länsförsäkringar Gotland den skadelivränterörelse som 
finns kopplad till trafikaffären. Sammantaget betyder det att re-
server motsvarande 60,4 mkr f.e.r med tillhörande placerings-
tillgångar mottogs. Den sammantagna överlåtelsen påverkar i 
huvudsak bolagets risker inom marknadsrisk, samt försäkrings-
risk inom reserv- och livförsäkringsrisk.

Marknadsrisk
Då majoriteten av reserven och tillgångarna är räntekänsliga 
påverkas både tillgångar och skulder av en förändring av mark-
nadsräntorna. Per 2014-12-30 har den skuld och tillgångar som 
mottogs i överlåtelsen en balanserad räntekänslighet, varför  
resultateffekten av marknadsränteändringar är liten.

Livförsäkringsrisk
I samband med överlåtelsen av avvecklingsaffären inom trafik 
mottog även Länsförsäkringar Gotland livränterörelse. Livrän-
terörelse är klassificerad som övrig livaffär och livräntor beta-
las i normalfallet ut livsvarigt varför bolaget exponeras mot 
långlevnadsrisk.

Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att den beräknade premien och övri-
ga intäkter i försäkringen inte kommer att motsvara de faktiska 
skade- och driftskostnaderna. För att säkerställa att premien är 
tillräcklig görs löpande uppföljning av tariffer och vid behov 
görs även justeringar av dessa. Bolaget följer även detaljerade 
interna riktlinjer (riskurvalsregler) för att säkerställa en riktig 
bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas. Ett vik-
tigt led i detta är även besiktning av nya och befintliga risker. 
De mest frekventa besiktningarna som görs är våtrumsbesikt-
ning i bostäder, skal- och brandskyddsbesiktning hos företag, 
samt el- och brandskyddsbesiktning på lantbruk. I samband 
med besiktning genomförs även skadeförebyggande åtgärder i 
form av rådgivning vilket ytterligare förbättrar bolagets risk.

Katastrofrisk
Länsförsäkringar Gotlands verksamhetsområde är begränsat 
till Gotlands län, vilket innebär att de risker bolaget tecknat är 
koncentrerade till en förhållandevis liten region. Detta medför 
en relativt stor risk att flera enskilda försäkringar blir skade-
drabbade vid en större skada som exempelvis en brand eller 
stormskada eller andra naturkatastrofer som översvämningar, 
jordskred eller liknande. Främst är det olika typer av egen-
domsförsäkring (exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och 
villaförsäkring) som är särskilt känsliga för denna geografiska 
koncentration.

För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen har bolaget, ge-
nom avgiven återförsäkring, försäkrat sig mot risken för myck-
et stora skador. All återförsäkring inom Länsförsäkringsgrup-
pen ombesörjs av affärsområdet Återförsäkring inom Läns- 
försäkringar AB genom intern och extern återförsäkring. Åter-
försäkringsprogrammen gäller kalenderårsvis och förnyas/om-
förhandlas varje år. Återförsäkringsprogrammen ger, med un-
dantag för vissa risker, ett automatiskt skydd och kapacitet över 
valda självbehåll upp till vissa beloppsgränser. Styrelsen har 
beslutat om hur stor bolagets egen kostnad per skadehändelse, 
självbehållet, får vara för olika typer av försäkringsrisker. 
Självbehållet varierar mellan 1-5 Mkr inom de olika försäk-
ringsgrenarna.

Känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för föränd-
ringar i de väsentliga antaganden som antytts ovan. Känslighe-
ten för förändringar av några av dessa antaganden är svår att 
kvantifiera, exempelvis förändringar i regleringen av trafikför-
säkringen. Nedanstående känslighetsanalyser har genomförts 
genom att mäta effekten på brutto- och nettoavsättningar, vinst 
före skatt och eget kapital av rimligt sannolika förändringar i 
några centrala antaganden. Effekterna har mätts antagande för 
antagande, medan övriga antaganden är konstanta och utan nå-
gon hänsyn till eventuella diversifieringseffekter.
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Känslighetsanalys av teckningsrisker (tkr)

Inverkan på vinst före skatt 2014 2013

1 % förändring i totalkostnadsprocent 1 744 1 741

1 % förändring i premienivån  2 348 2 020

10 % förändring i premier för 

avgiven återförsäkring  5 555 2 358 

 

Känslighetsanalys av teckningsrisker (tkr)

Inverkan på eget kapital 2014 2012

1 % förändring i totalkostnadsprocent  1 360 1 358

1 % förändring i premienivån  1 831 1 576

10 % förändring i premier för 

avgiven återförsäkring  4 333 1 839

Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk är risken för att de försäkringstekniska av-
sättningarna inte räcker för att reglera inträffade skador. Bola-
gets totala åtagande för pågående försäkringar och oreglerade 
skador (netto) uppgår för år 2014 till 366,9 Mkr (305,3). Upp-
skattningen av de försäkringstekniska avsättningarna innefattar 
viss osäkerhet, eftersom avsättningarna motsvarar en bedöm-
ning av framtida skadeersättningar. Bedömningarna grundar 
sig på information om historiska skador som är kända på ba-
lansdagen. Därutöver beaktas förändringar i skadekostnadsut-
vecklingen, förändringar i lagstiftning och andra ekonomiska 
förhållanden. Vid reservsättning används vedertagna aktuariel-
la metoder i kombination med prognoser över antal skador och 
medelskadekostnader. Osäkerheten är störst i skadeportföljer 
med lång avvecklingstid. Främst gäller det skador där stora ut-
betalningar kan komma många år framåt i tiden. Detta är sär-
skilt märkbart inom Trafik- och Olycksfallförsäkring, vilka till-
sammans utgör en relativt stor andel av bolagets avsättning för 
oreglerade skador.

När det gäller trafikskador finns även en osäkerhet om den 
framtida kostnadsutvecklingen på grund av att förändrad lag-
stiftning och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur tra-
fikförsäkringen belastas med kostnader. Även en förändring av 
skadeinflationsantagandet kan få stor påverkan på skadekost-
naden och avsättningen för oreglerade skador.

Utvecklingen av bolagets avsättning för oreglerade skador följs 
upp löpande genom analys av avvecklingsresultatet, det vill 
säga en uppföljning av hur väl föregående års skadereserver 
räcker till att täcka kostnader för inträffade skador. Dessa  
genomgångar innebär att alla skadehandläggare går igenom 
sina oreglerade skador och kontrollerar att den kvarvarande  
reserven är tillräcklig för att slutreglera skadan. Detta görs lö-
pande och därutöver en till två gånger per år.

Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade 
skador i trafikförsäkring och skadelivräntor. Detta innebär att 
bolaget även har en ränterisk inbyggd i de försäkringstekniska 
avsättningarna. Totalt uppgår de diskonterade avsättningarna 
för oreglerade skador (netto) till 116,0 (86,0) Mkr. Den acku-
mulerade diskonteringseffekten, det vill säga skillnaden mellan 
diskonterade och odiskonterade reserver uppgår till 17,0 (15,4) 
Mkr. LFAB Sak har bland annat till uppgift att rekommendera 
vilken diskonteringsränta som bör användas för diskontering 
av skadereserverna i trafikaffären. Länsförsäkringar Gotland 
har valt att följa denna rekommendation och den rekommende-
rade räntesatsen uppgår för närvarande till 1,50 (1,75) procent. 
Räntesatsen beräknas som medelvärdet av räntan på 7-åriga 
svenska statsobligationer de senaste fem åren minskat med ett 
riskavdrag på 20 procent av räntesatsen.

Känslighetsanalys, reservsättningsrisk (tkr)

Riskparameter

Minskning av diskonteringsräntan 
med 1 %-enhet 2014 2013

- Inverkan på vinst före skatt 10 905 8 219

- Inverkan på eget kapital  8 506 6 411

Reservsättning och skadeavveckling
Utöver känslighetsanalysen utgör också tidigare års reservav-
sättning i förhållande till faktiskt avvecklingsresultat ett mått 
på bolagets förmåga att förutse den slutliga skadekostnaden. 
Det totala avvecklingsresultatet netto 2014 är 6 958 (18 582) tkr.

Reserversättning och
avvecklingsresultat, brutto (Mkr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Avsättning oreglerade skador 124,6 156,6 182,8 201,7 251,1 257,5 295,2 302,8 292,9 382,2
Förändring (%) 23 26 17 10 24 3 15 3 -3 30
Avvecklingsresultat 15,5 8,6 9,9 1,8 15,7 5,3 7,6 0,3 47,8 3

Reserversättning och avvecklingsresultat, brutto (Mkr)



34  läNSföRSäkRINGaR GOtlaND ÅRSREDOVISNING 2014

Återförsäkringsrisk
För att ytterligare begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar 
bolaget i ett riskutbyte tillsammans med de 22 övriga länsbola-
gen i länsbolagsgruppen. Hanteringen av riskutbytet adminis-
treras inom det gemensamt ägda bolaget Länsförsäkringar AB. 
Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begränsar sina 
åtaganden i försäkringsavtalen upp till vissa, av styrelsen – per 
riskslag – fastställda belopp (självbehåll), per skada, per hän-
delse och totalt per skadeår. Återförsäkringen tar alltså sikte på 
att begränsa bolagets kostnad för egen räkning, i första hand 
per enskild skada, i andra hand per händelse, och i tredje hand 
för det totala årsresultatet. Självbehållet är för bolagets del 
maximerat till 5,0 Mkr.

Den del av skadekostnaden som överstiger självbehållet, netto 
efter återvinning från de skydd som Länsförsäkringar AB i sin 
tur upphandlat på den externa återförsäkringsmarknaden för 
skadorna som omfattas av riskutbytet, sprids ut över länsbola-
gen och Länsförsäkringar AB, med fastställda andelar, som be-
ror på affärsvolym, valda självbehåll och historiskt skadeutfall. 
Återförsäkringsprogrammen ger, med undantag för vissa ris-
ker, ett automatiskt skydd och kapacitet att teckna risker upp 
till vissa beloppsgränser (teckningsmaximaler). Risker som 
inte omfattas av den automatiska kapaciteten återförsäkras på 
marknaden för fakultativ återförsäkring. Programmen gäller 
kalenderårsvis. De förnyas eller omförhandlas varje år.

Skyddet för trafikskador är anpassat till begränsningarna i  
Trafikskadelagen. För skador som inträffat utomlands i länder 
med obegränsat ansvar finns en tilläggsförsäkring som ger ett 
obegränsat skydd.

Det externa katastrofskyddet har under året haft en kapacitet 
om 8 miljarder kr totalt för de 23 länsbolagen och Länsförsäk-
ringar Sak tillsammans.

Risken att bolaget av misstag tecknar en risk som i sin helhet, 
eller till en del, inte täcks av bolagets återförsäkringsprogram, 
är en processrisk, och är ett exempel på risk som definitions-
mässigt hör hemma under rubriken ”Operativa risker”.

Bolaget har på balansdagen en återförsäkringsfordran om  
112,9 Mkr (80,4) avseende återförsäkrares andel av oreglerade 
skador.

Marknadsrisk
Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighets-
priser och råvarupriser påverkar marknadsvärdena för finan-
siella tillgångar och skulder. Marknadsrisken är risken för att 
verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändringar i dessa marknads-
priser. 

För Länsförsäkringar Gotlands del är det aktiekurs-, valuta- 
och ränterisk samt fastighetsrisker de mest påtagliga riskerna. 
Bolaget har ingen direkt exponering mot råvaror, men själv-
klart finns en sådan exponering indirekt via bolagets aktie- 
exponering. 

Bolaget har ett regelverk, policy och riktlinjer för kapital- 
förvaltningen, för hur bolaget får placera tillgångarna och till 
vilken risk detta får göras. Policy och riktlinjer för kapital- 
förvaltningen revideras minst en gång per år och beslutas av 
styrelsen. I detta regelverk har bolaget även tagit hänsyn till de 
legala krav som kan påverka hur bolaget får placera kapitalet.

Målet för bolagets kapitalförvaltning är att långsiktigt generera 
så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till risk och 
tillgänglighet.

