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2013 års bolagsstämma hålls den 

14 mars 2013, klockan 14.00, på 

Dalarnas Försäkringsbolags huvud- 

kontor, slaggatan 9, Falun.

i 2012 års undersökning från svenskt kvalitetsindex framgår att länsförsäkringar 

har de mest nöjda bankkunderna, de mest nöjda sakförsäkringskunderna och de 

mest nöjda bolånekunderna på privatmarknaden. inom sakförsäkringar blev 

placeringen etta bland både privat- och företagskunderna.

länsförsäkringar har av Web service award tilldelats två pris, ett för bästa 

mobilapp och ett för bästa förbättrare av hemsidan med motiveringen 

”länsförsäkringars app har mycket nöjda besökare. Man har skapat en stilren och 

lättillgänglig app där kunden kan utföra största delen av sina bankärenden direkt 

via mobilen. Med appen har man alltid banken tillhands och kunderna gillar det! ”
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VD har orDet

Starkt resultat och få skador  
– ett bra år för Dalarnas  
Försäkringsbolag trots  
fortsatt ekonomisk oro

Omvärlden
Året präglades av fortsatt ekonomisk osä-
kerhet globalt, i synnerhet som det speg-
lats i medierna, medan marknaderna var 
ganska lugna och slutade uppåt för året 
som helhet. Sjunkande räntor ledde till att 
obligationsplaceringarna steg, i synnerhet 
företagsobligationer, men de gav också 
stöd till höjda aktiekurser när avkast-
ningsalternativen sinade. Euroområdets 
finansiella vedermödor, val och likaledes 
skuldtyngd ekonomi i USA samt Kinas 
nya ledning har varit grogrund för osä-
kerheten. Sveriges ekonomi har dock stått 
sig fortsatt stark, men vårt näringsliv har 
i ökad grad under året fått känna av den 
vikande efterfrågan i omvärlden. På det 
lokala planet har detta märkts bland annat 
genom varsel hos några av länets storfö-
retag. Minskad aktivitet för storföretagen 
leder också till konsekvenser för mindre 
företag. Dalarna har haft rekordmånga 
konkurser under året, vilket indikerar att 
företagsklimatet var tufft.

Finansförvaltningen
Totalt var det finansiella resultatet för Da-
larnas Försäkringsbolag tillfredsställande 
och slutade på plus 6,3 procent. Under året 
har vi arbetat intensivt med förberedelser 

som ett tecken på att vi har ett bra erbju-
dande. Dock så har vi en stor andel ”na-
turliga” annulleringar som kräver hög ny-
försäljning för att vi ska upprätthålla våra 
affärsvolymer. 

Skador
Sammantaget har skadekostnaden under 
året varit låg, vilket givetvis är en konse-
kvens av tur med främst vädrets makter, 
men också korrekt urval och prissättning 
av risker och föredömligt arbete med ska-
deförebyggande verksamhet, ”vi arbetar 
med att skaffa oss tur”.  

Liv- och pensionsmarknaden
Försäljningen av livförsäkringar har varit 
stabil under året, trots ett förändrat pro-
dukterbjudande där fokus nu är på vårt 
Fondlivbolags produkter, efter stäng-
ningen för nyteckning i vårt traditionella 
livförsäkringsbolag sent under 2011. En 
utmaning under året har varit att kunna 
förmedla konkurrenskraftiga alternativ 
till traditionell förvaltning i en svängig 
aktiemarknad. Många av våra fondsparan-
de kunder har dock kunnat åtnjuta resulta-
tet av de högre aktie- och obligationskur-
serna världen över 

Bank
Vår bankverksamhet växte kraftigt under 
året, 19,2 procent i total affärsvolym, där 
hypoteksutlåning och inlåning stod för 
huvuddelen av denna ökning. Det är up-
penbart at många av våra försäkringskun-
der också gärna väljer våra banktjänster, 
vilket är mycket glädjande. Den snabba 
tillväxten har satt vår organisation på prov 
för att kunna tillgodose efterfrågan från 
våra kunder. Även Länsförsäkringar Bank 
centralt, vars produkter vi förmedlar, kän-
ner av den snabba tillväxten och de ökade 
krav på kapitaltäckning som våra myndig-
heter ställer. Detta har lett till att vi mot 
slutet av året har varit tvungna att omprö-
va prissättningen av ett antal tjänster som 
under vår tidiga tillväxt varit gratis för 
våra kunder trots att de genererat kostna-
der i vår organisation.

Fastighetsförmedling
Fastighetsförmedlingen har växt ytterli-
gare och i början av året invigdes vår sjät-

för de nya regulatoriska kraven, främst 
Solvens II som gäller försäkringsverk-
samhet, men också Basel III som påverkar 
vår gemensamma bank vars produkter vi 
förmedlar. Solvens II innebär bland annat 
en översyn hur våra försäkringsåtaganden 
ska beräknas och skuldtäckas, medan Ba-
sel III och direktiv från vår regering leder 
till skärpta kapitalkrav på vår bank. 

Sak- och motorförsäkringsmarknaden
Privat
Marknaden har utvecklats stabilt under 
året där vi lyckats bibehålla och till och 
med utöka våra redan starka marknads-
andelar inom personbil. I synnerhet inom 
motor är det glädjande att konstatera att 
affärsvolymen har ökat med 3 procent un-
der året. Konkurrensen kommer framför 
allt från andra banker som också erbjuder 
försäkringar i paketlösningar. 

Företag
Marknaden på företagsförsäkringar har, 
givet de tuffa förutsättningarna, utveck-
lats väl under året med bibehållen af-
färsvolym och marknadsandelar. Ande-
len kunder som under året lämnat oss till 
förmån för andra leverantörer är en av de 
lägsta vi sett under 2000-talet. Det ser vi 
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Året i siffrorte mäklarbutik i Dalarna när vi öppnade i 
Leksand. Vi är nu den tredje största fast-
ighetsmäklaren i länet med 14,4 procent 
av den mäklade marknaden. 

Under året har verksamheten breddats 
till att omfatta även lantbruk och Läns-
försäkringar Fastighetsförmedling har 
gått med i Mäklarsamfundet för att kunna 
påverka och driva viktiga gemensamma 
branschfrågor.

Sammanfattning
”Jag har kommit till ett väloljat maski-
neri” sade jag när jag kom till Dalarnas 
Försäkringsbolag i början av året. Jag kan 
inte annat än konstatera att det var en rik-
tig iakttagelse. Vi gläds över fortsatt höga 
nöjdhetsbetyg från både våra kunder och 
anställda. Under året genomförde vi en re-
kordstor återbäring på närmare 200 miljo-
ner kronor till våra kunder/ägare. 

Med ett tekniskt resultat före rabatter 
på 99,5 Mkr och ett finansiellt resultat på 
248,8 Mkr har året varit gott för Dalarnas 
Försäkringsbolag och en avsättning för 
framtida återbäring på 45 Mkr har gjorts. 
Beredskap för höjda kapitalkrav både 
inom vår bank och inom vår försäkrings-
verksamhet har lett till att vi varit försik-
tiga i denna avsättning och valt att även 
stärka det egna kapitalet i bolaget. 

Falun i februari 2013

Anders Grånäs
Verkställande direktör
Dalarnas Försäkringsbolag 

NyckeLtaL 2012 2011

Resultat före boksluts- 
dispositioner och skatt, Mkr 201 -185

Balansomslutning, Mkr 5 321 5 177

Konsolideringsgrad, % 284 271

Antal anställda 260 255

Totalt antal kunder 161 534 159 650

Bank

Inlåning, Mkr 3 427 2 580

Utlåning, Mkr 1 423 1 369

Bostadsutlåning, Mkr 5 448 4 702

Förvaltad fondvolym, Mkr 533 345

Antal kunder 37 326 33 560

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 391 429

Totalt försäkringskapital, Mkr 5 884 5 676

Antal kunder 50 765 50 374

Sak

Premieintäkt, Mkr 994 975

Tekniskt resultat  
före rabatter, Mkr 107 160

Återbäring och rabatter 137 266

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 92 87

Totalavkastning 
kapitalförvaltning, % 6 -1

Antal kunder 142 709 141 602

Marknadsandelar 

Hushåll 65 66

Personbil 62 61

Företag 43 42

Tung lastbil 60 57
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Året i korthet 
2012

Januari

I Avesta ser 270 försäkringskunder och 
i Falun ser 90 kunder filmen Hamilton 
i nationens intresse och får information 
om våra erbjudanden Spara och Helkund. 
Syftet är att sälja in bank och många  
tackar ja till personligt rådgivningsmöte.

Februari
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
öppnar i Leksand den 1 februari.

Husköparskola i samarbete med Länsför-
säkringar Fastighetsförmedling i Falun 
med ett 30-tal kunder som får information 
och tips inför ett bostadsköp. Ett budskap 
är vikten att räkna på olika lånevolymer 
först för att sedan se vilka bostäder man 
har råd med. Bolånetak, lagfart, pantbrev 
med mera står också på programmet. 

Fondträff i Ludvikas Folkets Hus med re-
presentanter från Lannebo Fonder, East 
Capital och Skagen Fonder lockar ett 50-
tal intressenter.

Kundträff i Idre ger ett fantastiskt resul-
tat med cirka 30 nya bank- och helkunder. 
Ytterligare ett samarbete med Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling. 

Årets bolagsstämma äger rum den 29 
mars. Anders Stigers slutar formellt och 
Anders Grånäs tar över som vd. Stämman 
avslutas med ett föredrag av Rikard Josef-
son, vd Länsförsäkringar Bank. Bild 2.

april
Kundträff i Rättvik med cirka 30 deltaga-
re. Många visar intresse att byta till Läns-
försäkringar Bank. 

Husköparskola i både Leksand och Rätt-
vik. 

Placeringsseminarium med lunch i Falun. 
Totalt 85 personer deltar. 

Kundträff i Malung med 70 deltagare från 
55 olika företag från Dala-Järna till Sälen. 
Entreprenadavtal och försäkring står på 
programmet.

Maj
Tredje upplagan av Trucks in Dalarna, 
mässa för åkeribranschen, arrangeras på 
RommeTravet i Borlänge med ett hundra-
tal utställare. Dalarnas Försäkringsbolag 
belyser säkerhetsfrågorna i branschen. 
Till exempel vad yrkesförare själv kan 

Skogskväll arrangeras i samarbete med 
Hushållningssällskapet. Information 
om den nya försäkringen SkogsMax. 75 
skogsägare är på plats. 

Utbildning i trafiksäkerhet för yrkesförare 
med fokus på trafiksäkerhet, försäkring-
ar och risker. Syftet är att minska antalet 
skador hos åkerierna.

Mars
Husköparskola med 24 deltagare i Ma-
lung. 

Bolaget genomför åtta kundträffar under 
rubriken Säker skog. 130 skogsägare och 
skogarbetare deltar ute i skogen och får 
erbjudande att teckna olycksfall- och sjuk-
vårdsförsäkring. Bild 1.

Kontoret i Malung är värd för näringslivs-
kontorets företagarfrukost med tema Ma-
lung och Dalarnas Försäkringsbolag. Det 
hänger liksom ihop.

Bolaget deltar som utställare på Bygg- och 
Bomässan på RommeTravet i Borlänge. 
Medarbetare från både skadeförebygg och 
affärsområde privat representerar.

Bild 9: bakre raden från vänster: nergiz Cetin, Darko bojanic, bjarne hietanen, Mikael eklund, Pontus gelin, 
Pernilla Modig och sara Carlsson. Främre raden från vänster: Maria nyberg, Martina hylén, Marita liss berglund 
och linda Magnusson.

Bild 1: kundträffar i skogen ger goda möjligheter 
att nå ut till skogsägare och skogsarbetare.

Bild 2: Åke andersson, elisabeth Magneryd, eva 
norström och egon Zars prisas för att ha jobbat i 
bolaget i 25 år vid årets bolagsstämma.

Bild 3: Många prövar volthytten under trucks in  
Dalarna.
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göra för att minska risken för olyckor och 
skador. Alkohol och trötthet utgör stora 
olycksrisker. Bild 3. 

Juni
Bolaget delar ut stipendium på 1 000 kro-
nor till Joakim Eriksson, Emmie Hansson 
och Fredrik Boström vid Yrkesakademins 
transportutbildning i Falun, samt Andreas 
Andersson och Peter Nilsson vid gymna-
sieskolans transportutbildningar i Älvda-
len respektive Avesta. Eleverna har under 
sin utbildning visat stort engagemang och 
intresse för skadeförebyggande arbete och 
trafi ksäkerhet. 

Juli
Bolaget syns i vimlet under Dansbands-
veckan i Malung med skadeförebyggan-
de produkter: Brandsläckare, brandfi ltar, 
brandvarnare och rattkryckor. Bild 4.

augusti
Totalt 140 000 brev om årets återbäring 
skickas ut till kunderna. Kampanj för 
årets återbäring i lokaltidningar, på
webben och på bussar med budskapet 
”200 000 000 kr till dalfolket”. Hur 
mycket får du?” Bild 5.

September

En lördag i mitten av månaden bjuder bo-
laget på återbäringstårta på sju orter i lä-
net. Bild 6. 

Årets rekordstora återbäring betalas ut. 
20 procent av sakförsäkringspremien får 
kunderna tillbaka. 

Dalarnas Försäkringsbolag är en av 150 
utställare på företagsmässan i Malung i fd 
Rosengrens industrilokal. 5 500 besöker 
mässan. Bild 7. 

Dalarnas Försäkringsbolag delfi nansierar 
utvecklingsprojekt av en simulator som 
används i transportutbildning. En del i bo-
lagets skadeförebyggande arbete. Simula-
torer gör utbildningen bättre och säkrare. 
Dessutom sparar simulatorkörning tid, 
pengar och miljö. Bild 8.

Oktober 
Årets nya medarbetare genomgår bolagets 
introduktionsutbildning. Förutom perso-
nerna på bilden är också Anders Grånäs 
och Camilla Johansson nyanställda i år. 
Bild 9.

November 

Avdelningen för Skadeförebygg genomför 
vattenskadeseminarier på sex orter med 
en publik på 500 personer aktiva i bygg-
branschen. På programmet: De senaste rö-
nen om våtrum, installationer och kök. 