I syfte att skapa meravkastning utöver vad normalportföljen 
ger, har bolaget valt en aktiv förvaltning av tillgångarna, vilket 
i sin tur medför att den faktiska fördelningen av tillgångar kan 
avvika från normalportföljen. För att begränsa den risk det 
innebär att den faktiska avkastningen ska avvika väsentligt från 
normalportföljens avkastning har styrelsen beslutat om hur 
mycket den faktiska portföljen får avvika från normalportföl-
jen. Styrelsen tar därmed ställning, dels till vilken risknivå som 
ska gälla för förvaltningen och dels till vilken frihet som ges till 
den operativa förvaltningsorganisationen att söka höja avkast-
ningen genom att avvika från normalportföljen.

Bolagets finansutskott tar löpande beslut om den löpande för-
valtningen. Den operativa förvaltningsorganisationen effekt-
uerar besluten. Eventuella avvikelser från det mandat finans- 
utskottet erhållit från styrelsen rapporteras till styrelsen.

Inför varje finansutskott samt styrelsemöte rapporteras en  
finansrapport där det framgår hur förvaltningen gått och hur  
bolagets placeringstillgångar är placerade, samt hur den aktuella 
allokeringen förhåller sig till normalportföljens. Alla typer av 
avvikelser gentemot bolagets policy och riktlinjer för kapital-
förvaltningen rapporteras i finansrapporten.

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. Totalt 
har koncernen en total aktieexponering om 494,7 (455,6) Mkr. 
I detta innehav ingår strategiska aktieinnehav såsom Länsför-
säkringar AB. Aktieportföljen, utöver de strategiska aktieinne-
haven, uppgår till 348 (322,8) Mkr. Bolaget försöker minska 
risken i aktieportföljen genom att sprida risken på flera olika 
geografiska regioner, samt på flera olika förvaltare för att på så 
sätt minska effekten av att en enskild förvaltare tar felaktiga 
beslut.
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Geografisk fördelning

 Diagrammet visar hur bolagets aktieplaceringar (exklusive stra-
tegiska placeringar) fördelar sig på olika geografiska regioner.

Känslighetsanalys för aktier, koncernen (tkr) 2014 2013

Kursnedgång på aktier med 10 %
- Inverkan på vinst före skatt 34 807 28 400

- Inverkan på eget kapital 27 149 22 152

Valutakursrisk
Bolaget har indirekt tillgångar i utländsk valuta via våra globa-
la aktiefonder samt Private Equity innehav. Bolaget har per 
31/12 främst en indirekt exponering mot US dollar, Euron samt 
Yen. Den totala valutaexponeringen uppgår till 176 Mkr. Bola-
get har inte, genom derivat eller på annat sätt, genomfört valu-
tasäkringar.

Känslighetsanalys, valutarisk (netto) 2014 2013

Inverkan på resultatet före skatt (tkr)
10 % nedgång i valutakurser generellt 17 683 15 403

10 % nedgång i valutan USD 9 760 7 872

10 % nedgång i valutan EUR 4 607 4 139

10 % nedgång i valutan övriga valutor 1 059 1 194

Tabellen ovan visar hur resultatet före skatt påverkas  av en för-
ändring i valutakurser med hänsyn taget till valutasäkringsin-
strument.

Känslighetsanalys, valutarisk (netto) 2014 2013

Inverkan på resultatet efter skatt (tkr)
10 % nedgång i valutakurser generellt 13 793 12 014

10 % nedgång i valutan USD 7 613 6 140

10 % nedgång i valutan EUR 3 593 3 228

10 % nedgång i valutan övriga valutor 826 931

Tabellen ovan visar hur eget kapital efter skatt påverkas av en 
förändring i valutakurser med hänsyn taget till valutasäkrings-
instrument.
  
Ränterisk
Bolagets placeringar i räntebärande värdepapper uppgår totalt 
till 231,3 (205,7) Mkr. Några räntebärande finansiella skulder 
finns inte. Bolagets ränteportfölj består huvudsakligen av stats-
obligationer, bostadsobligationer, kreditobligationer och ränte-
fonder. Huvuddelen av ränteförvaltningen sker internt. Läns-
försäkringar Gotland är exponerat för ränterisk genom risken 

för att de fastförräntade tillgångarna sjunker då marknadsrän-
tan stiger. Graden av ränterisk eller prisrisk ökar med tillgång-
ens löptid. Durationen i ränteportföljen per 31/12-14 är 2,55. 
Ränteplaceringarna hålls oftast tills laga förfall.

Räntebärande placeringar

Diagrammet visar hur bolagets räntebärande placeringar för-
delar sig på olika typer av emittenter

Känslighetsanalys för 
räntebärande placeringar (tkr) 2014 2013

Ränteuppgång med 1 %
Inverkan på vinst före skatt -3 446 -1 506

Inverkan på eget kapital -2 688 -1 175

Fastighetsrisk
Bolagets exponering i fastigheter och fastighetsrelaterade till-
gångar (Trasten 5 och 6, Trojenborg 12, Humlegården I, II och 
III samt Anden 16 och Brf Biz Appartment) uppgår till totalt 
129,8 (fg år 119,3). Den mest betydande fastighetsrisken är att 
fastighetsvärdena går ned till följd av olika omvärdsföränd-
ringar. För Länsförsökringar Gotlands del är fastighetsrisken 
relativt begränsad i och med att denna tillgång utgör en mindre 
(12 procent) del av av bolagets totala tillgångar. 

Kreditrisk
Kreditrisk avser de resultateffekter som uppstår om en utgivare 
eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sina 
förpliktelser. För att begränsa kreditrisken i placeringar i ränte-
bärande värdepapper har bolaget fastställt vilken den lägsta 
kreditvärdering (rating) en emittent ska ha. Dessutom finns be-
gränsningar om hur mycket man kan placera hos olika emitten-
ter, dessa begränsningar styrs med utgångspunkt från gällande 
skuldtäckningsregler.

Emmittent av ränteinstrument ska ha minst investment grade. 
(Kreditrating BBB- eller högre, enl Standard & Poor´s ratings-
kala eller Baa3 eller högre enl. Moody´s skala.) Dock får 15 
procent av den totala ränteportföljen exponeras mot icke ratade 
bolag.

Bolagets totala kreditexponering uppgår till 231,8 (fg år 205,7), 
Mkr, varav exponering mot svenska staten utgör 48,3 (fg år 
20,8) Mkr. Bolagets kreditexponering exklusive exponering 
mot svenska staten är fördelat enligt följande kreditkvalitet: 

Onoterade PE

Sverige

Europa

USA

Övriga

Japan
42%

22,4

14%

29%

38%
14%

5%

12,8

3,3

12%3%3%

27%

13%

USD

EUR

NOK

Staten

Sv. Bostads-
obligationer

Övriga svenska 
krediter
Övriga utländska
krediter
Ränte/obligationsfonder

Onoterade PE

Sverige

Europa

USA

Övriga

Japan
42%

22,4

14%

29%

38%
14%

5%

12,8

3,3

12%3%3%

27%

13%

USD

EUR

NOK

Staten

Sv. Bostads-
obligationer

Övriga svenska 
krediter
Övriga utländska
krediter
Ränte/obligationsfonder



36  läNSföRSäkRINGaR GOtlaND ÅRSREDOVISNING 2014

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att 
fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäk-
ringstekniska skulder. För Länsförsäkringar Gotland är likvidi-
tet normalt inget problem, eftersom premierna i försäkringsrö-
relsen betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är 
kända långt innan de förfaller.

Bolaget har som riktlinje att alltid ha en likviditet (kassa och 
bankmedel) som uppgår till minst 1/12-del av ett års skadeut-
betalningar och omkostnader. Utöver detta finns alltid möjlig-
het att med två till tre dagars varsel göra betydligt större belopp 
likvida genom försäljning av olika placeringstillgångar.

Under en normal månad har bolaget utbetalningar avseende 
driftskostnader, skadekostnader och återförsäkringspremier på 
cirka 18 Mkr. Inbetalningarna i form av premier, ersättningar 
från återförsäkrare och provisionsersättningar från Länsförsäk-
ringar Bank och Länsförsäkringar Liv uppgår till drygt 20 Mkr.

Operativa risker
En viktig del av bolagets riskhantering är processarbetet. En 
väl styrd process tydliggör för medarbetare på alla nivåer inom 
vilka ramar som verksamheten ska bedrivas. Processerna är 
även utgångspunkten för bolagets riskanalys, vilket återspeglas 
i organisation och handlingsplaner. En central del i processut-
vecklingen är att arbeta med ständiga förbättringar där både 
medarbetares och kunders synpunkter tas tillvara. Bolaget är 
sedan flera år tillbaka miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Bolagets funktioner för riskmanagement, compliance och in-
ternrevision har, som tidigare beskrivits, bland annat till upp-
gift att på olika sätt identifiera, hantera och granska bolagets 
operativa risker.

Motpartsrisk
Motpartsrisk finansiella instrument
Motpartsrisk avser de resultateffekter som uppstår om en utgi-
vare eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra 
sina förpliktelser. För att begränsa motpartsrisken i placeringar 
i räntebärande värdepapper har bolaget fastställt vilken den 
lägsta kreditvärdering (rating) en emittent ska ha. Dessutom 
finns begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika 
emittenter, dessa begränsningar styrs med utgångspunkt ifrån 
gällande skuldtäckningsregler. Bolaget har inga finansiella till-
gångar som är förfallna till betalning eller som är nedskrivna. 
Bolaget har inte någon pant, annan säkerhet eller garantier ut-
ställda av tredje part för de finansiella tillgångarna. Bolaget har 
inte några finansiella tillgångar som har ett nedskrivnings- 
behov eller är oreglerade.

Motpartsrisk i avgiven återförsäkring
Motpartsrisken i avgiven återförsäkring är risken att betalning 
inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet med återför-
säkringsavtalen. För att begränsa denna risk har länsförsäk-
ringsgruppen ett särskilt regelverk för vilka externa återförsäk-
ringsgivare som får användas. Minimikravet vid val av 
återförsäkrare är bland annat att dessa ska ha minst A-rating en-
ligt ratinginstitutet Standard & Poor´s när det gäller affär med 
lång avvecklingstid och minst BBB-rating på övrig affär. I ned-
anstående tabell framgår hur exponeringen för motpartsrisk 
fördelar sig på olika ratingkategorier beträffande länsförsäk-
ringsgruppens avtal med externa återförsäkringsgivare per 
2014-12-31.

Onoterade PE

Sverige

Europa

USA

Övriga

Japan
46% (59%)

22,4

5%

28%

27%

40%

12,8

3,3

14% (0%)7% (8%)
4% (0%)

21% (19%)

8% (14%)

USD

EUR

NOK

AAA till AA-
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AAA AA+ AA AA- A+ A A-
BBB+/
BBB-

Ej
rating Totalt

Svenska kommunobligationer 1 000 1 000
Svenska Bostadshypotek 42 463 5 562 5 369 53 394
Utländska Bostadshypotek 12 463 12 463
Övriga svenska emittenter 7 931 10 213 15 151 10 036 10 144 41 893 95 368
Utländska stater 5 248 5 248
Övriga utländska emittenter 5 006 5 028 10 867 20 901
Totalt 56 400 12 463 0 5 562 10 213 25 768 15 064 10 144 52 760 188 374

2014-12-31 % 2013-12-31 %
AAA till AA- 74 425 40 % 84 781 45 %
A+ till A- 51 045 27 % 35 633 19 %
BBB+ till BBB- 10 144 5 % 25 223 13 %
Utan rating 52 760 28 % 43 996 23 %
Summa 188 374 189 633

Kreditkvalitet på klasser av finansiella tillgångar

Marknadsvärde per ratingkategori, tkr Bolagets räntebärande placeringar 
fördelade på ratingkategori
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Standard & Poor’s rating 2014-12-31 %

aa 39

a 45

BBB 13

Utan rating från S&P 3

total 100

Länsförsäkringar Gotland köper all återförsäkring genom åter-
försäkringsavdelningen hos Länsförsäkringar AB. Länsförsäk-
ringsgruppen har ett antal interna pooler som ger länsbolagen 
återförsäkringsskydd. Detta innebär att bolagen återförsäkrar 
varandra för de skador som överstiger vissa fastställda belopp 
(självbehåll). Självbehållet fastställs årligen i styrelsen och är 
för Länsförsäkringar Gotlands del maximerat till 5,0 (5,0) Mkr. 
Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begränsar sina 
åtaganden i försäkringsavtalen, per skada, per händelse och to-
talt per skadeår, upp till den skadekostnadsnivå som täcks av 
externa återförsäkrare. Bolaget har på balansdagen 112,9 (80,4) 
Mkr i återförsäkrares andel av oreglerade skador, för detta be-
lopp svarar både externa återförsäkringsbolag och bolag inom 
länsförsäkringsgruppen. Största risk i mottagen affär bedöms 
vara vårt deltagande i Nordiska Kärnförsäkringspoolen. Maxi-
mal ansvarighet per skadehändelse är för bolagets del begrän-
sad till ca 5,7 (5,3) Mkr.

Risker i övrig verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäk-
ringar och bankprodukter till kunderna för Länsförsäkringar 
Liv respektive Länsförsäkringar Banks räkning. Som ersätt-
ning för detta erhåller Länsförsäkringar Gotland en provision. 
Se vidare not 1.

  NOT 3    PREMIEINKOMST (KONCERNEN/MODERBOLAGET)

  NOT 4   KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANS-
 RÖRELSEN (KONCERNEN/MODERBOLAGET)

2014 2013
Direkt försäkring i Sverige 193 941 183 750
Mottagen återförsäkring 40 852 18 260
Summa premieinkomst 234 793 202 010

2014 2013
Överförd kapitalavkastning 3 573 5 034

Räntesatser, procent
Räntesats trafik-, sjuk- och 

olycksfallsförsäkring 2,00% 2,25%
Räntesats övriga försäkringsgrenar 0,60% 1,20%

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva 
premieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av in- och utgående 
avsättningar för oreglerade skador f.e.r under året. Som ränte-
sats tillämpas för samtliga försäkringsgrenar utom trafik, sjuk- 
och olycksfallsförsäkring den genomsnittliga räntan för Stibor 
3-månaders löptid. För trafik samt sjuk- och olycksfallsförsäk-
ring är räntesatsen fastställd som den genomsnittliga räntan för 
en 7-årig statsobligation över de senaste fem åren.
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  NOT 5    FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Före avgiven Återförsäkrares Försäkringsersätt-
               (KONCERNEN/MODERBOLAGET) återförsäkring andel ningar f.e.r

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Utbetalda försäkringsersättningar -103 673 -101 159 7 161 444 -96 512 -100 715
Förändring i avsättning för inträffade
och rapporterade skador -248 11 198 18 265 -21 759 18 017 -10 561
Förändring i avsättning för inträffade
men ej rapporterade skador -19 666 -1 328 14 228 4 701 -5 438 3 373
Driftskostnader för skadereglering -16 631 -14 998 0 0 -16 631 -14 998
Försäkringsersättningar f.e.r -140 218 -106 287 39 654 -16 614 -100 564 -122 901

  NOT 6    DRIFTSKOSTNADER Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

Specifikation av resultatposten driftskostnader
Anskaffningskostnader -16 320 -17 163 -16 320 -17 163
Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader -566 308 -566 308
Administrationskostnader -18 743 -18 812 -17 263 -17 333
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring -181 -194 -181 -194
Summa -35 810 -35 861 -34 330 -34 382

Koncernen Moderbolaget
Övriga driftskostnader 2014 2013 2014 2013
Skaderegleringskostnader ingående i
utbetalda försäkringsersättningar -16 631 -14 998 -16 631 -14 998

Driftskostnader för kapitalförvaltning ingående
i Kapitalförvaltning, kostnader -5 191 -5 386 -5 191 -5 386

Kostnader för förmedlad affär -41 648 -41 180 -41 648 -41 180
Summa -63 470 -61 564 -63 470 -61 564
Summa driftskostnader -99 280 -97 425 -97 800 -95 946

Totala driftskostnader uppdelade på kostnadsslag
Direkta och indirekta personalkostnader -49 627 -49 013 -49 627 -49 013
Lokal- och kontorsomkostnader -3 277 -3 357 -3 277 -3 357
Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring -207 -170 -207 -170
Ombudsersättningar -744 -588 -744 -588
Avskrivningar -2 259 -2 442 -779 -963
Övriga driftskostnader -43 166 -41 855 -43 166 -41 855
Summa -99 280 -97 425 -97 800 -95 946

  NOT 7    ÖVRIGA TEKNISKA KOSTNADER (KONCERNEN/MODERBOLAGET)
2014

Premier- och trafikförsäkringsavgifter 1 836
Skadekostnader* -5 739
Driftskostnader -381
Kapitalavkastning 181
Övriga tekniska kostnader -4 103

*2 940 tkr av beloppet avser 2013. Den prognostiserade kostnaden för 2013 reserverades i föregående års bokslut på rad Oreglerade 

skador. I och med en förändring i redovisningsprinciper har den prognostiserade kostnaden vänts på rad Förändring i avsättning för 

oreglerade skador, före avgiven återförsäkring och iställets bokats som Övriga tekniska kostnader. 2013 års skadekostnad för TFF 

har dock endast en resultateffekt i 2014 års bokslut utgörandes av mellanskillnaden mellan den prognostiserade kostnaden och det 

faktiska utfallet om -271 tkr.
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  NOT 8    ÅTERBÄRING OCH RABATTER (KONCERNEN/MODERBOLAGET)
2014 2013

IB Återbäring och rabatter 0 46 500
Under perioden reglerad återbäring och rabatt 0 -46 500
Återförd ej utnyttjad återbäring 240 0
Årets avsättning för ej förfallen återbäring 49 760 0
Återbäring och rabatter 50 000 0

  NOT 9    KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

Hyresintäkter från byggnader och mark 713 594 713 594

Utdelning på aktier och andelar 3 238 2 552 3 238 2 552
Utdelning på aktier i koncern/intressebolag 50 0 50 0

Ränteintäkter mm
- obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 630 3 556 3 630 3 556
- övriga ränteintäkter 1 841 2 243 1 841 2 243

Valutakursvinster, netto 88 114 88 114

Realisationsvinster och återförda nedskrivningar, netto
- aktier och andelar 13 383 23 717 13 383 23 717
- räntebärande värdepapper 691 185 691 185
Summa kapitalavkastning, intäkter 23 634 32 961 23 634 32 961

  NOT 10  OREALISERADE VINSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

- byggnader och mark 0 0 0 3 000
- aktier i koncern/intresseföretag 358 200 39 649 5 695
- aktier och andelar 96 756 44 747 57 465 39 252
- räntebärande papper 5 665 1 820 5 665 1 820
Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar 102 779 46 767 102 779 49 767

 NOT 11   KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

Driftskostnader för byggnader och mark -1 315 -5 173 -1 315 -5 173
Kapitalförvaltningskostnader -5 191 -5 386 -5 191 -5 386
Räntekostnader mm

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -5 421 0 -5 421 0
Valutakursförluster, netto 0 0 0 0
Realisationsförluster, netto

- aktier och andelar

- aktier och andelar i intresseföretag

0

0

0

0

0

0

0

0
Summa kapitalavkastning, kostnader -11 927 -10 559 -11 927 -10 559

 NOT 12   OREALISERADE FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

- byggnader och mark 0 0 0 0

- aktier och andelar -41 932 -4 303 -41 906 -4 303
- räntebärande papper -2 100 -594 -2 100 -594
Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar -44 032 -4 897 -44 006 -4 897
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 NOT 14   ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER (KONCERNEN/MODERBOLAGET)

Övriga intäkter 2014 2013
Provisioner från Liv 4 263 3 301
Provisioner från Bank och Fond 44 652 37 601
Provisioner från Fastighetsförmedling 138 129
Summa intäkter 49 053 41 031

Övriga kostnader
Driftskostnader för Liv -3 573 -3 374
Driftskostnader för Bank och Fond -37 687 -37 241
Driftskostnader för Fastighetsförmedling -388 -565
Summa kostnader -41 648 -41 180
Resultat förmedlad affär 7 405 -149

 NOT 15   SKATTER Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

Aktuell skattekostnad/intäkt
Periodens skattekostnad/intäkt 177 -4 432 0 -4 609
Justering av skatt hänförlig till tidigare år -304 0 -304 0
Summa aktuell skatt -127 -4 432 -304 -4 609

Uppskjuten skattekostnad/intäkt
   Temporära skillnader immateriella tillgångar 148 148 0 0
   Temporära skillnader byggnader och mark -72 -72 -72 -732
   Temporära skillnader aktier och andelar -7 175 -7 697 -7 175 -7 686
   Temporära skillnader räntebärande värdepapper -785 -259 -785 -270
   Pensionskostnader enligt 62-årsregeln -59 40 -59 40
   Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver -1 336 -4 334 0 0
Summa uppskjuten skatt -9 279 -12 174 -8 091 -8 648
Totalt redovisad skattekostnad/intäkt -9 406 -16 606 -8 395 -13 257

Avstämning av effektiv skatt
Koncernen 2014 % 2014 2013 % 2013
Resultat före skatt 62 032 79 504

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -13 647 22,0% -17 491
Skatt hänförlig till tidigare år -304 0
Skatteeffekt av:
- ej avdragsgilla kostnader -146 -133
- ej skattepliktiga intäkter 31 40
- ej avdragsgill värdeförändring i aktier och andelar -3 752
- ej skattepliktig värdeförändring i koncern/intressebolag 8 717 1 253
- schablonintäkt på investeringsfonder -241 -235
- schablonränta på periodiseringsfonder -64 -40
Redovisad effektiv skatt 15,2% -9 406 20,9% -16 606

 NOT 13   ÅRETS NETTOVINST/FÖRLUST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT
            
Samtliga tillgångar är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

Aktier i koncern/intresseföretag 408 200 39 699 5 695
Aktier och andelar 71 533 66 827 32 268 61 332
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 4 306 7 210 4 306 7 210
Summa 76 247 74 237 76 273 74 237

Bolaget har inga finansiella skulder värderade till verkligt värde.
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 NOT 15   SKATTER FORTS

Avstämning av effektiv skatt
Moderbolaget 2014 % 2014 2013 % 2013
Resultat före skatt 57 464 64 282

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -12 642 22,0% -14 142
Skatt hänförlig till tidigare år -304 0
Skatteeffekt av:
- ej avdragsgilla kostnader -146 -133
- ej skattepliktiga intäkter 31 40
- ej avdragsgill värdeförändring i aktier och andelar -3 752 0
- ej skattepliktig värdeförändring i koncern/intressebolag 8 723 1 253

- schablonintäkt på investeringsfonder -241 -235
- schablonränta på periodiseringsfonder -64 -40
Redovisad effektiv skatt 14,6% -8 395 20,6% -13 257

Redovisat i balansräkningen
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

Koncernen Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Immateriella tillgångar 0 0 -148 -297 -148 -297
Rörelsefastigheter 0 0 -7 207 -7 135 -7 207 -7 135
Andra finansiella placeringstillgångar 1 128 1 128 -31 502 -23 543 -30 374 -22 415
Avsättning för pensioner 970 1 029 0 0 970 1 029
Obeskattade reserver 0 0 -52 807 -51 470 -52 807 -51 470
Skattefordringar/skatteskulder 2 098 2 157 -91 664 -82 445 -89 566 -80 288

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

Moderbolaget Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Byggnader och mark 0 0 -7 207 -7 135 -7 207 -7 135
Andra finansiella placeringstillgångar 1 128 1 128 -31 502 -23 543 -30 374 -22 415
Avsättning för pensioner 970 1 029 0 0 970 1 029
Skattefordringar/skatteskulder 2 098 2 157 -38 709 -30 678 -36 611 -28 521

 NOT 16   IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Koncernen

Utgifter för datorprogram 2014 2013

Anskaffningsvärden
Ingående balans 7 488 7 488
Internt utvecklade tillgångar 0 0
Utgående balans 7 488 7 488

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående balans -6 141 -5 467
Årets avskrivningar enligt plan -673 -674
Utgående balans -6 814 -6 141
Summa immateriella tillgångar 674 1 347

Anskaffade datorprogram har en beräknad nyttjandeperiod av 5 år och avskrivs med 20% per år.
Avskrivningarna redovisas i koncernresultaträkningen i raden driftskostnader f.e.r.