Kundseminariet ”Hur går en husförsälj-
ning till?” I samarbete med Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling i Avesta, 
Borlänge, Falun och Ludvika med 150 
deltagare. 

Personalchef Thomas Åkerman gästfö-
reläser i organisation och ledarskap för 
elever på Lugnetgymnasiet i Falun.

Bolaget deltar på Nyföretagarmässa i Fa-
lan Galleria i Falun. 

December
Adventskampanjen Årets julklapp med 
julrim och rabatt på brandsläckare, brand-
varnare och brandfi lt utgör bolagets jul-
skyltning.

Företagskunder bjuds på julfrukost i Bor-
länge och Falun. Som julklapp utdelas 
förbandskuddar. Bild 10.

till dalfolket

Återbäring

Bild 10: kerstin svärdström och johnnie tyberg från 
brF Vagnmakaren kommer till bolagets julfrukost i 
Falun den 19 december.

Bild 8: Den nya modulen till simulatorn handlar om 
distraktion och hur vi som förare reagerar på detta.

Bild 7: Marcus Windahl och leif Munters möter 
företagskunder i Malung.

Bild 6: Camilla berg bjuder på tårta i leksand.Bild 4: Marcus Windahl och Christer johansson 
representerar under Dansbandsveckan.

Bild 5: Årets återbäringskampanj gick i rött.
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bolagets  
arbete För 
skaDeFörebygg 
oCh Miljö

Varje skada innebär onödigt avfall, energiförbrukning i form av transporter 
och materialtillverkning. Den största miljöpåverkan har vatten-, brand- och 
motorskador som drabbar våra kunder. Påverkan sker dels vid själva skade-
händelsen men också vid återställandet och  reparationen.

Att undvika skada  
– en miljöhandling

För att undvika skador bedrivs olika pro-
jekt och aktiviteter. ”Säker Hästverksam-
het” och ”Säker Gård” är exempel på ska-
deförebyggande program som syftar till 
att göra gårdarna både säkrare och mer 
miljöanpassade. För att minska risken för 
vatten- och brandskador i villor besikti-
gas badrum, kök och andra utsatta platser 
i hemmet.  

Miljöpåverkan vid brand
Vid en totalbrand av en villa släpps 25 ton 
koldioxid ut. Det motsvarar 12 500 mil 
med bil. Därtill innebär den ofullstän-
diga förbränningen att det släpps ut stoft, 
kolväten och kväveoxider helt orenat ut i 
luften. Lägg till alla kemikalier som dess-
utom rinner ut i sjöar och vattendrag med 
släckvatten och den energiåtgång och den 
avfallsmängd som blir resultatet av sane-
ringen. Materialförbrukningen vid åter-
ställandet har också en stor miljöpåver-
kan. Nya naturresurser ska tas i anspråk, 
förädlas, transporteras och sättas på plats. 

Många bränder startar i elektronisk 
utrustning som överhettats. Flera av våra 
skadeförebyggande råd är desamma som 
också sparar energi. Samtidigt som du 
sparar energi undviker du att brand upp-
står. Genomför regelbundet en husesyn 
som spar energi så undviker du också ris-

en del i arbetet med att minska antal vat-
tenskador och åstadkomma säkrare våt-
rum. Dalarnas Försäkringsbolag använder 
i hög grad forskningsrapporter som en del 
av det skadeförebyggande arbetet.

Leverantörsträffar med 
miljöinformation
Årligen upphandlar länsförsäkringsgrup-
pen entreprenörer motsvarande en verk-
samhet med 1 000 byggnadssnickare. 
Därför har vi också möjlighet att påverka 
genom att sprida kunskap om material 
och byggmetoder. På många länsförsäk-
ringsbolag sker informationsträffar för 
byggentreprenörer med underleverantö-
rer. Dalarnas Försäkringsbolag arrangerar 
dessutom öppna vattenskadeseminarier 
för att sprida de senaste rönen om våtrum, 
installationer och kök. Vid träffarna dis-
kuteras också miljökonsekvenser vid ska-
dor och materialval vid skadereparationer. 

Systematiskt miljöarbete
Dalarnas Försäkringsbolag är miljöcerti-
fierade enligt ISO 14001. Det innebär att 
vi i beslut och handling tar miljöhänsyn 
för att ständigt minska miljöpåverkan och 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
Certifikaten upprätthålls genom intern re-
vision och extern granskning av ackredi-
terat certifieringsorgan.

ken för brand. I vissa fall handlar det om 
installationer och då är det fackmanna-
mässigt utförande som krävs. 

Miljöpåverkan vid vattenskador
Vid vattenskada har länsförsäkringsgrup-
pen räknat fram att det släpps ut cirka 
300 kilo koldioxid. 80 kilo kommer från 
transporter, 10 kilo från avfuktning och 
210 kilo från tillverkning och omhänder-
tagande av material. Därtill är nytillverk-
ning av material både energikrävande och 
ger upphov till utsläpp av kemikalier och 
tungmetaller vid tillverkningen. Modern 
forskning visar att upp till 90 procent av 
ohälsosam innemiljö beror på fukt. Därför 
är det viktigt både för den inre och yttre 
miljön att du bygger så att du undviker 
fuktproblem.

Vattenskador undviker du genom att 
välja rätt material beroende på bjälklag, 
bygga enligt branschregler, installera in-
dikatorer som tidigt visar läckage. Även 
här är det regelbunden husesyn och un-
derhåll som sparar mycket besvär men 
också pengar och miljö. Ta reda på fakta 
och kontrollera regelbundet kök, badrum, 
varmvattenberedare och andra ställen där 
det finns vatten. 

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens 
forskningsfond finansierar forskning som 
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Miljöpolicy Dalarnas Försäkringsbolag

Vi ska …

  i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför 
ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga för-
bättringar minskar vår miljöpåverkan och 
förebygger föroreningar inom vår verksam-
het. 

  uppfylla lagar och förordningar och samar-
beta med myndigheter och organisationer 
så att vårt miljöarbete utformas i samklang 
med samhällets miljömål. 

  öka vår miljökompetens och genom vårt 
engagemang i miljöfrågor påverka våra 
kunder och leverantörer.

 
Genom att …

  arbeta med skadeförebyggande verksam-
het för att minska risken för skador, som  
tar resurser i anspråk, ger upphov till av-
fallsprodukter och i många fall förorsakar 
utsläpp till luft och vatten.

  ställa krav att byggentreprenörer och bil-
verkstäder uppfyller miljölagarna.

  arbeta för att minska våra koldioxidutsläpp 
vid tjänsteresor med bil.

  förändra vårt arbetssätt så att pappers- 
användningen på kontoren minskar.

 
Så att vi …
bidrar till en hållbar utveckling i samhället och 
av våra kunder uppfattas som ett trovärdigt 
alternativ vad beträffar miljöarbete inom bank 
och försäkring.

saMVerkan

Dalarnas Försäkringsbolag äger tillsammans med de övriga länsförsäkrings-
bolagen Länsförsäkringar aB, med kontor i Stockholm. Inom bank och 
försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har 
valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar aB. För våra kunder är vi 
alltid lika lokala – Dalarnas Försäkringsbolag har alltid kundkontakterna 
här i länet, men i Länsförsäkringar aB bedrivs affärsverksamhet och ser-
vice- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvalt-
ning, It, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar aBs uppgift är 
att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika 
på sina respektive marknader.

Samverkan som stärker  
Dalarnas Försäkringsbolag

aktieinnehav i Länsförsäkringar aB

Dalarnas Försäkringsbolag äger 6,6 pro-
cent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar 
AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar 
AB inräknas i Dalarnas Försäkringsbo-
lags konsolideringskapital. 

Styrkan i varumärket
Länsförsäkringars gemensamma varu-
märke är mycket starkt i relation till kon-
kurrenternas inom branschen för bank, 
försäkring och pension. Under 2012 vi-
sade återigen Anseendebarometern, som 
görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har 
det högsta anseendet bland finansiella va-
rumärken i Sverige.

Länsförsäkringar har länge legat i top-
pen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar 
hur nöjda kunderna är med sin bank och 
sitt försäkringsbolag. 2012 års mätning 
visade att Länsförsäkringar hade Sveri-
ges mest nöjda bank- och bolånekunder 

på privatmarknaden. Inom sakförsäk-
ringar blev placeringen etta bland både 
privatkunderna och företagskunderna. 
Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar 
de näst mest nöjda kunderna inom både 
tjänstepension och privat pension.

Liv- och pensionsförsäkring 
Fondförsäkring
I samband med Länsförsäkringar ABs 
förvärv av Länsförsäkringar Fondliv un-
der hösten 2011 lades grunden för en 
tydlig framtidssatsning att erbjuda fond-
försäkringslösningar till företag och pri-
vatpersoner. Länsförsäkringars fondutbud 
består av cirka 30 fonder med eget varu-
märke och cirka 40 externa fonder, sam-
manlagt cirka 70 fonder. Fonderna under 
eget varumärke finns inom Länsförsäk-
ringars eget fondbolag och förvaltas av 
noga utvalda externa förvaltare. De ex-
terna fonderna ger ytterligare bredd och 
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djup åt utbudet och har valts ut för att de 
presterar goda resultat jämfört med andra 
liknande fonder på marknaden. Över tid 
görs en löpande systematisk uppföljning 
för att säkerställa att fonderna och förval-
tarna fortsätter att prestera bra resultat. 

Traditionell livförsäkring
Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömse-
sidiga principer och förvaltar 123 mdr åt 
kunder som valt traditionell förvaltning 
i sitt sparande. Som ett led i arbetet med 
att förbättra bolagets nyckeltal stoppades 
i princip all nyteckning med traditionell 
förvaltning under 2011. I traditionell för-
valtning sker placeringarna normalt i rän-
tebärande värdepapper, aktier, fastigheter 
och alternativa investeringar. Under 2012 
har Länsförsäkringar Liv fortsatt arbetet 
med att förbättra nyckeltalen och minska 
riskerna i placeringsportföljen. Detta ar-
bete ledde till att nyckeltalen stärktes, 
trots fortsatta räntenedgångar. Placering-
arna består per december 2012 till största 
delen av långa räntebärande värdepapper. 
Länsförsäkringar Liv med dotterföretag 
konsolideras inte i Länsförsäkringar ABs 
koncernredovisning eftersom resultatet i 
sin helhet tillfaller försäkringstagarna. 

Bankverksamhet
Länsförsäkringar är Sveriges femte störs-
ta retailbank, bank med inriktning på 
hushållssektorn. Bankverksamheten, som 
enbart finns i Sverige, har en bred lön-
sam tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda 
kunder. Länsförsäkringars bankverksam-
het erbjuder privatpersoner, lantbrukare 
och småföretagare ett komplett utbud av 
banktjänster. För åttonde gången på nio år 
har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda 
bankkunder på privatmarknaden enligt 
Svenskt Kvalitetsindex och för åttonde 
året i rad Sveriges mest nöjda bolånekun-
der på privatmarknaden. 

Länsförsäkringar Bank är ett helägt 
dotterföretag till Länsförsäkringar AB. I 
bankkoncernen ingår förutom moderbola-
get Länsförsäkringar Bank också dotter- 
företagen Länsförsäkringar Hypotek, 
Länsförsäkringar Fondförvaltning och 
Wasa Kredit. 

Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkring-
ars specialistbolag för djur- och gröda-

försäkring. Agria är marknadsledande i 
Sverige med en marknadsandel på 57 pro-
cent. Agria är ett renodlat specialistbolag 
för djurförsäkring och nyckelbegrepp som 
kompetens och engagemang har byggt ett 
mycket starkt dottervarumärke till Läns-
försäkringar. Agria har ett nära samarbete 
med flera djurägarorganisationer. Verk-
samheten växer sig även allt starkare på 
marknader utanför Sverige – idag Storbri-
tannien, Norge och Danmark.

Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Alla försäkringsbolag har behov av att 
skydda sin verksamhet mot kostnader för 
stora enskilda skador och naturkatastro-
fer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag 
till speciella återförsäkringsbolag på den 
internationella marknaden för att försäkra 
en del av sina risker. Inom länsförsäk-
ringsgruppen har bolagen en naturlig möj-
lighet att dela riskerna mellan sig. 

Dalarnas Försäkringsbolag betalar 
årligen in en återförsäkringspremie till 
Länsförsäkringar Sak. Premien baseras 
bland annat på exponering och skade-
historik, men också på hur stort så kall-
lat självbehåll bolaget väljer. Självbehål-
let kan jämföras med den självrisk som 
privatpersoner och företag betalar inom 
skadeförsäkring. Genom gemensam upp-
handling och intern återförsäkring behålls 
den största delen av återförsäkringspremi-
en inom länsförsäkringsgruppen och kost-
naderna för externa återförsäkrare blir 
mindre och stabilare, något som gynnar 
Dalarnas Försäkringsbolags kunder.  

Gemensam utveckling 
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är 
att driva länsförsäkringsgruppens gemen-
samma utvecklingsarbete. Uppdraget är 
att stärka länsförsäkringsbolagens kon-
kurrenskraft och värde för kund genom 
utveckling av produkter och koncept, mö-
tesplatser, processer och verktyg så att vi 
lokalt kan bli ännu mer framgångsrika på 
våra respektive marknader och att reali-
sera marknadsstrategins mål om lönsam 
tillväxt och de mest nöjda kunderna.

Över 50 projekt med  
målgång under 2012

För 2012 hade Länsförsäkringar 
AB en gemensam utvecklingsplan 
som innebar drygt 650 Mkr förde-
lade över delmarknaderna Privat, 
Företag och Lantbruk och vissa ge-
mensamma projekt. Fokus för året 
var tvingande regelverksdrivna pro-
jekt inom risk- och kapitalområdet 
liksom inom behörighetsområdet, 
projekt som ger snabba effekter och 
projekt som skapar tillväxt och kund-
nytta. När året nu summeras är det 
drygt 50 projekt som levererat nytta 
till länsförsäkringsbolagen och våra 
kunder, till exempel:

  leverans av Min Firma som är en 
enkel och tydlig produktpaketering 
som ska förenkla företagskunder-
nas vardag. 

  satsning på tjänstepensionsmark-
naden. bland annat levererades 
förbättringar i fondutbudet, en ny 
garantiprodukt och förbättringar av 
internettjänsterna. 