Immateriella tillgångar förekommer endast i koncernen.
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 NOT 17   BYGGNADER OCH MARK/RÖRELSEFASTIGHETER
Koncernen Moderbolaget

Rörelse- Förvaltnings-
fastigheter fastigheter

Antal 4 4
Areal kvm 3 151 3 151
Anskaffningsvärde tkr 37 462 15 402
Marknadsvärde 41 975 41 975
Bokfört värde 41 975 41 975
Bokfört värde per kvm kr 13 321 13 321

Geografisk fördelning
Av det totala fastighetsbeståndet är en kontorsfastighet och en mindre industrifastighet belägna i Visby, 

en kontorsfastighet i Hemse och en andelsfastighet i Stockholm.

Koncernen/Moderbolaget
Belopp i tkr 2014 2013
Ingående verkligt värde 41 975 38 975
Aktiverade investeringar 0 0
Nettoförändring av marknadsvärdet 0 3 000
Utgående verkligt värde 41 975 41 975

Rörelsefastigheter     Koncernen
Omvärderat avskrivet anskaffningsvärde 2014 2013
Ingående balans 41 975 38 975
Aktiverade investeringar 0 0
Årets planmässiga avskrivningar före omvärdering -806 -806
Omvärdering av rörelsefastigheter 806 3 806
Utgående balans 41 975 41 975

Avskrivningar
Ingående balans 3 882 3 076
Årets avskrivningar enligt plan 806 806
Utgående balans 4 688 3 882

Kontorsfastigheten i Visby har värderats externt vid årskiftet 2013/2014. Övriga värderades vid årsskiftet 2012/2013.

Verkliga värden har beräknats med användandet av en ortsprismetod och avkastningsbaserad kassaflödesmetod.

Byggnader och mark - påverkan på periodens resultat     Moderbolaget
2014 2013

Hyresintäkter 713 594
Direkta kostnader -1 315 -5 173
Orealiserade värdeförändringar 0 3 000
Summa: -602 -1 579

Andel av fastigheterna som används i den egna verksamheten
Fastigheterna består av två kontorsfastigheter som till huvuddelen används till eget kontor. Innehåller också butik/kontor som hyrs ut 

till utomstående hyresgäster. Hyreskontrakt avseende kontor och butiker upprättas initialt normalt på en hyrestid som omfattar 5 år. 

En fastighet avser en andelsfastighet i Stockholm där bolaget äger 9 procent av fastigheten. Häri används en lägenhet som övernatt-

ningslägenhet i samband med tjänsteresor.

En mindre industrifastighet används för skadebesiktning av motorfordon.
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 NOT 18   AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget Dotterföretagets        Ägarandel i %
säte, land 2014 2013

Humlegården Gotland AB Gotland, Sverige 100 100

Verkligt värde
Vid årets början 74 596 69 101
Förändring verkligt värde 39 291 5 495
Utgående balans 31 december 113 887 74 596

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

Dotterföretag/Organisationsnummer/Säte Antal andelar Andelar i % Anskaffningsvärde Redovisat värde
2014 2013 2014 2013

Humlegården Gotland AB, 556676-2687, Gotland 51 000 100 15 925 15 925 113 887 74 596
Summa aktier och andelar i koncernföretag 15 925 15 925 113 887 74 596

 NOT 19   AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Koncernen/Moderbolaget Intresse-

företagets

       Ägarandel i %

säte, land 2014 2013
Brandförebyggarna Gotland AB Gotland, Sverige 50 50

Verkligt värde
Vid årets början 1 090 990
Utdelning -50 -100
Förändring verkligt värde 358 200
Utgående balans 31 december 1 398 1 090

Specifikation av koncernens/moderbolagets direkta innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag/Organisationsnummer/Säte Antal andelar Andelar i % Anskaffningsvärde Redovisat värde
2014 2013 2014 2013

Brandförebyggarna Gotland AB, 556629-9946, 

Gotland 25 000 50 0 50 1398 1 090
Summa aktier och andelar i intresseföretag 0 50 1398 1 090

 NOT 20   AKTIER OCH ANDELAR Verkligt värde Anskaffningsvärde
2014 2013 2014 2013

Moderbolaget 468 614 458 311 347 626 352 956
Koncernen 582 501 532 907 363 462 368 792

Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i Not 22.
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 NOT 21   OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER
Verkligt värde Upplupet anskaffningsvärde

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013 2014 2013
Svenska staten 31 676 0 31 725 0
Svenska bostadsinstitut 10 794 10 899 10 109 10 170
Länsförsäkringar Kort Räntefond 57 617 57 213 57 997 57 997
Övriga svenska räntefonder 10 364 10 006 10 045 10 000
Övriga svenska emittenter 87 443 89 549 83 244 88 766
Övriga utländska emittenter 33 368 38 050 32 916 37 124
Summa 231 262 205 717 226 036 204 057

Varav noterade värdepapper 231 262 205 717 226 036 204 057

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde 

överstiger nominella värden.* 14 281 2 721

*Avser enbart eget innehav eftersom tillförlitliga uppgifter om

nominellt värde i räntefonder inte kunnat erhållas.

Förfallostruktur; obligationer och andra räntebärande värdepapper
2014 2013 2014 2013

Mindre än ett år 22 345 27 237 21 535 27 039
Mellan 1 - 5 år 180 195 178 480 175 734 177 018
Över 5 år 28 722 0 28 767 0
Summa 231 262 205 717 226 036 204 057

 NOT 22   KATEGORIER AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Samtliga tillgångar är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar             Koncernen        Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

Aktier och andelar 582 501 532 907 468 614 458 311
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 231 262 205 717 231 262 205 717
Upplupen ränteintäkt 777 1 038 777 1 038
Summa 814 540 739 662 700 653 665 066

Finansiella skulder                    
2014 2013 2014 2013

Övriga skulder 7 525 9 190 7 525 9 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 595 5 955 6 595 5 955
Summa 14 120 15 145 14 120 15 145
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I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt 

värde i balansräkningen. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer:

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

Moderbolaget
2014 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 309 059 146 608 12 947 468 614
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 231 262 0 0 231 262
Summa moderbolaget 540 321 146 608 12 947 699 876

Koncernen
2014

Aktier och andelar 309 059 231 673 41 769 582 501
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 231 262 0 0 231 262
Summa koncernen 540 321 231 673 41 769 813 763

Moderbolaget
2013 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 291 949 131 862 34 500 458 311
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 205 717 0 0 205 717
Summa moderbolaget 497 666 131 862 34 500 664 028

Koncernen
2013

Aktier och andelar 291 949 206 458 34 500 532 907
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 205 717 0 0 205 717
Summa koncernen 497 666 206 458 34 500 738 624

Redovisade värden för finansiella tillgångar, nivå 2 Moderbolaget

Aktier och andelar

Koncernen

Aktier och andelar
Ingående balans 131 862 206 458
Vinster och förluster som redovisas i resultatet 10 434 20 903
Inköp 4 312 4 312
Försäljningar 0 0
Utgående balans 146 608 231 673

Känslighetsanalys för finansiella tillgångar, nivå 2

Vid värdenedgång om 10%:

Moderbolaget

Aktier och andelar

Koncernen

Aktier och andelar
Påverkan på resultat före skatt 14 661 23 167
Påverkan på eget kapital efter skatt 11 436 18 070



46  läNSföRSäkRINGaR GOtlaND ÅRSREDOVISNING 2014

Värdering av tillgångar på nivå 2:
Aktierna i LFAB värderas till substansvärde (145,4 Mkr). Substansvärdet för LFAB-aktien är det samma som LFAB-koncernens redovisade beskattade 

egna kapital. Det som påverkar förändringar i substansvärdet på LFAB-aktien är således årets totalresultat i LFAB-koncernen. 

Andelarna i Länsförsäkringar Mäklarservice AB värderas till substansvärde (0,4 Mkr). Substansvärdet hos Länsförsäkringar Mäklarservice AB är det 

samma som bolagets redovisade beskattade egna kapital. Det som påverkar förändringar i substansvärdet är således årets totalresultat i Länsförsäk-

ringar Mäklarservice AB. 

Andelarna i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB värderas till substansvärde (0,8 Mkr). Substansvärdet hos Länsförsäkringar Fastighetsförmed-

ling är det samma som bolagets redovisade beskattade egna kapital. Det som påverkar förändringar i substansvärdet är således årets totalresultat i  

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB. 

Länsförsäkringar Gotland äger andelar i fastighetsbolag. Andelarna redovisas till verkligt värde. På nivå 2 redovisas värdet på andelar i Humlegården 

Holding I-III (85,1 Mkr). Värdet på andelarna beräknas som ett substansvärde vilket består av respektive koncerns egna kapital plus orealiserade  

värdeförändringar (”övervärden”) i fastigheter. Övervärdet är lika med fastigheternas marknadsvärde minus koncernmässigt bokfört värde korrigerat 

för uppskjuten skatt. Fastigheterna värderas av externa värderingsföretag och dessa görs med användning av ortspriser och fastigheternas kassaflö-

den. Då marknaden för fastighetstransaktioner fungerat normalt har det medfört att ortspriser varit tillgängliga och kunnat användas. Den största  

negativa påverkan på värderingen av fastigheterna är en ökning av avkastningskravet. Direktavkastningskravet ligger i spannet 4,6 % - 7,5 % med 

medelvärdet 5,6 %.

Värdering av tillgångar på nivå 3:
För PE Holding AB (12,9 mkr), enligt värdering till substansvärde. Substansvärdet beräknas enligt följande:

Förvaltarnas senast rapporterade NAV för respektive fond (de europiska förvaltarna använder sig av fair value enligt IPEV Valuation Guidlines och de 

amerikanska förvaltarna använder sig av US GAAP där fair value definieras i ASC Topic 820) justerat för efterföljande kassaflöden från PE Holding AB 

till fonderna respektive utbetalningar från fonderna till PE Holding AB. De parametrar som påverkar om värdet på aktierna ökar/minskar i PE Holding 

AB är dels, avseende underliggande innehav i bolag som använder diskonterad kassaflödesmodell för värdering av bolaget, om framtida vinstmargina-

ler förändras eller om räntan som används för diskontering förändras. I underliggande innehav av bolag som använder en multipelvärdering så påver-

kas värdet av förändringar i de multiplar som används men även av förändringar i de underliggande faktorerna i jämförbara bolag. Utöver detta så på-

verkas aktiekursen i LF PE Holding av förändringar i valutakursen på USD och Euro.

För LF Secondary PE Investments S.A. (28,8 mkr), enligt värdering till substansvärde. Substansvärdet beräknas enligt följande:

Förvaltarnas senast rapporterade NAV för respektive fond (de europiska förvaltarna använder sig av fair value enligt IPEV Valuation Guidlines och de 

amerikanska förvaltarna använder sig av US GAAP där fair value definieras i ASC Topic 820) justerat för efterföljande kassaflöden från LF Secondary 

PE Investments S.A. till fonderna respektive utbetalningar från fonderna till LF Secondary PE Investments S.A.. De parametrar som påverkar om vär-

det på aktierna ökar/minskar i LF Secondary PE Investments S.A. är dels, avseende underliggande innehav i bolag som använder diskonterad kassa-

flödesmodell för värdering av bolaget, om framtida vinstmarginaler förändras eller om räntan som används för diskontering förändras. I underliggande 

innehav av bolag som använder en multipelvärdering så påverkas värdet av förändringar i de multiplar som används men även av förändringar i de un-

derliggande faktorerna i jämförbara bolag. Utöver detta så påverkas aktiekursen i LF Secondary PE Investments S.A. av förändringar i valutakursen på 

USD och Euro.