  Personlig Placeringsplan vilken 
skapar förutsättningar att ge kun-
der med ett upparbetat kapital bra 
råd, tydlig dokumentation och mö-
ten med hög kvalitet.

  Utökade möjligheter för kunder-
na att utföra tjänster via mobilen. 
kunderna kan bland annat enkelt 
överföra pengar samt betala e-
fakturor och räkningar till bank- el-
ler plusgiro. kunderna kan även se 
och handla med sina fonder samt 
hantera sitt regelbundna fondspa-
rande. 

  Vägledningen för direktskadereg-
lering kompletterades med flera 
skadehändelser. användningen av 
den digitala vägledningen sker nu 
på alla länsförsäkringsbolag. 

  länsförsäkringsbolagens gemen-
samma projekt för solvens ii-för-
beredelser har slutfört merparten 
av leveranserna som berör den 
kvalitativa delen av solvens ii, in-
klusive företagsstyrsystem och 
riskhantering. Projektet har också 
levererat verktyg och stöd till läns-
försäkringsbolagen runt den egna 
risk och solvensanalysen (den så 
kallade ersan).
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FörValtnings-
berättelse

FÖRetaGSBeSkRIVNING

Dalarnas Försäkringsbolag (583201-
4905), som startade den 24 mars 1846, har 
idag 142 709 (141 602) försäkringstagare, 
som tillsammans äger bolaget.

Målsättningen för Dalarnas Försäk-
ringsbolag är att ge ägarna ekonomisk 
trygghet och säkerhet genom att tillhanda-
hålla prisvärda försäkringar och finan-
siella tjänster.

”Länsförsäkringsgruppen” är en sam-
verkan mellan 23 självständiga länsför-
säkringsbolag, alla ägda av sina kunder. 
Dalarnas Försäkringsbolag är ett av dessa 
länsförsäkringsbolag. För länsförsäk-
ringsbolagens gemensamma service och 
utvecklingsverksamhet äger bolagen till-
sammans Länsförsäkringar AB. I helägda 
dotterföretag till Länsförsäkringar AB 
(LFAB) bedrivs livförsäkring, bank- och 
fondverksamhet, industriförsäkring, tra-
fikförsäkring samt djur- och grödaförsäk-
ring.

I egen koncession tecknar Dalarnas 
Försäkringsbolag försäkring avseende 
olycksfalls- och sjukförsäkring, motorfor-
donsförsäkring, fartyg med begränsning 
till fritidsbåtar, godstransport, försäkring 
mot brand och annan skada på egendom, 
fartygsansvar med begränsning till ansvar 
för fritidsbåtar, allmän ansvarighet, annan 
förmögenhetsskada samt rättsskydd.

I Dalarnas län är det Dalarnas Försäk-
ringsbolag som har kundkontakterna och 
som svarar för försäljning och kundser-
vice av gemensam (förmedlad) verksam-

Styrelsen och verkställande direktören för Dalarnas Försäkringsbolag får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2012, bolagets 
166:e verksamhetsår.

het. Detta gäller länsförsäkringsgruppens 
samtliga försäkrings- och banktjänster 
exklusive viss skadereglering avseende 
livförsäkring och vissa Agria-produkter.

Länsförsäkringsbolagen arbetar nära 
kunderna. Genom att vi samarbetar får vi 
den produktbredd, finansiella styrka och 
de specialistkunskaper som behövs för att 
tillgodose olika kunders behov.

ReSULtat OcH ekONOMISk 
StÄLLNING

Försäkringsrörelsen
Premieinkomsten brutto uppgick till 
1 188,8 (1 161,5) Mkr. Premieinkomst i 
direkt försäkring ökade med 23,4 (26,5) 
Mkr och mottagen återförsäkring ökade 
med 3,8 (-5,3) Mkr. Ökningen av premie-
inkomsten finns framförallt inom kasko 
och trafik där försäkringsbeståndet ökat.

Kostnaden för premier för avgiven 
återförsäkring uppgick till 179,3 (175,2) 
Mkr. Premieintäkt f.e.r uppgick till 993,6 
(975,3) Mkr.

Under verksamhetsåret inträffade  
45 439 skador vilket är 1 204 st färre än 
2011. Utbetalda försäkringsersättningar 
före avgiven återförsäkring ökade med 
58,3 Mkr till 795,9 (737,7) Mkr, medan 
försäkringstekniska avsättningar för oreg-
lerade skador ökade till 1 653,2 (1 572,3) 
Mkr. Återförsäkrares andel i försäkrings-
ersättningar uppgick till 105,0 (98,7) Mkr. 
Avvecklingsresultatet i direkt försäkring 
uppgick till -50,9 (37,5) Mkr medan av-

vecklingsresultatet i återförsäkrares andel 
uppgick till 15,0 (-7,8) Mkr. Försäkrings-
ersättningar i direkt försäkring ökade 
med 52,1 Mkr och uppgick till 649,2 
(597,1) Mkr. Ökningen av skadekostnaden 
under året beror dels på en förändring av 
diskonteringsräntan inom trafikreserven 
och ökade kostnader på tidigare års skador 
inom hem, villa, fritidshus och lantbruk.

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
före återbäring och rabatter uppgick till 
99,6 (149,0) Mkr medan det tekniska re-
sultatet efter återbäring och rabatter upp-
gick till -37,0 (-116,6) Mkr. Anledningen 
till resultatförsämringen är ökade skade-
kostnader, 56,0 Mkr, och lägre kapitalav-
kastning överförd från finans på 12,0 Mkr 
på grund av lägre marknadsränteläge. Av 
detta avser -45,0 (-177,0) Mkr avsättning 
till framtida återbäring.

kapitalförvaltning
Koncernens placeringstillgångar uppgick 
till 4 410,8 (4 121,3) Mkr vid verksam-
hetsårets slut. Marknadsvärdet på kon-
cernens placeringstillgångar netto inklu-
sive likvida medel uppgick till 4 539,0 (4 
348,5) Mkr.

Den totala avkastningen på koncern-
ens placeringstillgångar uppgick till  
273,8 (-30,0) Mkr. Bolagets svenska aktie-
fonder har under året haft en totalavkast-
ning på 16,3 (-15,9) %. Avkastningen på 
bolagets utländska aktiefonder uppgick 
till 9,6 (-8,8) % medan bolagets alterna-
tiva placeringar avkastade 6,5 (-7,1) %. 
Den räntebärande portföljen gav en av-
kastning på 4,8 (6,0) % och bolagets stra-
tegiska placeringar (fastigheter och aktier 
i LFAB) avkastade 5,2 (4,0) %. Den totala 
kapitalavkastningen på hela portföljen 
uppgick till 6,3 (-0,9) % och direktavkast-
ningen var 1,9 (1,7) %.

Liv och Bank
Bolagets förmedlade verksamheter liv och 
bank genererade följande resultat under 
verksamhetsåret, livförsäkringsverksam-
heten 5,3 (1,0) Mkr och bankverksamhe-
ten -16,8 (1,0) Mkr. Anledningen till det 
förbättrade resultatet inom livförsäkrings-
verksamheten beror på en upplösning av 
en äldre annulationsreserv, en engångser-
sättning från tradlivbolaget på grund av 
stängning för nyteckning och lägre för-
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säljningsomkostnader. Det negativa re-
sultatet inom bankverksamheten beror på 
sämre marginaler på framförallt inlåning, 
pga låga räntenivåer, högre försäljnings-
omkostnader och generellt låga avgiftsut-
tag. Bankvolymerna ökade med 1 836 
(1 152) Mkr till en total volym på 10 831 
(8 995) Mkr medan det totala försäkrings-
kapitalet på liv ökade med 207,7 Mkr till 
5 883,6 (5 676) Mkr.

Liv- och bankverksamheterna redo-
visas som övriga intäkter och kostnader i 
resultaträkningen under rubriken Resultat 
förmedlad affär.

Resultat
Koncernens resultat före skatt uppgick 
till 200,8 (-185,2) Mkr och efter skatt till 
227,3 (-94,4) Mkr. Skatt på årets resultat 
uppgick till 26,5 (90,8) Mkr och består av 
aktuell skattkostnad på 1,5 Mkr och upp-
skjuten skattfordran på 28,0 Mkr. Den 
klara resultatförbättringen beror på ett 
bättre resultat inom vår kapitalförvaltning 
273,8 (-30,0) Mkr (före överförd kalkylrän-
ta till försäkringsrörelsen) och en lägre av-
sättning till återbäring -45,0 (-177,0) Mkr.

Resultatutvecklingen i övrigt samt 
ekonomisk ställning framgår av femårs-
översikten längre fram i årsredovisningen.

VÄSeNtLIGa RISkeR OcH 
OSÄkeRHetSFaktOReR

Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms 
vara väl balanserad. Den genomsnittliga 
skadeprocenten f.e.r på 73,0 (70,8) % un-
der den senaste 5-årsperioden återspeglar 
försäkringsrisken.

För att begränsa riskerna i försäk-
ringsrörelsen tecknar bolaget återförsäk-
ring. Återförsäkringsskyddet beskrivs 
mer ingående i not 2.

Den mottagna affären innehåller hu-
vudsakligen svensk affär. Premieinkom-
sten uppgick under verksamhetsåret till 
156,2 (152,4) Mkr eller 13,1 (13,1) % av 
premieinkomsten i direkt försäkring. 
Största risken i mottagen affär bedöms 
vara den i affären ingående Nordiska 
Kärnförsäkringspoolen. Maximal ansva-
righet per skadehändelse i Nordiska Kärn-
försäkringspoolen uppgår för bolagets del 
till 2,5 MEUR.

I vår kapitalförvaltning har vi identi-
fi erat placeringsrisker bestående av kurs-
risk, valutarisk, fastighetsrisk samt rän-
terisk.

I not 2 lämnas en mer ingående redo-
görelse över bolagets risker och riskhan-
tering.

Dotterföretag
Dalarnas Försäkringsbolag har ett dot-
terföretag enligt not 15, Dalarnas Försäk-
ringsbolags Förvaltnings AB. Dalarnas 
Försäkringsbolags Förvaltnings AB äger, 
tillsammans med ytterligare 20 länsbo-
lagsanknutna dotterföretag, Humlegården 
Holding AB 1, Humlegården Holding AB 
2 och Humlegården Holding AB 3. Dalar-
nas Försäkringsbolags Förvaltningsaktie-
bolags ägarandel i de tre Humlegårdsbo-
lagen uppgår till 12,1 % (11,1 %) av varje 
bolag.

Intressebolag
Dalarnas Försäkringsbolag har ett intres-
sebolag enligt not 16, PE Holding AB. 

Bolaget ägs tillsammans med 9 länsbolag. 
Dalarnas Försäkringsbolags ägarandel i 
bolaget uppgår till 35,1 % (0).

INFORMatION OM Icke-FINaNSIeLLa 
ReSULtatINDIkatOReR

Miljöpolicy och miljöarbetet 2012
Miljöarbetet i Dalarnas Försäkringsbolag 
och i länsförsäkringsgruppen har fortsatt 
att utvecklas under 2012.

Miljöarbetet inom Dalarnas Försäk-
ringsbolag baseras på bolagets miljöpolicy. 
Policyn innebär bland annat att miljöhän-
syn ska tas i beslut som fattas och hand-
lingar som utförs, så att miljöpåverkan 
minskas. Vidare poängterar miljöpolicyn 
vikten av kompetensutveckling och av att 
påverka kunder och leverantörer i miljö-
frågor. Enligt policyn ska också bolaget ar-
beta skadeförebyggande för att minska ris-
ken för skador som ger upphov till avfall 
och förorsakar utsläpp i luft och vatten.

Under året marknadsfördes för sjätte 
året Återvinningsförsäkring för lantbruk. 
Återvinningsförsäkringen täcker kostna-
der för transport och återvinning av skrot 
och miljöfarligt avfall från lantbruken och 
innebär att länsförsäkringsgruppen tar 
konkret miljöansvar på marknaden och bi-
drar till att hålla lantbruket rent.

Utbildningen ”Säker gård”, som riktar 
sig till lantbruksnäringen, genomfördes 
under året. Utbildningen tar bland an-
nat upp hur man höjer gårdens elsäkerhet 
samt miljöhusesyn.

I våra lokaler fi nns certifi katet för ISO 
14001 uppsatt för att både internt och ex-
ternt tydliggöra att bolaget är miljöcerti-
fi erat.
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Personalfrågor
För att behålla våra goda hälsotal och 

utveckla vår organisation har vi under året 
genomfört hälsoprofi lmätningar och med-
arbetarundersökning. Analys och hand-
lingsplaner är fastställda och aktiviteter 
kommer att genomföras under 2013.

Bolaget har en väl fungerande arbets-
miljökommitté som eftersträvar att skapa 
en god arbetsmiljö för bolagets medarbe-
tare genom ett systematiskt arbetsmiljöar-
bete. Många medarbetare nyttjar friskvår-
den med bidrag från företaget.

Som ett tjänsteföretag i en dynamisk 
marknad erfordras en kontinuerlig grund- 
och vidareutbildning. Detta sker bland an-
nat genom LF-skolan som är ett samarbete 
med övriga länsförsäkringsbolag. Bolaget 
har en omfattande utbildningsplanering.

För att ytterligare stärka bolagets posi-
tion som attraktiv arbetsgivare har bolaget 
under året fokuserat på sambandet mellan 
varumärke och arbetsgivare. Under året 
har vi samarbetat med Högskolan Dalarna 
och Lugnetgymnasiet genom bland annat 
föreläsningar och uppsatsarbeten. Bolaget 
har tillsammans med Högskolan Dalarna 
genomfört kursomgång två i Dalarnas 
Akademi med 13 deltagare.

Under året har bolaget genomfört in-
troduktionsutbildning för alla nyanställda 
som bland annat tar upp värderingar, ar-
betssätt och affärsmöjligheter.

etiska riktlinjer
Försäkring innebär att vi har ett gemen-
samt ansvar för människors trygghet. Vår 
omfattande försäkrings- och fi nansverk-
samhet medför att våra kunder ska känna 
förtroende och tillit till hur bolaget och 

dess personal hanterar och förvaltar varje 
enskild persons eller företags särskilda 
försäkringsbehov. De ska dessutom känna 
förtroende för att den information som 
lämnas av dem stannar hos oss och inte 
riskerar att spridas.

Styrelsen för Dalarnas Försäkrings-
bolag har fastställt etiska riktlinjer som 
varje medarbetare ska ta del av och verka 
efter. I samband med anställning sker en 
grundlig genomgång av de etiska riktlin-
jerna. Genomgången avslutas med att den 
enskilde medarbetaren får underteckna en 
förbindelse där man bekräftar att man ta-
git del av de etiska riktlinjerna och förbin-
der sig att följa desamma.

VÄSeNtLIGa HÄNDeLSeR

Under året
Inom privatmarknaden är konkurrensen 
inom boendeförsäkring fortfarande på-
taglig.  Hårdaste konkurrenter är de stora 
affärsbankerna. Under året har vi dock 
vänt den negativa trenden och ökat anta-
let försäkringar och premievolymen med 
9,8 Mkr som en följd av indexjusteringar. 
Inom olycksfallsförsäkring fortsätter till-
växten och under 2012 ökade premievoly-
men med 1,6 Mkr och antalet försäkringar 
med 1 243 st. Inom motorförsäkringar 
fortsätter ökningen på privatmarknaden 
med 4 435 försäkringar och 9,5 Mkr i pre-
mier.

Inom företagsmarknaden är konkur-
rensen fortsatt hård. Vi har under året 
tappat två företagsförsäkringar men lyck-
ats öka premievolymen med 2,2 Mkr, trots 
att året började med en annullering av en 
företagsförsäkring med en premievolym 
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på 7 Mkr. Inom företagsmotoraffären har 
vi dock under året tappat drygt 400 för-
säkringar och minskat premievolymen 
med 4,3 Mkr.

Några av de enskilda händelser med 
betydande skadekostnader under året var 
brand i en panncentral på ett energiverk, 
brand i en kommunal förskola, ett antal 
brandskadade villor, brand i en lasttruck 
och skada på en skogsmaskin. Årets ska-
deutfall präglas annars av fl era positiva 
tecken; antal vattenskador var det lägsta 
under den senaste femårsperioden vilket 
även gäller antal brandskador. Glädjande 
är också att trenden med färre skadade 
personer i trafi ken håller i sig även 2012. 
Antalet enskilda skador med kostnad  
över 1 Mkr var också lägre än på många 
år. Dessa samverkande positiva faktorer 
ger summeringen av de totala skadekost-
naderna ett utfall som är bättre än budge-
terat.

Inom fi nansmarknaderna har orolighe-
terna fortsatt men ändå stabiliserats jäm-
fört med 2011. Bolaget har under slutet av 
året ökat på risken i portföljen genom att 
öka aktieexponeringen. Totalt var avkast-
ningen i förvaltningen 6,3 % (-0,9) under 
året.

Under året har arbetet med att anpas-
sa oss till regelverket Solvens II fortsatt. 
Solvens II är ett EU-regelverk som syftar 
till ökad transparens och ökad säkerhet. 
Det är ett stort och kostsamt projekt som 
enligt planerna skulle börja gälla fullt ut 
från 2014 men som under slutet av året 
fl yttats fram till 2015. 

Bolaget har dock, trots denna förse-
ning, valt att i största möjliga utsträckning 
genomföra de anpassningar till Solvens 
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II som regelverket förväntas kräva. An-
passningarna har bland annat att göra med 
intern styrning och kontroll samt system 
för styrning av risker. Hjärtat i regelver-
ket kan sägas utgöras av den egna risk och 
solvensanalysen (ERSA). Bolagets ERSA-
process är nu väl utvecklad och integrerad 
med företagets affärsplanering.

Vår fastighetsförmedling växte med 
ytterligare en butik, den sjätte, i Leksand 
under 2012 då även möjligheten att för-
medla boendelantbruk öppnades upp. Med 
denna etablering finns fastighetsförmed-
ling representerat på alla våra kontor i lä-
net undantaget Malung. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling är idag den tredje 
största och den snabbast växande fastig-
hetsförmedlingskedjan i landet.

Offensiva satsningar
Arbetet med att etablera en bank för små-
företag har fortsatt under året och utveck-
lingen går sakta framåt. Efterfrågan är 
stor från våra försäkringskunder att även 
bli kunder i vår bank.

Inom affärsområde privat genomför-
des en omorganisation under slutet av 
2011 för att skapa ett mer effektivt sätt att 
hantera försäljning och service via tele-
fon samt att skapa tydligare rådgivnings-
kontor för ökat fokus på bank och det 
personliga rådgivningsmötet. Detta har 
visat sig vara mycket lyckat och lett fram 
till en vändning i försäljningsutveckling-
en inom boendeförsäkring och en tillväxt 
inom privatbanken på 19,4 % (15). Under 
2013 kommer ytterligare ett steg tas inom 
privatorganisationen då det kommer att 
tillsättas kontorschefer på alla våra sju för-
säljningskontor. Detta för att ytterligare 
stärka den lokala närvaron på marknaden.

Återbäring
Under året har en avsättning till framtida 
återbäring gjorts på 45 Mkr (177) med av-
sikt att utbetalas under 2014 tillsammans 
med tidigare års avsättning.

efter verksamhetsårets utgång
Inga större skadehändelser har inträffat 
efter verksamhetsårets slut utan skade-
utfallet är normalt för årstiden. Inom vår 
förmedlade bankverksamhet har vi tagit 
beslut om att ta betalt för våra bankkort 
från och med 2013. Detta har orsakat en 

del klagomål men är något som var viktigt 
för att förstärka lönsamheten i affären.

Vårt övergripande mål är, utifrån am-
bitionen att behålla och utveckla vår stora 
sakaffär, att aktivt satsa på att öka lön-
samheten inom vår förmedlade bankverk-
samhet med en något lägre tillväxttakt än 
de senaste åren. Det är också av vikt att 
våra driftskostnader hålls på låga nivåer 
för att bolaget ska kunna behålla konkur-
renskraften. Att bibehålla arbetet med att 
våra skadekunder ska ha en hög nöjdhets-
grad fortsätter även under 2013 utifrån 
skadereglerarnas ledord snabbhet, kompe-
tens och omtanke. Bolaget prioriterar det-
ta arbete med utgångspunkt från skade-
kunden som ska känna sig sedd, hörd och 
omhändertagen.

FÖRVÄNtaD UtVeckLING 2013

Även 2013 förväntas präglas av den oro 
som vi sett på de finansiella marknaderna 
under de senaste åren. Många europeiska 
länder brottas med stora statsfinansiella 
problem som på något vis måste åtgär-
das. Stora försök görs inom EU att med 
olika stödåtgärder minska riskerna för en 
kollaps i Euro-samarbetet. Sverige står 
starkt men är en liten ekonomi med stort 
beroende av exporten till utlandet. Om ef-
terfrågan minskar ökar risken för en låg-
konjunktur med bland annat ökad arbets-
löshet. Detta i sin tur riskerar att påverka 
investeringsviljan hos både företagare och 
privatpersoner.

Våra marknader kommer även fort-
sättningsvis att präglas av stark konkur-
rens där alla aktörer, både försäkringsbo-
lag och banker, erbjuder helhetslösningar 
till kunderna inom såväl privat- som fö-
retagsmarknaden. Avgörande för att nå 
framgång kommer bland annat att vara 
dem som erbjuder det bästa kundmötet 
och möter flest kunder. 

Vår ambition är att under året arbeta 
med att höja kvaliteten och höja effektivi-
teten i vår kundbearbetning samt arbeta 
mer med att erbjuda sparamöten till våra 
kunder inom privatmarknaden. Vi kom-
mer att fortsätta vår satsning på utbild-
ning och kompetenshöjande insatser i ett 
brett perspektiv. 

Vår satsning på företagsbank fortsät-
ter genom att vi rekryterar kontorschefer 

på alla våra kontor där kontoren i Falun, 
Borlänge och Mora ska ha chefer med er-
farenhet av både privat- och företagsbank. 
Vi driver utvecklingen med stort fokus på 
att bygga upp en kundstock där kvalitet 
går före stora volymer.

En stor utmaning under 2013 är att 
styra om vår livförsäljning, som idag be-
stått av traditionell pensionsförsäkring, 
till vår nya garantiprodukt och till fond-
försäkring men även att bredda våra liv-
säljares utbud av finansiella tjänster.

Inom den skadeförebyggande verk-
samheten gäller fortsatt fokus på brand-, 
vatten-, inbrott- och trafikskador. Arbetet 
sker inom Dalarnas Försäkringsbolag men 
även via länsförsäkringsgruppens gemen-
samma skadeförebyggande arbete där vi är 
ett av de drivande länsförsäkringsbolagen.

Ett enskilt nytt spännande projekt rik-
tar sig till våra yrkesförarutbildningar i 
länet. Vi kommer att medverka till att öka 
möjligheten att komplettera den vanliga 
körutbildningen med träning i en simula-
tor, vilken ger möjlighet att öva på situa-
tioner som inte går att öva på i verklighe-
ten. Projektet innebär även att utveckla 
övningar där olika typer av distraktion så 
som trötthet och mobiltelefon med mera 
ger eleverna bra insikt i riskerna med 
bristande fokus i trafiken. Projektet drivs 
tillsammans med ett lokalt företag i Falun.

koncernen
Koncernen - Dalarnas Försäkrings-

bolag - består av moderbolaget Dalarnas 
Försäkringsbolag (583201-4905) och dot-
terföretaget Dalarnas Försäkringsbolags 
Förvaltningsaktiebolag (556683-6044).

Koncernredovisningen är upprättad 
enligt förvärvsmetoden. Koncernens fria 
kapital inklusive årets resultat uppgår till 
1 595,1 (1 397,5) Mkr.

Vinstdisposition
Moderbolaget
Till bolagsstämmans förfogande står:

 - balanserad vinst 1 195 376 961 kr
 - årets resultat     154 519 738 kr
        1 349 896 699 kr

Styrelsen och verkställande direktören fö-
reslår att kronor 1 349 896 699 överförs i 
ny räkning.
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Femårsöversikt

koncernen

2012 2011 2010 2009 2008

ReSULtat (tkr)

Premieintäkter f.e.r. 993 585 975 313 968 821 965 148 947 924

Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 30 211 42 746 28 359 22 100 45 800

Övriga tekniska intäkter - - - 34 439 -

Försäkringsersättningar f.e.r. -771 876 -714 968 -728 161 -623 557 -701 884

Driftskostnader f.e.r. -152 361 -154 077 -177 419 -184 716 -166 330

tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring och rabatter 99 559 149 015 91 600 213 415 125 510

Återbäring -45 000 -177 000 -92 577 -149 116 4 073

Helkundsrabatt -54 205 -50 429 -42 794 -35 951 -31 583

Delägarrabatt -34 343 -34 564 -40 739 -40 413 -40 458

Övriga rabatter -3 059 -3 633 -1 874 -3 094 -4 751

tekniskt resultat i försäkringsrörelsen efter återbäring och rabatter -37 047 -116 611 -86 384 -15 160 52 791

Finansrörelsens resultat 248 835 -72 301 227 174 518 766 -799 686

Övriga intäkter och kostnader -11 013 3 677 -8 737 339 5 407

Resultat före dispositioner och skatt 200 775 -185 235 132 053 503 945 -741 488

Årets resultat 227 277 -94 438 106 681 369 006 -512 962

ekONOMISk StÄLLNING (tkr)

Placeringstillgångar, verkligt värde 4 410 830 4 121 326 4 159 994 3 698 514 3 117 213

Premieinkomst f.e.r. 1 009 435 986 283 964 887 964 287 957 090

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 2 218 013 2 265 679 1 996 870 2 003 390 2 102 235

konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 2 479 679 2 253 485 2 345 662 2 236 245 1 877 242

Uppskjuten skatt 386 267 414 608 504 874 478 561 347 195

konsolideringskapital 2 865 946 2 668 093 2 850 536 2 714 806 2 224 437

kapitalbas * 2 739 397 2 592 775 2 794 315 2 482 247 2 026 051

erforderlig solvensmarginal * 187 413 189 131 188 438 157 826 150 943

NyckeLtaL 

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent f.e.r. * 77,7% 73,3% 75,2% 64,6% 74,0%

Driftskostnadsprocent f.e.r. * 14,5% 14,7% 18,3% 19,2% 17,5%

totalkostnadsprocent f.e.r. 92,2% 88,0% 93,5% 83,8% 91,6%

kapitalförvaltningen

Direktavkastning 1,9% 1,7% 1,3% 1,0% -3,2%

Totalavkastning 6,3% -0,9% 6,1% 13,8% -18,8%

konsolideringsgrad (%) 284 271 295 282 232

* avser moderbolaget
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Resultaträkning för koncernen

NOt 2012 2011

FÖRSÄkRINGSRÖReLSeN (tkr)

Premieintäkter före avgiven återförsäkring 1 172 903 1 150 544

Premier för avgiven återförsäkring -179 318 -175 230

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 993 585 975 313

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 30 211 42 746

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -876 888 -813 654

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 105 012 98 686

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring -771 876 -714 968

Driftskostnader 6 -152 361 -154 077

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före återbäring och rabatter 99 559 149 015

Återbäring och rabatter -136 606 -265 625

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
efter återbäring och rabatter -37 047 -116 611

Kapitalavkastning 7-10 273 824 -29 555

Andelar av resultat i intresseföretag 10,16 5 222 -

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -30 211 -42 746

Resultat kapitalavkastning 248 835 -72 301

Övriga intäkter 6 103 644 92 025

Övriga kostnader 6 -114 657 -88 348

Resultat förmedlad affär -11 013 3 677

Resultat före skatt 200 775 -185 235

Skatt på årets resultat 11 26 501 90 798

Årets resultat 227 277 -94 437

RaPPORt ÖVeR tOtaLReSULtat FÖR kONceRNeN (tkr)

2012 2011

Årets resultat 227 277 -94 437

Övrigt totalresultat

Aktuariella vinster och förluster 30 -1 389 3 067

Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt 
totalresultat 306 -807

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -1 083 2 260

Årets totalresultat 226 194 -92 177

Resultaträkning för moderbolaget

NOt 2012 2011

tekNISk ReDOVISNING (tkr)