Redovisade värden för finansiella tillgångar, nivå 3 Moderbolaget

Aktier och andelar

Koncernen

Aktier och andelar
Ingående balans 34 500 34 500
Vinster och förluster som redovisas i resultatet -21 553 7 243
Inköp 0 26
Försäljningar 0 0
Utgående balans 12 947 41 769

Känslighetsanalys för finansiella tillgångar, nivå 2

Vid värdenedgång om 10%:

Moderbolaget

Aktier och andelar

Koncernen

Aktier och andelar
Påverkan på resultat före skatt 1 295 4 177
Påverkan på eget kapital efter skatt 1 010 3 258
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 NOT 23   FORDRINGAR AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

Koncernen/Moderbolaget
2014 2013

Fordringar hos försäkringstagare 47 909 45 393
Fordringar hos försäkringsföretag 15 360 8 720
Summa fordringar avseende direkt försäkring 63 269 54 113

 NOT 24   MATERIELLA TILLGÅNGAR OCH VARULAGER

Koncernen/moderbolaget

Inventarier

Anskaffningsvärde 2014 2013
Ingående balans 17 267 17 147
Förvärv 273 286
Avyttringar och utrangeringar -459 -166
Utgående balans 31 december 17 081 17 267

Avskrivningar
Ingående balans -15 478 -14 651
Årets avskrivningar enligt plan -804 -993
Avyttringar och utrangeringar 459 166
Utgående balans 31 december -15 823 -15 478

Planenligt restvärde 1 258 1 789
Lager av skadeförebyggande produkter 91 161
Redovisade värden 1 349 1 950

 NOT 25   LIKVIDA MEDEL Koncernen Moderbolaget
2014 2013 2014 2013

Placering på fasträntekonto (bundet tre-sex månader) 105 000 75 000 105 000 75 000
Kassa och bank 109 017 64 658 109 009 64 623
Summa likvida medel 214 017 139 658 214 009 139 623

 NOT 26   FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Ingående balans 8 416 8 109
Årets aktivering 7 850 8 416
Årets avskrivning -8 416 -8 109
Utgående balans 7 850 8 416
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 NOT 28   EGET KAPITAL

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 reservfondsavsättning och efter att eventuell återbäring lämnats. 

Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital.
Ytterligare information om det egna kapitalet finns i Rapport över förändring i eget kapital.

 NOT 29   OBESKATTADE RESERVER

Moderbolaget 2014 2013
Säkerhetsreserv 195 548 189 449

Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond tax. 11 2 813 2 813
Periodiseringsfond tax. 12 9 654 9 654
Periodiseringsfond tax. 14 6 983 6 983
Summa periodiseringsfonder 19 450 19 450

Utjämningsfond 24 847 24 847

Ackumulerade överavskrivningar
Ingående balans 1 januari 210 160
Årets över/underavskrivningar -25 50
Utgående balans 31 december 185 210
Summa obeskattade reserver 240 030 233 956

 NOT 30   AVSÄTTNING FÖR EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Brutto Åter-

försäkrares 
andel

Netto Brutto Åter-
försäkrares 

andel

Netto

Avsättning för ej intjänade premier
Ingående balans 92 692 0 92 692 88 403 0 88 403
Försäkringar tecknade under perioden 97 522 0 97 522 92 692 0 92 692
Intjänade premier under perioden -92 692 0 -92 692 -88 403 0 -88 403
Utgående balans 97 522 0 97 522 92 692 0 92 692

Bolaget har inte gjort någon avsättning för kvardröjande risker.

 NOT 27   ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Förutbetalda kostnader 2 849 2 188
Upplupna intäkter 23 607 6 655
Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 456 8 843
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 NOT 31   AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Brutto Åter-

försäkrares 
andel

Netto Brutto Åter-
försäkrares 

andel

Netto

Avsättning för oreglerade skador
IB Rapporterade skador 122 388 -20 751 101 637 139 298 -42 510 96 788
IB Inträffade, ännu ej rapporterade skador (IBNR) 158 432 -59 624 98 808 157 104 -54 923 102 181
IB Avsättning för skaderegleringskostnader 12 122 0 12 122 6 410 0 6 410
Ingående balans 292 942 -80 375 212 567 302 812 -97 433 205 379

Kostnad för skador som inträffat
under innevarande år 104 218 -5 552 98 666 133 333 -12 560 120 773

Utbetalt/överfört till försäkringsskulder

eller andra kortfristiga skulder -103 673 7 161 -96 512 -101 159 444 -100 715

Förändring av förväntad kostnad för skador 

som inträffat under tidigare år (avvecklingsresultat) -3 006 -3 952 -6 958 -47 756 29 174 -18 582

Förändring i avsättning för skadereglering 144 0 144 5 712 0 5 712

Effekt av beståndsöverlåtelse
Verkligt värde av övertaget bestånd trafik

(redovisat i balansräkningen) 58 559 -33 487 25 072
Anpassning till bolagets redovisningsprinciper

(redovisat i resultaträkningen) -3 337 3 337 0
Livränterörelse 36 382 0 36 382 0 0 0
Utgående balans 382 229 -112 868 269 361 292 942 -80 375 212 567

UB Rapporterade skador 176 332 -39 016 137 316 122 388 -20 751 101 637

UB Inträffade, ännu ej rapporterade skador (IBNR) 193 631 -73 852 119 779 158 432 -59 624 98 808

UB Avsättning för skaderegleringskostnader 12 266 0 12 266 12 122 0 12 122

 NOT 32   AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Koncernen/Moderbolaget

Pensionsförpliktelser
Bolaget har enligt kollektivavtal ett pensionslöfte till delar av personalen (födda 1955 och tidigare) om 

möjlighet till förtida pension mellan 62 och 65 år. Bolaget har med underlag av personalstatistik och 

tidigare nyttjandegrad beräknat skulden till 4,4 (4,7) Mkr inklusive löneskatt. 

Avsättningen är ej tryggad enligt Tryggandelagen
2014 2013

Ingående balans 4 679 4 499
Betalningar till pensionsinstitut -347 -757
Årets avsättning/upplösning 77 937
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 4 409 4 679

 NOT 33   SKULDER AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Skulder till försäkringstagare 23 300 19 362
Skulder till försäkringsföretag 9 160 9 833
Summa skulder avseende direkt försäkring 32 460 29 195
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 NOT 34   ÖVRIGA SKULDER

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Leverantörsskulder 5 400 3 799
Övriga skulder 2 125 5 391
Summa övriga skulder 7 525 9 190

 NOT 35   ÖVRIGA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Semesterlöneskuld 2 268 2 117
Provisioner 1 860 1 602
Sociala kostnader 2 159 2 009
Övrigt 308 227
Summa 6 595 5 955

 NOT 36   FÖRVÄNTADE ÅTERVINNINGSTIDPUNKTER FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Koncernen

Tillgångar Högst 1 år Längre än 1 år Totalt
Immateriella tillgångar 674 674
Aktier och andelar i intresseföretag 1 398 1 398
Aktier och andelar 306 309 276 192 582 501
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 22 345 208 917 231 262
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 208 208
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 3 589 109 279 112 868
Kundfordringar 47 909 47 909
Övriga fordringar avseende direkt försäkring 15 360 15 360
Fordringar avseende återförsäkring 5 465 5 465
Övriga fordringar 656 656
Rörelsefastigheter 41 975 41 975
Övriga materiella tillgångar och varulager 91 1 258 1 349
Likvida medel 214 017 214 017
Aktuell skattefordran 8 148 8 148
Upplupna ränteintäkter och förutbetalda hyreskostnader 794 794
Förutbetalda anskaffningskostnader 7 850 7 850
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 456 26 456
Summa tillgångar 659 871 639 019 1 298 890

Skulder
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 97 522 97 522
Oreglerade skador 77 594 304 635 382 229
Återbäring och rabatter 50 000 50 000
Pensioner och liknande förpliktelser 4 409 4 409
Aktuell skatteskuld 308 308
Uppskjuten skatteskuld 12 677 76 889 89 566
Skulder avseende direkt försäkring 32 460 32 460
Skulder avseende återförsäkring 3 904 3 904
Övriga skulder 7 525 7 525
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 595 6 595
Summa skulder 288 585 385 933 674 518
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 NOT 36   FÖRVÄNTADE ÅTERVINNINGSTIDPUNKTER FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER FORTS.

Moderbolaget

Tillgångar Högst 1 år Längre än 1 år Totalt
Byggnader och mark 41 975 41 975
Aktier och andelar i koncernföretag 113 887 113 887
Aktier och andelar i intresseföretag 1 398 1 398
Aktier och andelar 306 309 162 305 468 614
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 22 345 208 917 231 262
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 208 208
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 3 589 109 279 112 868
Fordringar avseende direkt försäkring 63 269 63 269
Fordringar avseende återförsäkring 5 465 5 465
Övriga fordringar 656 656
Materiella tillgångar och varulager 91 1 258 1 349
Likvida medel 214 009 214 009
Aktuell skattefordran 8 148 8 148
Upplupna ränte- och hyresintäkter 794 794
Förutbetalda anskaffningskostnader 7 850 7 850
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 456 26 456
Summa tillgångar 659 871 639 019 1 298 890

Skulder
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 97 522 97 522
Oreglerade skador 77 594 304 635 382 229
Återbäring och rabatter 50 000 50 000
Pensioner och liknande förpliktelser 0 4 409 4 409
Aktuell skatteskuld 308 308
Uppskjuten skatteskuld 11 792 24 819 36 611
Skulder avseende direkt försäkring 32 460 32 460
Skulder avseende återförsäkring 3 904 3 904
Övriga skulder 7 525 7 525
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 595 6 595
Summa skulder 287 700 333 863 621 563
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 NOT 38   NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närstående relation med sitt dotterbolag, se not 18.

Inga transaktioner med koncernföretaget har förekommit under året.

Moderbolaget har inga fordringar på dotterbolaget.

Länsförsäkringsgruppen
De 23 länsbolagen har valt att organisera den gemensamma verksamheten i Länsförsäkringar AB-koncernen. Koncernen har fått i 

uppdrag av länsförsäkringsbolagen att bedriva verksamhet inom områden där storskalighet är en avgörande konkurrensfördel och att 

tillhandhålla sådan service till länsförsäkringsbolagen som av effektivitetsskäl ska produceras och tillhandahållas gemensamt inom 

Länsförsäkringar.

Som närstående räknar Länsförsäkringar Gotland, förutom det egna dotterbolaget, även övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen.

Inom länsförsäkringsgruppen förekommer transaktioner mellan närstående av såväl engångskaraktär som av löpande karaktär. Till 

transaktion av engångskaraktär hör köp och försäljning av tillgångar och liknande transaktioner. Dessa är normalt av begränsad om-

fattning. Till transaktioner av löpande karaktär hör tjänster som tillhandahålls av Länsförsäkringar AB gentemot länsförsäkringsbolag 

avseende utförandet av utvecklingsprojekt och service.

Prissättningen för affärsverksamheten är gjord på marknadsmässiga villkor. Prissättning för serviceverksamhet inom länsförsäkrings- 

gruppen baseras på direkta och indirekta kostnader. Totalt sett syftar prissättningen till att fördela kostnaderna rättvist inom länsför-

säkringsgruppen utifrån förbrukning. Gemensamma utvecklingsprojekt och gemensam service är kollektivt finansierade och faktureras 

utifrån beslutad fördelningsnyckel.

 NOT 37   STÄLLDA SÄKERHETER/EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
För försäkringstekniska avsättningar registerförda tillgångar* 561 506 335 784
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

*I enlighet med 6 kap. 30§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de placeringstillgångar som använts för skuldtäckning. Registerföring-
en innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid bolagets insolvens. 

2014 2013
Övriga eventualförpliktelser 0 37 146
Summa: 0 37 146

I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning bolaget ska ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal 

framgår även att Länsförsäkringar Gotland ska stå för 80 procent av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de lån som  

bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Till och med år 2013 fanns dock en begränsning som innebar att bolagets ansvar  

maximalt kunde uppgå till det enskilda årets totala ersättning från banken.

Ersättningar som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är förenade med ett annullationsansvar. Detta innebär att bolaget kan  

bli återbetalningsskyldigt om en kund slutar betala sina premier. Risken är begränsad bl a därför att ansvaret endast är treårigt. 

Ersättningarna uppgick 2014 till 4,3 (3,3) Mkr.

Trafikförsäkringsföreningen
Av trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen följer att försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring i Sverige är skyldiga att 

vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen. Av reglerna följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera verk-

samheten i Trafikförsäkringsföreningen. Detta hanteras genom att det årliga nettounderskottet för Trafikförsäkringsföreningen fördelas 

mellan medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av Trafik- 

försäkringens stämma. Av det solidariska ansvaret följer att det enskilda medlemsbolaget kan ha en eventuell tillkommande förplik-

telse gentemot Trafikförsäkringsföreningen i det fall något annat medlemsbolag inte kan fullgöra sina förpliktelser eller i det fall de 

reserver för oreglerade skador som hålls av Trafikförsäkringsföreningen visar sig otillräckliga.