Premieinkomst 3 1 188 753 1 161 513

Premier för avgiven återförsäkring -179 318 -175 230

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker -15 850 -10 969

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 993 585 975 313

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 30 211 42 746

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 5 -795 923 -737 660

Återförsäkrares andel 5 79 304 71 938

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring -80 965 -75 994

Återförsäkrares andel 25 708 26 748

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring -771 876 -714 968

Driftskostnader 6 -144 500 -143 349

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före återbäring och rabatter 107 420 159 743

Återbäring och rabatter -136 606 -265 625

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
efter återbäring och rabatter -29 186 -105 883

Icke-tekNISk ReDOVISNING

Kapitalavkastning intäkter 7,10 210 546 493 022

Kapitalavkastning kostnader 8,10 -96 723 -292 943

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9,10 193 347 152 320

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9,10 -32 195 -385 383

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -30 211 -42 746

kapitalavkastning 244 763 -75 731

Övriga intäkter 6 103 644 92 025

Övriga kostnader 6 -114 657 -88 348

Resultat förmedlad affär -11 013 3 677

Icke-tekniskt resultat 233 750 -72 054

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 204 565 -177 936

Bokslutsdispositioner

Förändring säkerhetsreserv -36 409 -19 509

Förändring övriga bokslutsdispositioner -124 -337

Resultat före skatt 168 031 -197 782

Skatt på årets resultat 11 -13 512 64 601

Årets resultat 154 520 -133 181

RaPPORt ÖVeR tOtaLReSULtat FÖR MODeRBOLaGet (tkr)

2012 2011

Årets resultat 154 520 -133 181

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat 154 520 -133 181
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Rapport över finansiell ställning för koncernen

NOt 2012-12-31 2011-12-31

tILLGÅNGaR (tkr)

Immateriella tillgångar 12 10 521 14 894

Materiella tillgångar

Rörelsefastigheter 13 118 200 118 100

Inventarier 14 12 039 12 648

S:a materiella tillgångar 130 239 130 748

Aktier och andelar i intresseföretag 16,20 205 223 -

Aktier och andelar 17,20 2 696 505 2 594 744

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18,20 1 376 574 1 402 141

Derivat 19,20 8 092 1 232

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 6 236 5 109

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 21,27 362 675 336 967

Aktuell skattefordran - 53 706

Övriga fordringar 23 368 615 377 171

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 510 33 379

Likvida medel 25 128 170 227 190

S:a tILLGÅNGaR 5 321 360 5 177 281

eGet kaPItaL, aVSÄttNINGaR OcH SkULDeR

Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat 26 2 479 679 2 253 485

S:a eget kapital 2 479 679 2 253 485

Försäkringstekniska avsättningar 27-29 2 218 013 2 265 679

Uppskjuten skatteskuld 11 386 267 414 608

Övriga avsättningar 30,31 21 849 24 078

Derivat 19,20 0 1 654

Aktuell skatteskuld 2 792 -

Övriga skulder 20,32 98 169 101 109

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 114 591 116 668

S:a eGet kaPItaL, aVSÄttNINGaR OcH SkULDeR 5 321 360 5 177 281

POSteR INOM LINJeN

Panter för egna skulder

Registerförda tillgångar (f.e.r.) avseende försäkringstekniska skulder * 1 855 338 1 928 713

Kapitalförsäkring pantsatt till förmån för anställd 162 -

ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden, övriga 400 871

* I enlighet med 6 kap  31§ Försäkringsrörelselagen (2010:43) har bolaget registerfört de placeringstillgångar, som använts för skuldtäckning. Registerföringen innebär att försäkringstagarna har 
en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid en eventuell insolvens hos bolaget.
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Balansräkning för moderbolaget

tILLGÅNGaR (tkr) NOt 2012 2011

Placeringstillgångar

Byggnader och mark 13 118 200 118 100

Aktier och andelar i koncernföretag * 15 421 657 388 028

Aktier och andelar i intresseföretag 16,20 205 223 -

Aktier och andelar 17,20 2 185 240 2 121 301

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18,20 1 466 183 1 487 557

Derivat 19,20 8 092 1 232

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 6 235 5 109

S:a placeringstillgångar 4 410 830 4 117 133

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 21,28 362 675 336 967

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 22 276 640 259 683

Fordringar avseende återförsäkring 36 768 49 030

Aktuell skattefordran - 53 708

Övriga fordringar 55 207 68 458

S:a fordringar 368 615 430 879

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 14 12 039 12 648

Kassa och bank 25 127 694 226 718

S:a andra tillgångar 139 733 239 366

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränte- och hyresintäkter 12 017 18 454

Förutbetalda anskaffningskostnader 24 11 492 8 181

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 001 6 744

S:a förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 510 33 379

S:a tILLGÅNGaR 5 310 363 5 161 918

eGet kaPItaL, aVSÄttNINGaR OcH SkULDeR NOt 2012 2011

Eget kapital 26

Bundet eget kapital

Reservfond 107 907 107 907

Uppskrivningsfond 140 345 140 345

Fritt eget kapital

Balanserad vinst* 1 195 377 1 328 559

Årets resultat 154 520 -133 182

S:a eget kapital 1 598 149 1 443 630

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 1 093 550 1 057 141

Utjämningfond 24 864 24 864

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 1 065 941

S:a obeskattade reserver 1 119 479 1 082 946

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande 
risker 27 429 786 415 506

Avsättning för oreglerade skador 28 1 653 232 1 572 267

Avsättning för återbäring och rabatter 29 134 995 277 906

S:a försäkringstekniska avsättningar 2 218 013 2 265 679

Andra avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 30 21 377 21 956

Avsättning för skatter 11 137 794 125 814

Övriga avsättningar 31 0 2 462

S:a avsättningar för andra risker och kostnader 159 171 150 232

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 20 793 28 217

Aktuell skatteskuld 2 790 -

Derivat 19,20 0 1 654

Övriga skulder 20,32 77 377 72 891

S:a skulder 100 960 102 763

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 114 591 116 668

S:a eGet kaPItaL, aVSÄttNINGaR OcH SkULDeR 5 310 363 5 161 918

POSteR INOM LINJeN

Panter för egna skulder

Registerförda tillgångar (f.e.r.) avseende 
försäkringstekniska skulder** 1 855 338 1 928 713

Kapitalförsäkring pantsatt till förmån för anställd 162 -

ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden, övriga 400 871

* Balansposterna Aktier och andelar i koncernföretag och Balanserad vinst är korrigerade 
jämfört med 2011 års årsredovisning. Ett fel i värderingen av innehavet av aktier i 
dotterföretaget om 85 415 tkr, har lett till att ingånde balans för ovan nämnda balansposter 
har förändrats. I 2011 års årsredovisning, var beloppet för Aktier och andelar i koncernföretag 
473 443 tkr och för Balanserad vinst 1 413 974 tkr 

** I enlighet med 6 kap 31§ Försäkringsrörelselagen (2010:43) har bolaget registerfört de 
placeringstillgångar, som använts för skuldtäckning. Registerföringen innebär att 
försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan 
tas i anspråk vid en eventuell insolvens hos bolaget.
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Rapport över förändring i eget kapital

koncernen (Mkr)
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01 2 238 981 106 681 2 345 662

Omföring av föregående års resultat 106 681 -106 681 0

Årets totalresultat

Årets resultat -94 437 -94 437

Årets övriga totalresultat 2 260 - 2 260

S:a årets totalresultat 2 260 -94 437 -92 177

Utgående eget kapital 2011-12-31 2 347 922 -94 437 2 253 485

Ingående eget kapital 2012-01-01 2 347 922 -94 437 2 253 485

Omföring av föregående års resultat -94 437 94 437 0

Årets totalresultat

Årets resultat 227 277 227 277

Årets övriga totalresultat -1 083 -1 083

S:a årets totalresultat -1 083 227 277 226 194

Utgående eget kapital 2012-12-31 2 252 402 227 277 2 479 679

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Moderbolaget (Mkr) Reservfond
Uppskriv- 
ningsfond

Balanserat 
resultat Årets resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01 107 907 140 345 1 359 693 54 281 1 662 226

Korrigering av tidigare år -85 415 -85 415

korrigerat ingående eget kapital 2011-01-01

Omföring av föregående års resultat 0 0 54 281 -54 281 0

Årets totalresultat

Årets resultat - - - -133 182 -133 182

Årets övriga totalresultat - - - - 0

S:a årets totalresultat 0 0 0 -133 182 -133 182

Utgående eget kapital 2011-12-31 107 907 140 345 1 328 559 -133 182 1 443 630

Ingående eget kapital 2012-01-01 107 907 140 345 1 328 559 -133 182 1 443 630

Omföring av föregående års resultat - - -133 182 133 182 0

Årets totalresultat

Årets resultat - - - 154 520 154 520

Årets övriga totalresultat - - - - 0

S:a årets totalresultat 0 0 0 154 520 154 520

Utgående eget kapital 2012-12-31 107 907 140 345 1 195 377 154 520 1 598 149
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Rapport över kassaflöden

koncernen Moderbolaget

(tkr) NOt 2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 200 775 -185 235 204 565 -177 937

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 38 -301 273 332 559 -395 706 325 255

Betald skatt 54 967 -912 54 967 -912

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder -45 531 146 413 -136 174 146 406

Förändringar i finansiella placeringstillgångar -56 543 -51 802 25 579 -51 802

Förändringar i övriga rörelsefordringar 15 609 -54 684 15 609 -54 684

Förändringar i övriga rörelseskulder -13 533 -7 078 -5 016 -7 078

kassaflöde från den löpande verksamheten -99 999 32 849 -100 002 32 849

Investeringsverksamheten

Nettoinvestering i immateriella tillgångar 0 - - -

Nettoinvestering i materiella tillgångar 979 -2 758 979 -2 758

kassaflöde från investeringsverksamheten 979 -2 758 979 -2 758

Finansieringsverksamheten - - - -

kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0

Årets kassaflöde -99 020 30 092 -99 024 30 085

Likvida medel / Kassa och bank vid årets början 227 190 197 098 226 718 196 633

Likvida medel / Kassa och bank vid årets slut 25 128 170 227 190 127 694 226 718
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ReSULtataNaLyS

MODeRBOLaGet

Direkt försäkring i Sverige

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Totalt
2012

Hem
Villa

Fritidshus

Företag
Fastighet
Lantbruk

Sjuk
och

olycksfall

Motorfordon Summa direkt
försäkring i

Sverige

Mottagen
återför-
säkring

(Belopp i tkr)
NOT

Kasko Trafik

Premieintäkt f.e.r. A 993 585 228 660 181 737 25 162 207 941 190 638 834 138 159 447

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 30 211 2 964 2 806 3 952 1 759 12 603 24 084 6 127

Försäkringsersättningar f.e.r. B -771 876 -201 449 -112 744 -30 082 -168 959 -135 982 -649 216 -122 659

Driftskostnad f.e.r. -144 500 -24 895 -39 698 -3 089 -29 171 -28 621 -125 474 -19 026

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före återbäring och rabatter 107 420 5 281 32 101 -4 056 11 571 38 637 83 532 23 888

Återbäring -45 000 -12 679 -12 353 -1 222 -9 359 -9 386 -45 000 0

Helkundsrabatt -54 205 -35 048 -5 088 -1 488 -6 598 -5 982 -54 205 0

Delägarrabatt -34 343 0 -34 343 0 0 0 -34 343 0

Övriga rabatter -3 059 -1 -2 970 0 -52 -36 -3 059 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
efter återbäring och rabatter -29 186 -42 447 -22 653 -6 767 -4 439 23 232 -53 074 23 888

avvecklingsresultat f.e.r.

Avvecklingsresultat, brutto -50 919 -17 948 12 374 -5 228 2 429 -33 368 -41 742 -9 177

Återförsäkrares andel 15 002 -1 802 -5 685 2 299 850 19 340 15 002 0

avvecklingsresultat f.e.r. -35 917 -19 750 6 689 -2 929 3 279 -14 029 -26 741 -9 177

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -429 786 -130 260 -98 442 -12 594 -93 799 -94 374 -429 470 -316

Avsättning för oreglerade skador -1 653 232 -155 858 -160 885 -233 434 -35 991 -638 775 -1 224 943 -428 289

Avsättning för återbäring -134 995 -37 129 -37 630 -3 281 -28 301 -28 652 -134 994 0

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring -2 218 013 -323 247 -296 957 -249 310 -158 092 -761 801 -1 789 407 -428 605

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 362 675 29 184 37 147 81 560 429 214 356 362 675 0

NOteR tILL ReSULtataNaLyS

NOt a

Premieintäkt f.e.r. 993 585 228 660 181 737 25 162 207 941 190 638 834 138 159 447

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 1 188 753 292 178 283 813 27 353 215 439 213 733 1 032 515 156 237

Premier för avgiven återförsäkring -179 318 -56 892 -96 471 -2 369 -2 841 -20 746 -179 318 0

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker -15 850 -6 625 -5 606 178 -4 657 -2 349 -19 060 3 209

NOt B

Försäkringsersättningar f.e.r. -771 876 -201 449 -112 744 -30 082 -168 959 -135 982 -649 216 -122 659

Utbetalda försäkringsersättningar -716 619 -190 378 -135 161 -18 242 -172 015 -104 715 -620 510 -96 109

Före avgiven återförsäkring -717 284 -201 227 -153 752 -19 168 -156 623 -90 406 -621 175 -96 109

Återförsäkrares andel 79 304 34 780 35 767 3 174 2 067 3 516 79 304 0

Skaderegleringskostnader -78 639 -23 931 -17 177 -2 247 -17 459 -17 825 -78 639 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r. -55 257 -11 071 22 417 -11 840 3 056 -31 268 -28 706 -26 550

Före avgiven återförsäkring -80 965 -5 152 32 335 -13 875 2 627 -70 350 -54 414 -26 550

Återförsäkrares andel 25 708 -5 918 -9 919 2 035 429 39 082 25 708 0



22  Dalarnas Försäkringsbolag

Noter

Om inget annat anges, avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och 
moderbolaget. Samtliga beloppsuppgifter anges i tkr, om inte annat anges.