Av not 7 framgår att Länsförsäkringar Gotlands andel av nettounderskottet för Trafikförsäkringsföreningen uppgick till ca 4,1 mkr för 

2014. Detta motsvarar ca 1,3 procent av det totala nettounderskottet för Trafikförsäkringsföreningen.
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 NOT 39   ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Koncernen/Moderbolaget

Kostnader för ersättningar till anställda 2014 2013
Löner och ersättningar mm 29 636 29 369
Pensionskostnader 6 157 6 049
Sociala avgifter 9 632 9 327
Summa 45 425 44 745

      2014     2013
Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget 33,1 28,8 61,9 32,5 30,4 62,9
Dotterföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koncernen totalt 33,1 28,8 61,9 32,5 30,4 62,9

I moderbolaget är 1,2 (1,2) fastighetsanställda. Övriga anställda är kontorstjänstemän.

Könsfördelning i företagsledningen
      2014     2013

Koncernen/Moderbolaget Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Styrelsen inkl vd 4 5 9 4 5 9
Övriga ledande befattningshavare 4 1 5 4 1 5
Totalt 8 6 14 8 6 14

Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader 2014 2013
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Totalt koncernen/moderbolaget 30 380 15 789 29 957 15 376
    (varav pensionskostnader) 1) 6 157 6 049

1) Av pensionskostnader avser 603 tkr (574) gruppen styrelse och vd.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda

Koncernen/Moderbolaget 2014 2013
Löner och Varav Löner och Varav

ersättningar tantiem o d ersättningar tantiem o d
Styrelse och verkställande direktör 2 610 0 2 554 0
Kontorstjänstemän 23 609 662 23 731 577
Fälttjänstemän 3 002 60 2 712 48
Övriga anställda 415 14 372 13
Fritidsombud/Specialombud 744 0 588 0
Summa 30 380 736 29 957 638

Styrelsen beslutade om resultatdelning till personalen 2014 som uppgår till 736 tkr (638) exklusive sociala kostnader.

Närståendetransaktioner 2014
Under 2014 har bolaget haft transaktioner med Länsförsäkringar AB och dess koncernbolag. Dels utgörs dessa transaktioner av kost-

nader för gemensam service och gemensam utveckling och dels av provisionsersättningar avseende försäljning och kundvård för den 

av Länsförsäkringar Gotland förmedlade affären, vilket framgår av not 14. Utöver detta har även transaktioner skett vilka syftar till att 

reglera den interna och externa återförsäkringsaffären.

Länsförsäkringar Gotland har även under året betalt provision till Länsförsäkringar Mäklarservice avseende den mäklade försäljningen.

Närstående nyckelpersoner
Till närstående nyckelpersoner räknas styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Gotland och dess dotterbolag 

samt nära familjemedlemmar till dessa. Ersättning till närstående nyckelpersoner framgår av not 39.
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Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 2014

Koncernen/Moderbolaget
Grundlön/

styrelse- Rörlig Övriga Pensions- Summa
arvode ersättning förmåner kostnad 2014

Styrelsens ordförande från 2014-04-24, Eva Wetterdal 200 0 0 0 200
Styrelsens ordförande till 2014-04-24, Gösta af Petersens 82 0 0 0 82
Styrelsens vice ordförande Anders Hägg 104 0 0 0 104
Styrelseledamot Stefan Svensson 111 0 0 0 111
Styrelseledamot Karin Farinder 89 0 0 0 89
Styrelseledamot Alf Ehinger 89 0 0 0 89
Styrelseledamot Peter Lindvall (nyvald 2014) 59 0 0 0 59
Styrelseledamot Lena Lindberg 89 0 0 0 89
Verkställande direktör, Mariette Nicander 1 787 0 63 603 2 453
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 3 520 62 90 1 766 5 438
Totalt 6 130 62 153 2 369 8 714

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 2013

Koncernen/Moderbolaget
Grundlön/

styrelse- Rörlig Övriga Pensions- Summa
arvode ersättning förmåner kostnad 2013

Styrelsens ordförande, Gösta af Petersens 246 0 0 0 246
Styrelsens vice ordförande till 2013-04-19, Stefan Svensson 111 0 0 0 111
Styrelsens vice ordförande från 2013-04-19, Eva Wetterdal 106 0 0 0 106
Styrelseledamot Alf Ehinger 89 0 0 0 89
Styrelseledamot Lena Lindberg 89 0 0 0 89
Styrelseledamot Anders Hägg 89 0 0 0 89
Styrelseledamot Karin Farinder (nyvald 2013) 67 0 0 0 67
Styrelseledamot Malin Amér (avgick 2013) 23 0 0 0 23
Verkställande direktör, Mariette Nicander 1 735 0 59 574 2 368
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 3 490 55 83 1 673 5 301
Totalt 6 045 55 142 2 247 8 489

Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch och ränteförmån. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Till styrelsen lämnas arvode enligt bolagsstämmans beslut. Styrelsearvode lämnas inte till personer anställda i bolaget. Ersättningen till verkställande 

direktör och ledande befattningshavare består av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret kostnadsförd  

resultatdelning. Inga ersättningar har lämnats till styrelseledamöter i dotterbolag.

Pensioner
Pensionsålder för verkställande direktören är 65 år. Pensionen är tryggad genom försäkring. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 

65 år och följer gällande pensionsavtal mellan FAO och FTF.

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida har vd ett  

avgångsvederlag på 18 månadslöner.

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare bereds av ett ersättningsutskott 

som utsetts av styrelsen. Styrelsen informeras om ersättningen till ledande befattningshavare.

Ersättningar till anställda och personer i ledande position
Bolaget tillämpar principer för ersättningar som innebär att man kan identifiera, mäta, styra och internt rapportera de risker som dess verksamhet är 

förknippad med. Bolaget har en ersättningsmodell som är förenlig med och främjar en effektiv riskhantering. Utgångspunkten är att ersättningar och 

anställningsvillkor inte får uppmuntra till överdrivet risktagande men möjliggör att anställda och personer till ledande befattningar kan rekryteras och 

behållas. Separat redogörelse om ersättningar enligt Finansinspektionens allmänna råd finns tillgänglig på bolagets hemsida www.lfgotland.se
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 NOT 40   ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

Koncernen/Moderbolaget          
2014 2013

KPMG AB
Revisionsuppdrag 400 293
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 3
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 0 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-

törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

 NOT 41   KLASSANALYS

Försäkringsklasser

Moderbolaget Totalt Olycksfall Motorfordon, Brand och Motorfordon, Allmän Rättsskydd Summa Mottagen
2014 och övriga annan egen- ansvar mot ansvarighet direkt återför-

sjukdom klasser domsskada tredje man försäkring säkring

Premieinkomst, brutto 234 793 12 765 40 078 96 918 34 457 3 263 6 460 193 941 40 852
Premieintäkt, brutto 229 963 12 508 39 060 94 835 33 833 3 185 6 323 189 743 40 219
Försäkringsersättning, brutto -140 218 -13 835 -24 130 -42 464 -18 600 -2 086 -1 945 -103 060 -37 158
Driftskostnader, brutto -34 149 -3 084 -5 048 -20 005 -3 813 -657 -1 336 -33 942 -207
Resultat av avgiven 

återförsäkring -16 080 -3 089 134 -16 464 3 588 -99 -149 -16 080 0

Skadeprocent, brutto (%) 61,0% 110,6% 61,8% 44,8% 55,0% 65,5% 30,8% 54,3% 92,4%

Försäkringsklasser

Totalt Olycksfall Motorfordon, Brand och Motorfordon, Allmän Rättsskydd Summa Mottagen
2013 och övriga annan egen- ansvar mot ansvarighet direkt återför-

sjukdom klasser domsskada tredje man försäkring säkring

Premieinkomst, brutto 202 010 11 543 37 980 92 169 33 065 4 085 4 907 183 750 18 260
Premieintäkt, brutto 197 720 11 124 35 889 90 452 33 644 4 020 4 811 179 941 17 779
Försäkringsersättning, brutto -106 286 -15 854 -23 802 -40 034 -10 873 -358 -1 039 -91 960 -14 326
Driftskostnader, brutto -34 188 -2 632 -4 428 -19 938 -5 085 -872 -1 066 -34 021 -167
Resultat av avgiven 

återförsäkring -40 386 1 480 -289 -41 491 399 -194 -291 -40 386 0

Skadeprocent, brutto (%) 53,8% 142,5% 66,3% 44,3% 32,3% 8,9% 21,6% 51,1% 80,6%
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Visby den 16 mars 2015

Min revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2015

Mårten asplund
auktoriserad revisor

Eva Wetterdal
Ordförande

Stefan Svensson anders Hägg

karin farinder alf Ehinger Peter lindvall

lena lindberg kristina Olsson
Personalrepresentant

Mariette Nicander
Verkställande direktör
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Länsförsäkringar Gotland för år 2014. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta ver-
sionen av detta dokument på sidorna 6-56 .

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och en kon-
cernredovisning som ger en rättvisande bild International Fi-
nancial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och en-
ligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören be-
dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att upp-
nå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredo-
visningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig-
heten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbola-
gets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om års-
redovisning i försäkringsföretag. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året en-
ligt International Financial Reporting Standards, såsom de an-
tagits av EU, och enligt lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo- 
visningens och koncernredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över 
totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Länsförsäkringar 
Gotland för år 2014.

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

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag gran-
skat om förslaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande 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, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller 
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö-
ter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Visby den 18 mars 2015 

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
TI LL BOLAGSSTÄ M M A N I  LÄ NSFÖRSÄ K R I NGA R G OT LA N D ORGA N ISATIONSN U M M ER 5340 0 0 - 6369



58  läNSföRSäkRINGaR GOtlaND ÅRSREDOVISNING 2014

Länsförsäkringar Gotland är ett ömsesidigt sakförsäkringsbolag. 
Bolagsformen innebär att bolaget i sin helhet ägs av försäkrings-
tagarna och att de i sin egenskap av delägare kollektivt står risken 
för kapitalet i bolaget. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Gotland 
är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna. 

Regler för styrning av Länsförsäkringar Gotland finns främst i 
försäkringsrörelselagen, finansinspektionens föreskrifter och all-
männa råd samt i rekommendationer utgivna av relevanta orga-
nisationer, exempelvis Svensk kod för bolagsstyrning. Härutöver 
finns regler om styrning av bolaget i bolagsordningen och i ett 
stort antal av behöriga bolagsorgan fastställda interna policys och 
riktlinjer.

Tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning

Svensk Kod för Bolagsstyrning syftar till att utgöra ett led i själv-
regleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger på prin-
cipen ”följ eller förklara”. Principen innebär att ett företag som 
tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ska ange 
förklaringar till avvikelsen. Koden riktar sig främst till noterade 
bolag men även till bolag med stor ägarspridning till exempel öm-
sesidiga försäkringsbolag.

Styrelsen för Länsförsäkringar Gotland har beslutat att bolaget 
ska följa koden. Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

Länsförsäkringar Gotlands bolagsordning

Bolagsordningen innehåller bestämmelser om bolagets firma, var 
styrelsen har sitt säte, bolagets verksamhetsinriktning innefattan-
de en beskrivning av de försäkringsklasser som omfattas av bola-
gets koncession. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och 
sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske.

Länsförsäkringar Gotland tillämpar liksom övriga länsförsäk-
ringsbolag ett representativt system som innebär att delägarnas 
rätt att besluta på bolagsstämman ska utövas av fullmäktige. 
Dessa utses av delägarna enligt den ordning som anges i bo-
lagsordningen. Antalet ledamöter i fullmäktige ska uppgå till  
trettio. Bolagets fullmäktigeorganisation finns beskriven på  
bolagets hemsida.

Bolagsstämma

Fullmäktiges rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på 
bolagsstämman som är Länsförsäkringar Gotlands högsta be-
slutande organ. Ordinarie bolagsstämma hålls på Gotland under 
första halvåret varje år. Tidpunkt för bolagsstämma offentliggörs 
på bolagets hemsida under fjärde kvartalet året före. Kallelse till 
bolagsstämman sker genom brev med posten till fullmäktige tidi-
gast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

På ordinarie bolagsstämma behandlas bolagets utveckling och 
beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bo-
lagsordningen, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och 
revisorer samt ersättning till dessa. Fullmäktiges deltagande på 
bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. Med hänsyn till att 
fullmäktige utgör en begränsad krets och då möjligheten att delta 
genom ombud enligt lag inte får förekomma saknas skäl att i  
övrigt tillämpa kodens bestämmelser om kallelse till bolagsstäm-
ma, deltagande på distans eller publicering av uppgifter inför 
stämman på bolagets hemsida. Länsförsäkringar Gotland efter-
strävar alltid att styrelsen, ledningsgruppen och minst en revisor 
är närvarande vid bolagsstämman.