NOt 1  ReDOVISNINGSPRINcIPeR

Årsredovisningen avges per 31 december 2012 och avser Dalarnas Försäkringsbolag som är 
ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Falun. Besöksadressen till huvudkontoret är 
Slaggatan 9, 791 71 Falun och organisationsnumret är 583201-4905.

I denna not beskrivs inledningsvis koncernens redovisningsprinciper. Moderbolaget tillämpar 
samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet 
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

Överensstämmelse med normgivning och lag

Dalarnas Försäkringsbolag upprättar från och med 2010 Koncernredovisning i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningar av dessa utgivna av International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC), sådana se antagits av EU. Därutöver tillämpas 
Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2008:26 inklusive ändringsföreskrifter i tillämpliga delar. 
Koncernen följer Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Upprättande av redovisning i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av intäkter, kostnader, tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser. Dessa uppskattningar och bedömningar, som görs av 
ledningen, är baserade på historiska erfarenheter och grundar sig på den bästa information 
som fanns tillgänglig på balansdagen. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar 
redovisas i den period ändringen görs om den endast påverkar denna period, eller i den 
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.

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

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 2013-02-21. Resultaträkning 
och rapport över finansiell ställning blir föremål för fastställelse på årsstämman 
2013-03-14.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2012

Under 2012 har inga förändringar av IFRS eller andra redovisningsprinciper haft någon 
väsentlig effekt på koncernens redovisning.

Beslutade men ännu inte tillämpade standarder

Vid upprättandet av redovisningen per 31 december 2012 finns det standarder och 
tolkningar som publicerats men ännu inte trätt i kraft. Nedan följer en preliminär bedömning 
av den påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan få på Dalarnas 
Försäkringsbolags finansiella rapporter.

IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering senast från och med 2015. IASB har publicerat de två första av minst tre delar 
som tillsammans kommer att utgöra IFRS 9. Den första delen behandlar klassificering och 
värdering av finansiella tillgångar. I november 2010 publicerade IASB de delar av IFRS 9 
som berör klassificering och värdering av finansiella skulder. Merparten överensstämmer 
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 
värdeförändringen delas upp på förändringar som är hänförliga till egen kreditvärdighet 
respektive på förändringar i referensränta. De kategorier för finansiella tillgångar som finns i 
IAS 39 ersätts av två kategorier, där värdering sker till verkligt värde eller upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som innehas i en 
affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella kassaflödena. Dessa ska utgöra 
betalningar av kapitalbelopp och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. IFRS 9 
har ännu inte godkänts av EU.

Övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde och möjligheten att tillämpa Fair 
Value Option som i IAS 39 behålls. Förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet, 
med undantag för värdeförändringar på egetkapitalinstrument som inte innehas för handel 
och för vilka initialt val görs att redovisa värdeförändringar i övrigt totalresultat. Likaså 
måste onoterade aktier som idag redovisas till anskaffningsvärde värderas till verkligt värde 
enligt IFRS 9. Beslut angående omklassificering kommer inte att tas förrän de nya reglerna 
fastställts. Först då kan effekterna beräknas.

IFRS 10 Consolidated financial statements bygger på redan existerande principer, då den 
identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska 
inkluderas i koncernredovisningen. Koncernen avser tillämpa IFRS 10 från det räkenskapsår 
som inleds 1 januari 2013. Dalarnas Försäkringsbolag har ännu inte utvärderat den fulla 
effekten på de finansiella rapporterna.

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities är en ny standard för upplysningar för 
investeringar i dotterföretag, joint arrangements, intresseföretag och ej konsoliderade 
”structured entities”. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som inleds 1 januari 2013. 
Dalarnas Försäkringsbolag har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella 
rapporterna.

IFRS 13 Fair Value Measurement är en ny enhetlig standard för mätning av verkligt värde 
samt förbättrade upplysningskrav. Standarden skall enligt IASB tillämpas framåtriktat på 
räkenskapsår som inleds 1 januari 2013 eller senare. Dalarnas Försäkringsbolag har ännu 
inte gjort någon utvärdering om IFRS 13 kommer att medföra någon förändring i de metoder 
som tillämpas idag för värdering till verkligt värde.

Valuta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan 
för moderbolaget och för koncernen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska 
miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Resultatredovisning

Resultatet redovisas i två huvuddelar: Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ett 
icke-tekniskt resultat, som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter 
överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade 
värdeförändringar. 

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f.e.r samt på 
medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f.e.r under året. Använd 
räntesats, för 2012, utgörs av statsskuldväxelräntan för ett 90-dagarsinstrument 
(genomsnitt för 2012).

kONSOLIDeRINGSPRINcIPeR

Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. 
Bestämmande inflytande innebär direkt 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, beaktas potentiella röstberättigande aktier som 
utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och 
med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Intresseföretag

Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande, men inte bestämmande, 
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav 
mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande 
inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i 
koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet 
på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna 
kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på 
koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i 
intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt 
och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av 
förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar 
det redovisade värdet på innehavet i intresseföretaget.

När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger koncernens 
redovisade värde på andelarna reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster 
sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin 
ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. 
Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka 
förluster uppkomna i intresseföretaget.

Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet över 
intresseföretaget upphör.

transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer vid interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin 
helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer vid 
transaktioner med intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den 
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster 
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elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte 
finns något nedskrivningsbehov.

Intäkter

Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av 
försäkringsavtal.

Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster

Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livområdet samt bank- och 
fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterföretag. För de 
förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för 
detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet under Övriga intäkter. Intäkterna 
redovisas i den takt de tjänas in, d.v.s. när tjänsten utförts.

Hyresintäkter

Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på 
villkoren i leasingavtalen. Den sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som 
en minskning av hyresintäkterna linjärt över leasingperioden.

Ränteintäkter

För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderats till verkligt värde) 
redovisas ränteintäkter med tillämpning 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 
balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra 
skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala 
föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Detsamma gäller för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för delar av finansiella skulder. 

För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) 
redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i 
balansräkningen som upplupen ränteintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången eller 
skulden som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för 
finansiella instrument som klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt 
värde via resultaträkningen består av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader (t.ex. courtage) för dessa instrument kostnadsförs således direkt som 
kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet 
instrumentets verkliga värde inklusive 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 20.

klassificering av finansiella instrument

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över 
resultatet

Finansiella tillgångar värderas enligt verkligtvärde-optionen förutom för derivat. Dalarnas 
Försäkringsbolag förvaltar och utvärderar alltid resultatet 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 uppföljningen av 
kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta 
mått inkluderas såväl realiserat som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt 
värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Detta innebär att även placeringar i 
onoterade aktier såsom t.ex. Länsförsäkringar AB ingår i denna utvärdering. Det är därför 
bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultatet ger mer relevant redovisningsinformation för läsarna av 
årsredovisningen. Av detta skäl väljer Dalarnas Försäkringsbolag alltid att kategorisera sina 
finansiella tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultatet förutom (i) 
när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och (ii) när 
redovisningslagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person.

Alla derivat som inte ingår i säkringsredovisning klassificeras som innehav för 
handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS 39). Finansiella tillgångar 
som innehas för handelsändamål ingår i kategorin Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultatet.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas redovisas till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade direkt i eget kapital. Dalarnas Försäkringsbolag har inga tillgångar som 
klassificerats såsom Finansiella tillgångar som kan säljas. Eget kapitalinstrument, som 
klassificeras som Finansiella tillgångar som kan säljas, skrivs ned vid en väsentlig (mer än 
20 procent) eller utdragen (minst 9 månader) nedgång i det verkliga värdet under 
instrumentets anskaffningsvärde. Om nedskrivningsbehov föreligger för en tillgång i 
kategorin Finansiella tillgångar som kan säljas, omförs tidigare eventuell ackumulerad 
värdeminskning redovisad direkt mot eget kapital till resultaträkningen. Nedskrivningar av 
eget kapitalinstrument som redovisats i resultaträkningen återförs inte senare via 
resultaträkningen.

Lånefordringar och kundfordringar
Låne- och kundfordringar värderas i efterföljande perioder till upplupet anskaffningsvärde. 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer att låne- och 
kundfordringar är i behov av nedskrivning.

I kategorin Lånefordringar och kundfordringar ingår även likvida medel. Likvida medel 
består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och 
motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från 
anskaffningstidpunkten understigande tre månader, och som är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer.

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

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av skulder till kreditinstitut och övriga 
skulder. Finansiella skulder värderas i efterföljande perioder till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när skulden 
togs upp.

Värderingsprinciper

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 
regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av 
att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar, som är noterade på en 
aktiv marknad, motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för 
framtida transaktionskostnader. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och 
andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper samt Derivat.

Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda 
värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande 
instrument och diskonterade kassaflöden. Onoterade tillgångar utgörs i balansräkningen av 
derivat, onoterade aktieinnehav och vissa hybridkontrakt.

Bolagets aktieinnehav i Länsförsäkringar AB har värderats till verkligt värde på basis av 
aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll, enligt vilket 
aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar 
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 belopp 
än substansvärdet, så redovisas aktierna till detta lägre värde.

Verkligt värde på derivat som inte är noterade på en aktiv marknad fastställs genom en 
användning av värderingsmodeller som är etablerade på marknaden.

Den samlade resultateffekten från finansiella tillgångar och skulder, värderade med hjälp av 
värderingstekniker uppgick till 275,7 (241,9) Mkr.

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 
kapitalavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader (beroende på om 
värdeförändringen är positiv eller negativ).
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ÖVRIGa tILLGÅNGaR

Immateriella tillgångar

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

Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för 
användning. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den beräknade 
nyttjandeperioden, såvida inte sådana nyttjandeperioden är obestämbar. De beräknade 
nyttjandeperioderna för redovisade immateriella tillgångar är:

- balanserade utvecklingsutgifter 5 år

Rörelsefastigheter

Rörelsefastigheter redovisas enligt omvärderingsmetoden.

Byggnader och mark som ägs av Dalarnas Försäkringsbolagskoncernen och som används för 
administrativa syften redovisas 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 utförs årligen av en 
extern oberoende värderingsman. Värdeökningar till följd av omvärdering redovisas normalt 
mot omvärderingsreserv vilket redovisas som en ökning i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i omvärderingsreserven i eget kapital. Om ökningen utgör återföring av tidigare 
redovisad värdenedgång avseende samma tillgång redovisas ökningen som en minskad 
kostnad i resultaträkningen. Minskningar som utjämnar tidigare ökningar av samma tillgång 
förs från reserver till Övrigt totalresultat. Alla övriga minskningar resultatförs.

Skillnaden mellan avskrivning baserat på det omvärderade värdet och avskrivningar enligt 
ursprungligt anskaffningsvärde överförs från omvärderingsreserven till balanserade 
vinstmedel.

Rörelsefastigheter består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. 
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark, 
vars nyttjandeperiod bedöms vara obegränsad. Byggnaderna består emellertid av flera 
komponenter. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund 
för avskrivningen på byggnader.

Byggnadens stomme 80 år
Installationsstammar och elnät, yttertak, fasad och 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 förknippade 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 identifierade 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 komponenter, 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 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i 
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt 
hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och 
hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster.

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 nyttjandeperiod.

Beräknade nyttjandeperioder:
- inventarier, verktyg och installationer 5 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 eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde (med 
avdrag för försäljningskostnader) och tillgångens nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar 
riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Om det inte går 
att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid 
prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera 
väsentligen oberoende kassaflöden (en kassagenererande enhet).

En beräkning görs om det finns en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. En 
nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en 
kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs 
en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter).

En nedskrivning reverseras 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. En reversering görs endast i den utsträckning som 
tillgångens 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.

Leasing

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiella eller 
operationella. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som 
är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Om ekonomiska 
risker och förmåner förknippade med tillgången kvarstår hos leasegivaren klassificeras 
avtalet som operationell leasing.

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

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över 
leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i 
resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. 
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Leasingavtalen avser hyra av 
lokaler samt inventarier.

ReDOVISNING aV FÖRSÄkRINGSaVtaL

Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast sådana kontrakt 
som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare 
redovisas som försäkring. Kontrakt som inte överför tillräcklig risk redovisas som antigen 
finansiella instrument (lån) eller serviceavtal. Enligt de kontrakt som Dalarnas 
Försäkringsbolag tecknat utgår olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans 
omfattning och kontraktstyp. Samtliga Dalarnas Försäkringsbolags försäkringskontrakt har 
därför bedömts överföra tillräckligt mycket risk för att de ska klassas som försäkring enligt 
definitionen i IFRS 4.

Premieinkomst

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

Premieintäkt

Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser 
tidsperioder efter balansdagen avsätts till premiereserv i balansräkningen. Beräkning av 
avsättning till premiereserv sker i normalfallet genom att premieinkomsten periodiseras 
strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid.

Försäkringsersättningar

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

Försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt 
ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska avsättningar redovisas 
över resultaträkningen.
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avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade 
skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna 
försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, så kallad pro 
rata temporis-beräkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de 
förväntade skade- och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för 
kvardröjande risker (nivåtillägg). Denna bedömning innefattar bl.a. uppskattningar av 
framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av nivåtillägg.

avsättning för oreglerade skador

Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för 
samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte rapporterats till bolaget, så 
kallad IBNR – avsättning. Avsättningen inkluderar även kostnader för skadereglering samt 
förväntad kostnadsökning. Uppskattningen av avsättningsbehovet görs för de flesta skador 
med statistiska metoder och då i huvudsak med Chain-ladder metoden. Det mest väsentliga 
antagandet som ligger till grund för dessa metoder är att historiska utfall kan användas för 
beräkning av framtida skadekostnader. För de större skadorna och för skador med 
komplicerade ansvarsförhållanden görs 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 
avvecklingsresultat som redovisas kommande år. En redogörelse för bolagets 
avvecklingsresultat återfinns i resultatanalysen. Risken för en felaktig avsättning 
kommenteras vidare i not 2. Där åskådliggörs också nuvarande avsättning för oreglerade 
skador genom en beskrivning av skadekostnadernas utveckling över tiden. 

Avsättningen för oreglerade skador i trafikförsäkring har diskonterats. Tyngdpunkten i 
framtida betalningsflöden uppfyller kraven i Finansinspektionens föreskrifter. Vid 
diskontering har en diskonteringsränta om 2,0 % (2,5 %) använts. Se även not 28.

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 avsättningsbehovet görs med vedertagna ak-
tuariella metoder. Metoderna beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden 
och av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. De framtida 
kassaflödena har beräknats utan diskontering. Om prövningen visar att de redovisade 
avsättningarna minskat med det redovisade värdet på förutbetalda anskaffningskostnader 
inte är adekvat redovisas förändringen i resultaträkningen.

Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas per verksamhetsgren och 
försäkringsklass. Eventuell otillräcklighet som iakttas i premieansvaret, korrigeras genom att 
bokföra en avsättning för kvardröjande risker. Förändringen i avsättningen för kvardröjande 
risk redovisas över resultaträkningen.

Återförsäkring

Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten Premier för 
avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten 
Premieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring 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.

Förutbetalda anskaffningskostnader

Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande 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 säljpersonalen. 
Anskaffningskostnader avskrivs på 12 månader.

Återbäring och rabatter

Dalarnas Försäkringsbolag har fyra olika typer av återbäring och rabatter: delägarrabatt, 
helkundsrabatt, återbäring och övriga rabatter. Dessa poster redovisas nederst i det tekniska 
resultatet. För den del av återbäring och rabatter som ej är utbetalt görs en avsättning i 
balansräkningen, avsättningen ingår i de försäkringstekniska avsättningarna.

aNDRa ReDOVISNINGSPRINcIPeR aV BetyDeLSe

avsättningar och eventualförpliktelser

En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell förpliktelse 
föreligger som en följd av en inträffad händelse och det också är troligt att regleringen av 
denna förpliktelse kommer att kräva ett utflöde av ekonomiska resurser vars storlek kan upp-
skattas 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.

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 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 det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del förenad med ett 
annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetalningsskyldig om en kund 
slutar att betala in sina premier. Denna risk är relativt begränsad för att annullationsansvaret 
är treårigt. Bolaget har tidigare år gjort avsättning till en annullationsreserv som uppgick till 
tio procent av de tre senaste årens annullationsansvarspliktiga ersättning. Från och med 
2011 tas uppkomna annullationer direkt över resultatet och annullationsreserven har under 
2012 helt lösts upp.

Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, såvida inte den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget 
kapital då även den tillhörande skatteeffekten redovisas direkt mot eget kapital, eller mot 
Övrigt totalresultat. 

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 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 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 tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat, 
vidare beaktas inte heller skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som 
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt 
baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller 
reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

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 bedöms 
sannolikt att de kan utnyttjas.

ersättningar till anställda

Pensioner genom försäkring
Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom 
försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företaget har dock gjort 
bedömningen att UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är tillämplig för 
företagets pensionsplan. Företaget saknar tillräcklig 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, att den anställde kan avsluta sin 
tjänstgöring tidigast från och med 62 års ålder. Dalarnas Försäkringsbolag har reserverat 
pensionsbeloppet för den anställde i bolagets balansräkning och betalar vid 
pensionstillfället in en engångssumma till FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa, 
vilken administrerar utbetalningarna av pensionerna. Den skuld som redovisas i 
balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperioden slut med justeringar. Den 
förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med 
tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med 
användning av räntesatsen av svenska bostadsobligationer. Aktuariella vinster och förluster 
till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden 
redovisas i övrigt totalresultat under den period då de uppstår. Avsättningar för dessa enligt 
aktuariella beräkningar finns i Not 30 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

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

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

En avsättning för förväntade kostnader för vinstandels- och bonusbetalningar 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.
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MODeRBOLaGetS ReDOVISNINGSPRINcIPeR

Av detta avsnitt framgår på vilka punkter moderbolagets redovisningsprinciper avviker från 
koncernens. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Moderbolaget tillämpar Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:26 inklusive 
ändringsföreskrifter i tillämpliga delar samt RFR 2: Redovisning för juridiska personer. I 
övrigt följer moderbolaget samma principer som för koncernen utom det som framgår i 
”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan 
moderbolaget och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att 
tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen samt i 
vissa fall av skatteskäl.

Moderbolaget upprättar årsredovisning enligt lagbegränsad IFRS.

Leasing

Alla leasingavtal klassificeras i moderbolagets årsredovisning som operationella.

Dotterföretag, intresseföretag och joint ventures

Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget från och med 
2009-12-31 till verkligt värde. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under 
förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som 
överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och 
reducerar andelens redovisade värde. Nedskrivningsbehov testas löpande.

anteciperade utdelningar

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt 
att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens 
storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter.

Skatter

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

koncernbidrag och aktieägartillskott

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och 
andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Vid tillämpning av RFR 2, med 
avseende på IAS 18 p 3 samt vid tillämpning av RFR 2, med avseende på IAS 27 p 2: 
Koncernbidrag som företaget erhållit från dotterföretag redovisas enligt samma principer 
som sedvanliga utdelningar från dotterföretag. Koncernbidrag som företaget lämnar till 
dotterföretag redovisas som investering i aktier i dotterföretag.
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Diagrammet visar hur bolagets konsolideringskapital respektive 
totala risk utvecklats under perioden 2008-12-31 - 2012-12-31

NOt 2  RISkeR OcH RISkHaNteRING

Inledning

Skadeförsäkringsverksamhet går ut på att överföra risker från försäkringstagarna till 
försäkringsgivaren. Rörelseresultatet beror dels på det försäkringstekniska resultatet och 
dels på avkastningen från placeringstillgångarna. Det försäkringstekniska resultatet avgörs 
dels av en korrekt prissättning i försäkringsavtalen och dels av skadeutfallet. På grund av 
den osäkerhet som finns i försäkringsverksamheten återförsäkrar sig bolaget. 
Resultatanalysen visar hur riskerna är fördelade per riskområde (försäkringsklasser/grenar).

Finansverksamheten fokuserar på en god totalavkastning och kontroll av risker. En stor del 
av försäkringspremierna kommer att i framtiden utbetalas till försäkringstagarna som försäk-
ringsersättningar. Detta säkerställs genom krav på att tillgångarna måste räcka för att täcka 
de försäkringstekniska avsättningarna. Kapitaltäckning och solvens rapporteras kvartalsvis 
till Finansinspektionen.

Principer för bolagets riskhantering

Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att identifiera, mäta, övervaka, hantera och 
rapportera samtliga risker som bolaget är exponerat för. Ansvaret för riskarbetet ligger hos 
styrelsen som årligen fastställer bolagets risktolerans och övergripande styrdokument som 
exempelvis affärsplan, egen risk- och solvensanalys, policy och riktlinje för kapitalförvaltning 
och skuldtäckningspolicy. Styrelsen fastsäller också årligen policy för intern styrning och 
kontroll i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2005:1.

Det finns en compliancefunktion som följer upp att regler och policyer följs. 
Compliancefunktionen bistår även organisationen vid utformning av interna regelverk och 
bevakar förändringar i externa regelverk. Compliancefunktionen rapporterar kontinuerligt till 
styrelse och vd, och lämnar varje år en samlad bedömning av hur väl bolagets verksamhet 
uppfyller gällande regler och normer. Det finns också en gentemot verksamheten 
självständig funktion för riskkontroll, som ansvarar för att identifiera, analysera och 
rapportera bolagets olika risker. I detta ansvar ligger även att tillsammans med 
företagsledningen, andra ansvariga chefer och compliancefunktionen ta fram styrdokument 
som beskriver hur de olika riskerna skall hanteras, kontrolleras och rapporteras. 
Riskkontrollfunktionen rapporterar kontinuerligt till styrelse och vd hur riskerna utvecklas.

Bolagets har ett revisionsutskott som ska svara för beredning av styrelsens arbete med att 
kvalitetssäkra bolagets interna styrning och kontroll vad gäller finansiell rapportering, 
riskhantering och riskkontroll, regelefterlevnad och övrig intern styrning. Revisionsutskottet 
gör detta genom att ta del av information från och föra dialog med företagsledning, extern 
och intern revision samt riskkontroll- respektive compliancefunktionen.

Styrelsen har även ett finansutskott till sitt förfogande. Finansutskottet har till uppgift att 
löpande följa utvecklingen av bolagets tillgångar och ta beslut om placeringar inom de ramar 
som styrelsen fastställt. Finansutskottet tar även fram förslag till eventuella förändringar av 
normalportföljen och det regelverk som styr bolagets kapitalförvaltning. Finansutskottet 
skall ha minst fyra protokollförda möten per år. Vanligtvis håller Finansutskottet sju till nio 
protokollförda sammanträden.

Styrelsen har även en internrevisionsfunktion till sitt förfogande. Internrevisorerna skall 
medverka till och kontrollera att verksamheten inom bolaget bedrivs mot fastställda mål och 
i enlighet med styrelsens intentioner och riktlinjer genom att undersöka och utvärdera den 
interna styrningen.

Bolaget har två riskbedömningskommittéer, HK-gruppen och Kreditdelegationen. 
HK-gruppen bedömer nya och befintliga risker inom sakförsäkringsverksamheten. 
Kommittéen har rätt att fatta egna beslut om bolaget skall acceptera en risk eller inte. Detta 
får dock bara ske inom de olika kommittémedlemmarnas behörigheter. Gruppen är 
sammansatt av riskingenjörer, försäljningschef mäklad affär och försäljningschef företag sak 
och har till uppgift att granska och besluta om sådana risker som inte är normalrisk och 
därför faller utanför den enskilde säljarens mandat. Kreditdelegationen har till uppgift att 
bedöma och ta beslut om nya och befintliga risker inom kreditverksamheten. Kommittéen, 
som har rätt att fatta egna beslut inom fastställda kreditmandat, består av utsedda 
delegater med kreditbeviljningsmandat. För att fatta beslut krävs att minst tre delegater 
deltar.

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

Rapportering av risk

Bolaget mäter totalrisk utifrån en Solvens 2-baserad riskmodell. I beräkningen ingår att 
mäta skadeförsäkringsrisk, marknadsrisk, motpartsrisk och operativ risk. Det totala 
riskbeloppet ställs sedan i relation till bolagets kapital (konsolideringskapital). 
Riskrapporten upprättas kvartalsvis och visar hur de olika riskerna utvecklats över tiden, 
samt hur relationen mellan totalrisk 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 bland annat kapitalbas och solvens. Bolaget rapporterar även in uppgifter enligt det så 
kallade trafikljussystemet. Trafikljussystemet är ett stresstest som görs för att kontrollera att 
bolaget klarar av sina åtaganden även i perioder med kraftiga rörelser på de finansiella 
marknaderna. Bolaget uppfyllde med god marginal de minimikrav som ställts av 
myndigheterna.

Försäkringsrisker

De huvudsakliga försäkringsriskerna utgörs av teckningsrisk och reservsättningsrisk.
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teckningsrisk

Teckningsrisken hänför sig till prissättningen av försäkringsavtal och den inneboende 
osäkerhet som är förenad med dessa avtal. Risken är att den beräknade premien inte 
kommer att motsvara de faktiska skade- och driftskostnaderna. Bolaget tecknar 
skadeförsäkring inom områdena olycksfall, sjukdom, motorfordon, fritidsbåtar, brand och 
annan sakskada, fartygsansvar (med begränsning till fritidsbåtar), allmän ansvarighet, annan 
förmögenhetsskada samt rättsskydd. Bolaget meddelar också indirekt försäkring av samtliga 
skadeförsäkringsklasser samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och 
tilläggsförsäkring och lång olycksfalls- och sjukförsäkring. I den mottagna återförsäkringen 
är Nordiska Kärnförsäkringspoolen den största enskilda risken. Bolagets ansvar i denna affär 
är maximerat till 2,5 miljoner euro (2,5) per händelse.

För att reducera försäkringsrisken finns olika metoder. Riskminskning med avseende på 
osäkerheten i enskilda försäkringsavtal åstadkommes dels genom diversifiering, det vill säga 
genom att utöka portföljen med avtal som är oberoende av varandra, dels genom att 
säkerställa en i organisationen väl förankrad prissättningsprocess, så att premien i varje 
enskilt avtal motsvarar den faktiska riskexponeringen. För att säkerställa detta görs inom 
ramen för prissättningsprocessen löpande uppföljning av tariffer och vid behov görs även 
justeringar av dessa. Därutöver är huvudmetoden för styrning av teckningsrisker den 
affärsplan som utformas årligen och fastställs av styrelsen. Bolaget upprättar även 
detaljerade riskurvalsregler för att säkerställa en riktig bedömning och kvantifiering av den 
risk som tecknas. Riskurvalsreglerna revideras minst en gång per år och fastställs av 
bolagets ledning. Ett viktigt led i detta är även besiktning av nya och befintliga risker. 
Riskurvalsreglerna anger också kvantitativa gränser för hur stor exponeringen maximalt får 
vara inom olika riskområden (limiter).

Alla sakförsäkringskontrakt löper på högst ett år med en inbyggd rättighet för 
försäkringsföretaget att avböja förlängning, eller att ändra villkor och förutsättningar vid 
förlängning.

Dalarnas Försäkringsbolags verksamhetsområde är begränsat till Dalarnas län, vilket innebär 
att de risker bolaget tecknat är koncentrerade till en förhållandevis liten region. Detta 
medför en relativt stor risk att flera enskilda försäkringar blir skadedrabbade vid en större 
skada som exempelvis en brand eller stormskada. Främst är det olika typer av 
egendomsförsäkring (exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och villaförsäkring) som är 
särskilt känslig för denna geografiska koncentration.

För att ytterligare begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett riskutbyte – 
återförsäkring - tillsammans med de 22 övriga länsförsäkringsbolagen. Hanteringen av 
riskutbytet administreras av Länsförsäkringar Sak AB. Riskutbytet innebär att de deltagande 
bolagen begränsar sina åtaganden i försäkringsavtalen upp till vissa, av styrelsen fastställda 
självbehåll. Återförsäkringen tar alltså sikte på att begränsa bolagets kostnad för egen 
räkning, i första hand per enskild skada, i andra hand per händelse, och i tredje hand för det 
totala årsresultatet.