Förslagen om ersättning till styrelsen är uppdelad mellan ord-
föranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt inkluderar 
eventuell ersättning för arbete i utskott.

Fullmäktigeval

Under november månad 2013 förrättades val av fullmäktige  
enligt den ordning som bolagsordningen anger. Resultatet av  
valet blev fem nya ledamöter, de är valda på tre år (2014-2016). 

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 Valberedningens instruktion som finns 
presenterad på bolagets hemsida. 

Valberedningen har inför bolagsstämman 2015:
• Tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete inklusive  

styrelseordförandes och vd:s syn på verksamheten samt even-
tuellt behov av kompetens och erfarenhet.

• Tagit ställning till styrelsekandidaternas oberoende.
• Nominerat styrelseledamöter, inklusive ordförande.
• Genomfört lämplighetsprövningar av styrelseledamöter enligt 

fastställda processer och rutiner.
• Föreslagit arvoden till styrelseledamöter, revisorer och eventu-

ella andra organ.

Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäkti-
ge i kallelsen till stämman 2015. På bolagsstämman kommer val-
beredningen att presentera och motivera sina förslag och lämna 
en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Vid stämman 2014 beslutades att valberedningen ska bestå av sex 
ledamöter, två från varje distrikt. För att valberedningen ska få ett 
rullande system där två ledamöters mandattid går ut samtidigt be-
slutade stämman om omval av Martina Ravn och ett tidigarelagt 
omval av Curt Niklasson på tre år, till och med stämman 2017.

Bolagsstyrningsrapport
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 Födelseår Sysselsättning Mandattid
lisa Blochmann 1971 Egen företagare 2015 (tidigarelagd)

John Glifberg 1965 lantbrukare 2016 ordf.

Curt Niklasson 1955 lantbrukare 2017

Caroline Nygren 1946 Utbildningsledare 2015

Martina Ravn 1972 Verksamhetsutvecklare 2017

Johan Stengård 1949 lantmätare 2016

Styrelsen
Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och för-
valtning. Styrelsen beslutar om Länsförsäkringar Gotlands 
strategiska inriktning, utvärderar den operativa ledningen och 
fastställer policys, riktlinjer och instruktioner. Styrelsen ska se 
till att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och 
riskkontroll samt säkerställa efterlevnad av lagar och regler. 
Styrelsen följer löpande Länsförsäkringar Gotlands verksam-
het och ekonomiska resultat, kapitalförvaltning och försäljning.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter. Styrelsen består från och med ordinarie 
bolagsstämma 2009 av sju ordinarie stämmovalda ledamöter. 
Därutöver finns en ordinarie arbetstagarledamot med en supple-
ant, dessa väljs av den lokala fackklubben. Vd ingår i styrelsen.

Mandattiden för de stämmovalda ledamöterna är tre år. Motivet 
till denna avvikelse från kodens bestämmelse om en mandattid 
om ett år är bedömningen att styrelsearbetet i ett försäkringsbo-
lag är av särskilt komplex natur och kräver en relativt sett lång 
inlärningstid. Intresset av att skapa kontinuitet i styrelsearbetet 
och att ge en nyvald ledamot rimlig tid att komma in i styrelse-
arbetet väger därmed tyngre.

Koden innehåller definitioner och rekommendationer avseende 
styrelsens och styrelseledamöternas oberoende. När det gäller 
regeln om maximal tid för styrelseengagemang anger koden 
tolv år. Länsförsäkringar Gotland tillämpar en tidsgräns om 
femton år. Med detta menas att majoriteten av styrelseledamö-
terna inte ska ha längre mandattid än femton år. Skälen för den-
na avvikelse är desamma som angetts för den längre mandat-
tiden med tillägget att den erfarenhet som styrelsens ledamöter 
erhåller med åren ofta kan vara bolaget till nytta även efter tolv 
år. Bolaget anser att denna avvikelse inte påverkar ledamotens 
beroendeställning till bolaget.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Översyn 
av arbetsordningen har genomförts för anpassning till kodens 
bestämmelser. Arbetsordningen finns publicerad på bolagets 
hemsida. 

Styrelsearbetet följer beslutad struktur enligt arbetsordningen. 
Kallelse med dagordning till styrelsemöte liksom erforderliga 
underlag distribueras ut elektroniskt till ledamöterna. 

Styrelsearbetet under 2014

Verksamheten har även under året 2014 fortsatt med att anpassa 

sina interna processer till det kommande regelverket Solvens II. 
Styrelsen har under räkenskapsåret 2014 genomfört sju ordinarie 
sammanträden inklusive det konstituerande. Därutöver genom-
förde styrelsen två strategimöten under året. Första strategi- 
övningen genomfördes under mars månad under Eva Wetterdals 
ledning tillsammans med bolagets företagsledning. Resultatet 
bearbetades av företagsledningen för fortsatt gemensam bear-
betning under augustimötet. Detta möte utgör startskottet för  
affärsplaneringsprocessen inklusive Egen Risk och Solvens 
Analys (ERSA) och arbetet med budget för kommande år. 

Utvärdering av styrelsearbetet genomförs varje år. 2013 ge-
nomfördes en extern utvärdering av styrelsens arbete av Peter 
Sponbergs från Board Dynamics AB. Denna utvärdering följdes 
upp under 2014 och vissa förändringar genomfördes i styrelsens 
arbete. Ny ordförande utsågs under 2014 och önskemål fanns i 
styrelsen att låta längre tid gå till dess att ny utvärdering genom-
förs. Denna utvärdering kommer att göras under 2015. Dessa skäl 
anser styrelsen utgöra tillräckliga motiv för att frångå bolags- 
kodens årliga utvärdering. Styrelsen har också genomfört en ut-
värdering av vd utan dennas närvaro.

Mellan styrelsemötena har ordföranden och vd täta kontakter där 
avstämningar och dialog sker i angelägna frågor liksom produk-
tion av dagordning med underlag inför styrelsemötena.

Ordföranden och vd har under året tillsammans med sina mot-
svarigheter i övriga länsförsäkringsbolag deltagit vid fyra  
möten med Länsförsäkringsgruppens aktieägarkonsortium samt 
på bolagsstämma i LFAB.

Styrelseutskott 

Styrelsen har inom sig utsett ett finansutskott bestående av 
ordföranden, ytterligare en styrelseledamot och vd, dessutom 
ingår finansförvaltaren. Finansutskottets huvuduppgift är att 
utifrån beslutade placeringsriktlinjer lämna förslag till åtgär-
der för förvaltning av bolagets placeringstillgångar. Särskild 
arbetsordning, beslutad av styrelsen, finns upprättad och är ett 
av bolagets styrdokument. Utskottet har under året haft fem  
ordinarie protokollförda sammanträden. 

Styrelsen har inom sig också utsett Styrelsens Kreditutskott 
bestående av tre styrelseledamöter och vd samt bankchef.  
Kreditutskottets främsta uppgift är att bevaka och diskutera 
de större krediter som bolaget har ansvaret för. Kreditutskottet 
sammanträder vid behov, dock minst två gånger per år. För  
kreditutskottet gäller en särskild arbetsordning.

Frågor om principer för förmåner till de anställda och beslut 
om förmåner och övriga anställningsvillkor för vd förbereds av 
ordförande och behandlas i den samlade styrelsen. 
Styrelsen har ett ersättningsutskott för att bereda ersättningsfrå-
gor till den verkställande ledningen inklusive vd. Utskottet består 
av ordföranden och två styrelseledamöter. Ersättningsutskottet 
har haft tre protokollförda sammanträden under 2014.
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Bolagets styrelse består av följande ledamöter:

Namn Födelseår Utbildning/arbetslivserfarenhet  Övriga engagemang externt/internt Mandattid

Gösta af Petersens 1947 lantmästare  Styrelseledamot i länsförsäkringar aB  2014 
  Egen företagare, lantbruk, kube Gård  Invald
  före detta vd Gotlands   1996
  trädgårdsprodukter   t o m
     stämman
     2014

Stefan Svensson 1961 lantbruksutbildning  Vice ordförande i Sla Gotland 2017
  Egen företagare, Norrbys &    Invald
  Rosendals Gårdar aB   1996
  Rosendals lantbruks aB

Eva Wetterdal 1958 fil kand i samhälls- och    2017
  beteendevetenskap   Invald
  HR exec. utbildning   2011
  Steg 1 utb. i systematisk terapi
  Organisationskonsult och 
  samtalsterepeut i eget företag
  Personaldirektör

Lena Lindberg 1959 Högre ekonomisk specialutbildning,   2016
  kalmar Redovisning och existens,   Invald
  Stockholms Universitet   2010
  Ekonomichef Wisby Hotel aB,
  Redovisningsekonom lRf konsult
  Eget företag
  Ekonomichef frysen Invest aB
  Certifierad styrelseledamot 2010,
  Styrelseakademien   

Karin Farinder 1967 agronom (livsmedel), SlU   Delägare livstek (konsultnätverk) 2016
  Marknadskommunikation,  laG-medlem, leader Gotland Invald
  Stockholms Universitet   2012
  Näringslivsstrateg, Region Gotland
  Egen företagare, konsult
  Marketing och Product
  Development, arla foods   

Anders Hägg 1950 Civilekonom    2015
  tf vd och koncernchef Svenska Spel   Invald
  Ekonomidirektör/CfO Svenska Spel   2012
  Ekonomichef Gotlands Militärkommando
  Internkonsult försvarsmakten

Alf Ehinger 1946 Civilekonom, lunds universitet.   Styrelseledamot i Gotlandsägg aB 2015
  aspirantutbildning Riksrevisionsverket  Invald
  Ekonomitjänster inom kockumskoncernen 2008
  Viggo Healthcare, Volvokoncernen
  koncernekonomichef, aB Volvo
  Managementkonsult

Peter Lindvall 1968 Marknadsekonom-DIHM   Styrelseordförande arriba Byggnads aB 2017
  fristående kurser Stockholms Univ.  Styrelseledamot avonova Hansahälsan Invald
  financial education - Handels-  Styrelseledamot länsstyrelsens insynsråd 2014
  högskolan i Sthlm  Styrelseledamot Gotland Grönt Centrum aB
  ashridge Business School
  Vd lRf konsult
  Vd länsförsäkringar Gotland

Mariette Nicander 1960 Jur kand examen Uppsala Universitet Styrelseledamot i länsförsäkringar Sak aB
  Cranfield Management  Styrelseledamot i Brandförebyggarna Gotland
  Development Program  Styrelseledamot i tillväxt Gotland 
  Business leadership Program m m
  Verksam inom försäkringsbranschen
  sedan 1984

Kristina Olsson 1962 Säljcoach/Bankrådgivare  Vice ordförande i ftf fackklubb länsförsäkringar Gotland
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Bolaget har inte inrättat ett revisionsutskott då dessa frågor  
istället hanteras av styrelsen i plenum.

Revision och revisorer

Vid bolagsstämman 2014 utsågs auktoriserade revisorn Mårten 
Asplund till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Stefan 
Holmström till revisorssuppleant. Båda är anställda vid KPMG 
i Stockholm. 

Enligt styrelsens årsplan träffar extern revisor styrelsen i sin 
helhet normalt två gånger per år. Vid dessa sammanträden be-
handlas bolagets utveckling, förvaltning och regelefterlevnad 
och åtgärder som kan bidra till att förbättra kvaliteten i den fi-
nansiella rapporteringen. Utöver detta tillställs styrelsen skrift-
liga rapporter vid två tillfällen per år. Bolagets halvårsrapport 
granskas inte av revisorerna.

Kontrollfunktioner

Bolaget har en funktion för internrevision. Tjänsten är upp-
handlad från LFAB:s internrevisionsenhet som har särskild 
kompetens inom området. Internrevisorns revisionsplan ut-
arbetas i samråd med styrelsen och den externa revisorn. Här 
utöver har bolaget även en compliancefunktion genom ett avtal 
med Länsförsäkringar Östgöta vars uppgift är att granska bola-
gets regelefterlevnad under 2014. 

Utöver detta finns en riskkontrollfunktion som har att övervaka 
bolagets samtliga risker och riskhantering.

Utfallet av internrevisorns och compliancefunktionens arbete 
redovisas för styrelsen årligen vid två tillfällen, dels i en skrift-

lig PM och dels i en muntlig presentation. 

Riskkontrollfunktionen rapporterar kvartalsvis till styrelsen med 
en riskrapport där förändringarna i bolagets riskbild framgår.
 
Samtliga rekommendationer från kontrollfunktionerna noteras 
i en loggbok och åtgärdsplaner upprättas. 

Verkställande direktören

Mariette Nicander är bolagets verkställande direktör sedan 1 juni 
2011. 

Mariette Nicander är utbildad jur.kand/jurist från Uppsala 
Universitet. Utöver detta är hon diplomerad inom sakförsäkring 
från IFU och har genomgått ett flertal utbildningar inom för-
säkringsområdet samt inom management. För att nämna några; 
Business Leadership Program, (nordiskt program), Cranfield 
Management Development Program (engelskt program), Svenska 
Cranfield (strategi-/förändringsarbete), Situationsanpassat ledar-
skap, Chefen som arbetsgivare, Horizont Personlig utveckling, 
BPR Business Process Reengenering, PPs Projektstyrning (IBM) 
och SPU seminarium för personlig utveckling.

Tidigare arbetsgivare är bland annat Trygg-Hansa och Läns-
försäkringar Mäklarservice.

Vd har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som 
Länsförsäkringar Gotland har betydande affärsförbindelser med.

Vd ingår i styrelsen och har att följa dess arbetsordning samt 
därutöver följa den av styrelsen beslutade vd-instruktionen. 
Instruktionen finns bland bolagets styrdokument.

Möten och närvaro

Tabellen utvisar antalet möten inom respektive organ som hållits från ordinarie bolagsstämma 2014 till och 
med mars 2015 liksom de enskilda ledamöternas närvaro.

NAMN STYRELSEN FINANSUTSKOTT KREDITUTSKOTT ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Antal möten totalt 7 5 3 2
Stefan Svensson 7 5 3 
alf Ehinger 7  3 
karin farinder 7   
lena lindberg 7   2
Peter lindvall 7  3 
anders Hägg 7   2
Eva Wetterdal 6 5  2
Mariette Nicander 7 5 3  
Personalrepresentant, ftf 7

Styrelsen har under räkenskapsåret 2014 genomfört sju styrelsesammanträden. Ett av styrelsens möten under 2014 var för-
lagt till LFAB och kombinerades med utbildningspass.
Härtill har styrelsen träffats vid två tillfällen för strategiplanering. 
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Företagsledning

Styrelse

Mariette Nicander
Vd

Ingrid Boström
HR-chef

Evert Bolin
Chef försäkring

sak och liv

Mats Olofsson
Skadechef

Mikael Swenson
Bankchef

lars Martinsson
Ekonomichef

T o m 31/8 2014

Eva Wetterdal
Ordförande

Stefan Svensson Peter lindvall

lena lindberg karin farinder

Mariette Nicander
Vd 

kristina Olsson
Personal-

representant 
ftf

anders Hägg

Styrelsen representerar hela 
Gotland och är vald av fullmäk-
tige som i sin tur är föreslagna 
av våra försäkringstagare. 

Styrelsens ledamöter har ett 
ansvarsfullt och viktigt uppdrag.
Det är styrelsen som visar vägen 
och fattar de viktiga besluten 
om bolagets verksamhet och 
framtid.

Fullmäktige

alf Ehinger

Distrikt 1 Norr

John Glifberg, Endre
Bo Harstäde, Dalhem
Ivar Pettersson, Hörsne  
Göte Hansson, Boge
arne Björkqvist, Hejdeby
katarina Pettersson, Vall
lisa Blochmann, fårö
katarina Ekelund, Själsö
Mats-Ola Jesperson, Västerhejde
frans Brozén, fårö

Distrikt 2 Visby

Johan Stengård, Visby
Björn kopf, Visby  
Åsa M Nilsson, Visby
Stefan Gardell, Visby
Robin Malmqvist, Visby
Crister karlén, Visby
Cecilia Bjugård, Visby
Martina Ravn, Visby
karin Mehler, Visby
Ulrika Jernberg, Visby

Distrikt 3 Söder

Stellan Bolin, Eskelhem  
Ulf Jacobsson, Burs  
Curt Niklasson, Näs
Caroline Nygren, linde  
Roger lundberg, Eke
anna Bäckstäde, atlingbo
tomas Björkqvist, Väte
Maria Niklasson, Hablingbo
Ninni kolmodin, ljugarn
Eva-Pia Mattsson, Näs

Magnus Nilsson
Ekonomichef

Fr o m 1/9 2014 
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Ordlista
ALLMÄNT

Affär för egen räkning, f.e.r
Den del av försäkringsaffären som ett försäkrings-
bolag själv står risken för och som alltså inte återför-
säkras hos andra bolag. Affär för egen räkning är 
med andra ord bruttoaffär minskat med avgiven 
återförsäkring.

Bruttoaffär
Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären 
som återförsäkras hos andra bolag.

Direkt försäkring
Försäkringsaffär som avser avtal direkt mellan för-
säkringsgivare (försäkringsbolag) och försäkringsta-
gare. Försäkringsbolaget är, till skillnad från vid 
mottagen återförsäkring, direkt ansvarigt gentemot 
försäkringstagarna.

Kombinerad försäkring
All egendomsförsäkring exklusive motorfordonsför-
säkring.

Mottagen återförsäkring
Med mottagen återförsäkring förstås återförsäk-
ringsaffär som mottages från andra försäkringsföre-
tag. Mottagande bolag har i detta fall inget direkt 
ansvar gentemot försäkringstagarna.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela 
den ansvarighet som det iklätt sig gentemot försäk-
ringstagare, återförsäkrar bolaget de tecknade för-
säkringarna, helt eller delvis, hos andra bolag. Man 
talar här om avgiven återförsäkring (indirekt försäk-
ring) hos de sistnämnda bolagen.

TERMER I RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, 
KASSAFLÖDES- OCH RESULTATANALYS

Avsättning för ej intjänade premier
En skuldpost, som i princip motsvarar den del av 
premieinkomsten, som vid bokslutet hänför sig till 
nästkommande år.  

Avsättning för oreglerade skador
De skador som inträffar under räkenskapsåret hin-
ner av olika skäl (tidskrävande utredningar mm) inte 
alltid slutregleras före årets utgång. I bokslutet 
måste därför en avsättning göras för beräknade, 
ännu inte utbetalda försäkringsersättningar.

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

Avvecklingsresultat
I årsbokslutet reserveras medel, för skador som inte 
är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång, i Avsätt-
ning för oreglerade skador. Den bedömning av kom-
mande utbetalningar som gjorts kan av olika skäl visa 
sig felaktig. Inflationstakten kan bli en annan än den 
som förutsattes när skadan värderades. Lagstiftning 
och/eller praxis beträffande personskador kan för-
ändras. Vidare är det rent allmänt svårt att bedöma 
utbetalningarna för en komplicerad skada, vars slut-

reglering kan ligga flera år framåt i tiden.
Om det beräknade ersättningsbeloppet för en skada 
visar sig vara övervärderat, uppstår en avvecklings-
vinst när ersättningsbeloppet bedöms på nytt eller 
när skadan slutregleras. Om beloppet undervärderats 
blir det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

Diskonterad reserv
Diskontering innebär att reserven beräknas som 
framtida utbetalningar med avdrag för förväntad 
framtida avkastning på reserven. 

Driftskostnader i försäkringsrörelsen    
Driftskostnader är en sammanfattande benämning 
på kostnader för anskaffning, försäljning och admi-
nistration. Kostnader för skadebehandling inklude-
ras i Försäkringsersättningar.

Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar plus Avsättning 
för oreglerade skador vid årets slut minus Avsätt-
ning för oreglerade skador vid årets början. En del 
av försäkringsersättningarna utgörs av reservav-
vecklingsresultat.

Försäkringstekniska avsättningar
Sammanfattade benämningar på gjorda avsättning-
ar för ej intjänade premier och kvardröjande risker, 
oreglerade skador och återbäring. Avsättning för ej 
intjänade premier motsvarar i princip den del av 
premieinkomsten som vid bokslutet hänför sig till 
nästkommande år.

Immateriella tillgångar
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller 
annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya el-
ler förbättrade produkter eller processer, redovisas 
som en tillgång i balansräkningen, om produkten/
processen är tekniskt och kommersiellt användbar 
och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja ut-
vecklingen och därefter använda eller sälja den im-
materiella tillgången. I balansräkningen redovisade 
utvecklingskostnader är upptagna till anskaffnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. 
Den immateriella tillgången ska vara identifierbar 
och förväntas ge framtida ekonomiska fördelar.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen beskriver förändringen i de lik-
vida tillgångarna under räkenskapsperioden. Kassa-
flödesanalysen uppdelas i kassaflöde från löpande 
verksamhet, investeringar och finansiering.

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

Premieinkomst
Under året influtna premier med förfallodag under 
det aktuella året, fordringar avseende pågående för-
säkringsavtal samt förskottsbetalda premier med 
förfallodag under det aktuella året.

Premieintäkter
Avser den premieinkomst som avser räkenskapsåret.
Premierna inbetalas vid skilda förfallodagar under 
året och avser som regel en försäkringstid av ett år. 
Vid räkenskapsåret slut har bolaget således erhållit 

premier som till större eller mindre del avser när-
mast följande år.
Denna del av premieinkomsten redovisas i bokslutet 
som en skuldpost: Avsättning för ej intjänande pre-
mier (utgående premiereserv). Motsvarande skuld-
post vid räkenskapsårets början frigörs och är en in-
täkt för det aktuella året (ingående premiereserv). 
Se även kvardröjande risker nedan.
Premieintäkten för året består av följande poster; Av-
sättning för ej intjänade premier vid årets början 
plus Premieinkomst under året minus Avsättning för 
ej intjänade premier vid årets slut.

Uppskjuten skatt
Skatteskuld på orealiserade vinster, på skillnaden 
mellan bokfört och skattemässigt värde på fastighe-
ter, samt på andra temporära skillnader.

ÖVRIGA TERMER OCH NYCKELTAL

Direktavkastningsprocent
Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på 
aktier och andelar och över-/underskott på egna fast-
igheter i procent av tillgångarnas utgående mark-
nadsvärden inklusive upplupen ränta plus viktning 
(in- respektive utgående värden) av i försäkringsrö-
relsen under året uppkomna kassaflödesnetto.

Kapitalbas
Kapitalbasen är enkelt uttryckt det tillgängliga kapi-
talet. Ett företags kapitalbas består av eget kapital 
och öppet redovisade övervärden (netto) i tillgångar, 
exklusive värdet av immateriella tillgångar samt 
skillnaden mellan odiskonterade och diskonterade 
avsättningar för oreglerade skador.

Konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapital och pre-
mieinkomst för egen räkning. Uttrycks i procent och 
används inom skadeförsäkring. 

Konsolideringskapital
Sammanfattade benämning på summan av beskat-
tat eget kapital, obeskattade reserver, uppskjuten 
skatt samt övervärden i dotterföretag.

Skadeprocent, direkt försäkring
Försäkringsersättningarna i direkt försäkring divide-
rade med premieintäkterna i direkt försäkring.

Solvensmarginal
Erforderlig solvensmarginal är ett mått på lägsta 
nivå på kapitalbasen, som tillåts enligt gällande lag-
stiftning. Beräkningen av den görs dels utifrån bola-
gets premieinkomster, dels utifrån dess skadeer-
sättningar. Den erforderliga solvensmarginalen är 
det högsta av de två beräknade värdena. 

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade vinster 
och förluster samt orealiserade värdeförändringar 
under året i relation till under året genomsnittligt 
förvaltat kapital, dvs. ingående marknadsvärde plus 
viktning (in- respektive utgående värden) av i för-
säkringsrörelsens under året uppkomna kassaflö-
desnetto.

Totalkostnadsprocent, direkt försäkring
Summan av försäkringsersättningar och driftkostna-
der i direkt försäkring dividerad med premieintäkten 
i direkt försäkring.
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