Den del av skadekostnaden som överstiger självbehållet (netto efter återvinning från de 
skydd som Länsförsäkringar Sak AB i sin tur upphandlat på den externa 
återförsäkringsmarknaden för skadorna som omfattas av riskutbytet) sprids ut över 
länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar Sak AB med fastställda andelar. Andelarnas 
storlek beror på affärsvolym, valda självbehåll och historiskt skadeutfall. 
Återförsäkringsprogrammen ger, med undantag för vissa risker, 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 och förnyas eller omförhandlas varje år.

känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal

Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i de väsentliga antaganden 
som antytts ovan. Känsligheten för förändringar av några av dessa antaganden är svår att 
kvantifiera, exempelvis förändringar i regleringen av trafikförsäkringen. 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 någon hänsyn till eventuella diversifieringseffekter.

känslighetsanalys av teckningsrisker (tkr) 2012 2011

Inverkan på vinst före skatt

1 % förändring i totalkostnadsprocent 9 646 (9 704)

1 % förändring i premienivån 11 729 (11 505)

1 % förändring i skadefrekvens 7 719 (7 457)

10 % förändring i premier för avgiven återförsäkring 17 932 (17 523)

känslighetsanalys av teckningsrisker (tkr) 2012 2011

Inverkan på eget kapital

1 % förändring i totalkostnadsprocent 7 109 (7 152)

1 % förändring i premienivån 8 644 (8 480)

1 % förändring i skadefrekvens 5 689 (5 496)

10 % förändring i premier för avgiven återförsäkring 13 216 (12 914)

Reservsättningsrisk

Reservsättningsrisk är risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte räcker för att 
reglera inträffande skador. Bolagets totala åtagande för pågående försäkringar och 
oreglerade skador (brutto) uppgår till 1 653 (1 572) Mkr. Uppskattningen av de 
försäkringstekniska avsättningarna innefattar viss osäkerhet, eftersom avsättningarna 
motsvarar en bedömning av framtida skadeersättningar. Bedömningarna grundar sig på 
information om historiska skador som är kända på balansdagen. Därutöver beaktas 
förändringar i skadekostnadsutvecklingen, förändringar i lagstiftning och andra ekonomiska 
förhållanden. Vid reservsättning används vedertagna aktuariella metoder, främst Chain 
Ladder, i kombination med prognoser över antal skador och medelskadekostnader.

Osäkerheten är störst i skadeportföljer med lång avvecklingstid. Främst gäller det skador där 
stora utbetalningar kan komma många år framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart inom 
trafik- och olycksfallförsäkring, vilket är en relativt stor del av bolagets avsättning för 
oreglerade skador, 52,8 (50,1) % brutto respektive 44,7 (43,2) % netto.

När det gäller trafikskador finns även en osäkerhet om den framtida kostnadsutvecklingen 
på grund av att förändrad lagstiftning och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur 
trafikförsäkringen belastas med kostnader. Även en förändring av skadeinflationsantagandet 
kan få stor påverkan på skadekostnaden och avsättningen för oreglerade skador. Nuvarande 
inflationsantagande innebär en inflation på 2,0 % (2,5).

Utvecklingen av bolagets avsättning för oreglerade skador följs upp löpande genom analys 
av avvecklingsresultatet, dvs. en uppföljning av hur väl föregående års skadereserver räcker 
till att täcka kostnaden för inträffade skador. Uppföljning av avvecklingsresultatet görs 
kvartalsvis. Bolaget har starka skadereserver vilket visat sig i positiva avvecklingsresultat 
över åren.

Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkring. Detta 
innebär att bolaget även har en ränterisk inbyggd i de försäkringstekniska avsättningarna. 
Totalt uppgår de diskonterade avsättningarna för oreglerade skador (netto) till 424 (393) 
Mkr. Den ackumulerade diskonteringseffekten, dvs. skillnaden mellan diskonterade och 
odiskonterade reserver uppgår till 107 (122) Mkr. Länsförsäkringsgruppen har ett team av 
ansvariga aktuarier som bland annat har till uppgift att rekommendera vilken 
diskonteringsränta som bör användas för diskontering av skadereserverna i trafikaffären. 
Dalarnas Försäkringsbolag har valt att följa denna rekommendation och räntesatsen uppgår 
för närvarande till 2,00 (2,50) %. Räntesatsen beräknas som medelvärdet av räntan på 
7-åriga svenska statsobligationer över åren 2008-2012, där värdet för 2012 beräknas som 
ett genomsnitt över perioden jan-aug. Från detta värde görs ett allmänt riskavdrag på 20 % 
av räntesatsen.

Reservsättning och skadeavveckling

Utöver känslighetsanalysen utgör också tidigare års reservavsättning i förhållande till 
faktiskt avvecklingsresultat ett mått på bolagets förmåga att förutse den slutliga 
skadekostnaden.

Reservsättning och avvecklingsresultat, brutto (Mkr)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Avsättning oreglerade skador 700,9 871,7 1 102,6 1 249,0 1 836,2 1 663,4 1 416,5 1 496,0 1 572,3 1 653,2

Förändring (%) 22 24 26 13 47 -9 -15 6 5 5

Avvecklingsresultat 5,1 13,2 29,4 59,6 72,8 84,5 267,5 34,1 29,7 -35,9
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Skadekostnad före återförsäkring avseende olycksfall- och trafi kskador, Mkr

Skadeår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totalt

Uppskattad skadekostnad

- i slutet av skadeåret 38 121 175 263 168 174 150 129 170 164 1551

- ett år senare 22 132 133 176 167 159 149 184 168

- två år senare 26 83 158 181 161 163 162 170

- tre år senare 19 123 160 179 161 174 140

- fyra år senare 29 124 154 190 173 156

- fem år senare 24 118 160 193 153

- sex år senare 24 126 170 173

- sju år senare 20 128 150

- åtta år senare 22 115

- nio år senare 8

Nuvarande skattning av total skadekostnad 8 115 150 173 153 156 140 170 168 164 1397

Totalt utbetalt 1 35 55 61 62 65 58 69 74 35 516

Summa kvarstående skadekostnad 8 80 94 112 91 91 81 100 94 129 881

Avsättning upptagen i balansräkningen 8 71 83 99 80 79 72 86 82 115 774

Avsättning avseende skadeår 2002 och tidigare 64

Total avsättning upptagen i balansräkningen 838

Skadekostnad efter återförsäkring avseende olycksfall- och trafi kskador, Mkr

Skadeår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totalt

Uppskattad skadekostnad

- i slutet av skadeåret 38 94 135 229 142 142 128 91 138 130 1268

- ett år senare 21 105 97 153 137 133 120 148 135

- två år senare 23 56 130 155 135 122 135 129

- tre år senare 16 89 132 153 124 136 114

- fyra år senare 8 89 128 156 142 115

- fem år senare 4 86 124 161 32

- sex år senare 4 89 135 142

- sju år senare 3 94 114

- åtta år senare 4 86

- nio år senare 1

Nuvarande skattning av total skadekostnad 1 86 114 142 32 115 114 129 135 130 1000

Totalt utbetalt 0 34 54 61 62 63 58 69 74 35 511

Summa kvarstående skadekostnad 1 52 60 81 -30 53 56 60 61 94 489

Avsättning upptagen i balansräkningen 1 47 54 74 54 48 51 55 56 89 528

Avsättning avseende skadeår 2002 och tidigare 14

Total avsättning upptagen i balansräkningen 542

Avsättning oreglerade skador, brutto (Mkr)
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Återförsäkringsrisk

Dalarnas Försäkringsbolag köper all återförsäkring genom Länsförsäkringar Sak AB. 
Länsförsäkringsgruppen har ett antal interna återförsäkringspooler som ger 
länsförsäkringsbolagen återförsäkringsskydd. Varje återförsäkringspool köper externt 
återförsäkringsskydd för att täcka stora skador.

Återförsäkringsrisk är risken att betalning inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet 
med återförsäkringsavtalen. För att begränsa denna risk har länsförsäkringsgruppen ett 
särskilt regelverk för vilka externa återförsäkringsgivare som får användas. Minimikravet är 
att återförsäkringsgivare ska ha minst A-rating enligt Standard & Poor´s när det gäller affär 
med lång avvecklingstid och minst BBB-rating på övrig affär. I detta avseende är affär med 
lång avvecklingstid affär som beräknas ha en längre avvecklingstid än fem år. Dessutom 
eftersträvas en spridning på ett fl ertal olika återförsäkrare.

Bolaget har på balansdagen en återförsäkringsfordran om 363 (337) Mkr avseende 
återförsäkrares andel av oreglerade skador.

Återförsäkringsfordringar (rating 2012)

Ratinginstitut kredit-betyg andel 2012 andel 2011

Standard & Poor AAA 0,0% 0,9%

Standard & Poor AA 48,6% 35,8%

Standard & Poor A 49,8% 62,9%

Standard & Poor BBB 1,6% 0,4%

Tabellen ovan visar hur länsförsäkringsgruppens återförsäkringsfordringar fördelas utifrån 
kreditvärdering  

Marknadsrisk

Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighetspriser och råvarupriser 
påverkar marknadsvärdena för fi nansiella tillgångar och skulder. Marknadsrisken är risken 
för att verkligt värde på eller framtida kassafl öden från ett fi nansiellt instrument varierar på 
grund av förändringar i dessa marknadspriser.

För Dalarnas Försäkringsbolags del är det aktiekurs-, valuta- och ränterisk som är de mest 
påtagliga riskerna, medan fastighetsriskerna är av mindre omfattning beroende på att 
endast en mindre del av tillgångarna är exponerad mot dessa risker. Bolaget har ingen direkt 
exponering mot råvaror, men en viss risk fi nns indirekt via bolagets aktieexponering.

Bolaget har ett regelverk, policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen, för hur bolaget får 
placera tillgångarna och till vilken risk detta får göras. Policy och riktlinjer för 
kapitalförvaltningen 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 för-
valtning 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 skall avvika väsentligt från normalportföljens avkastning har styrelsen beslutat 
om hur mycket den faktiska portföljen får avvika från normalportföljen. Styrelsen tar därmed 
ställning, dels till vilken risknivå som skall gälla för förvaltningen och dels till vilken frihet 
som ges till den operativa förvaltningsorganisationen att söka höja avkastningen genom att 
avvika från normalportföljen.

Bolagets fi nansutskott tar löpande beslut om den löpande förvaltningen. Den operativa 
förvaltningsorganisationen effektuerar besluten. Eventuella avvikelser från det mandat 
fi nansutskottet erhållit från styrelsen rapporteras till styrelsen.

En gång i månaden erhåller fi nansutskottet och styrelsen en fi nansrapport 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 kapitalförvaltningen framgår ur fi nansrapporten.

aktiekursrisk

Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. Totalt har koncernen en total 
aktieexponering om cirka 2 902 (2 595) Mkr. I detta innehav ingår strategiska aktieinnehav 
såsom Länsförsäkringar AB. Aktieportföljen, utöver de strategiska aktieinnehaven, uppgår 
till 1 480 (964) Mkr. För att begränsa effekten av kraftiga fall i aktiekurser används olika 
typer av skyddsstrategier för att uppnå en ekonomisk säkring av tillgångarna. Bolaget 
försöker även minska risken i aktieportföljen genom att sprida risken på fl era olika 
geografi ska regioner, samt på fl era olika förvaltare för att på så sätt minska effekten av att 
en enskild förvaltare tar felaktiga beslut.

känslighetsanalys för aktier, koncernen (tkr) 2012 2011

Inverkan på vinst före skatt*

Kursnedgång på aktier med 10 % -290 173 (-259 474)

Kursuppgång på aktier med 10 % 290 173 (259 474)

känslighetsanalys av aktier, koncernen (tkr) 2012 2011

Inverkan på eget kapital

Kursnedgång på aktier med 10 % -213 857 (-191 233)

Kursuppgång på aktier med 10 % 213 857 (191 233)

Valutarisk

Bolaget har tillgångar i utländsk valuta. Målsättningen är dock att i princip eliminera 
effekten av valutakursförändringar. Av denna anledning kurssäkras exponeringen med hjälp 
av valutaterminer. EUR, GBP, JPY och USD valutasäkras till 100 % i normalläget. På 
tillgångssidan uppgår den totala valutaexponeringen, före effekten av valutasäkring, till cirka 
874 (632) Mkr och efter valutasäkring till 251 (323) Mkr.
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Diagrammet visar hur bolaget aktieplaceringar (exklusive strategiska placeringar) 
fördelar sig på olika geografi ska regioner. (Föregående år var fördelningen sverige 35 %, 
europa 17 %, Usa 28 %, asien ex japan 11 % japan 3 % och emerging markets 6 %.)
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Diagrammet visar bolagets nettoexponering i utländsk valuta före valutasäkring. 
(Föregående år var fördelningen UsD 273 Mkr, jPy 30 Mkr, eUr 105 Mkr, 
gbP 43 Mkr och övriga valutor 180 Mkr)

Diagrammet visar bolagets nettoexponering i utländsk valuta justerad med 
effekten av valutaterminer. (Föregående år var fördelningen UsD 143 Mkr, 
jPy 1 Mkr och övriga valutor 180 Mkr)
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känslighetsanalys för valutarisk (tkr) 2012 2011

Inverkan på vinst före skatt

Nedgång i kronkursen mot USD med 10 % -1 129 (-14 284)

Nedgång i kronkursen mot EUR med 10 % -639 (64)

Nedgång i kronkursen mot GBP med 10 % -80 (11)

Nedgång i kronkursen mot JPY med 10 % 0 (-76)

Nedgång i kronkursen mot övriga valutor med 10 % -23 261 (-18 015)

Totalt samtliga valutor -25 109 (-32 300)

känslighetsanalys för valutarisk (tkr) 2012 2011

Inverkan på eget kapital

Nedgång i kronkursen mot USD med 10 % -832 (-10 527)

Nedgång i kronkursen mot EUR med 10 % -471 (47)

Nedgång i kronkursen mot GBP med 10 % -59 (8)

Nedgång i kronkursen mot JPY med 10 % 0 (-56)

Nedgång i kronkursen mot övriga valutor med 10 % -17 144 (-13 277)

Totalt samtliga valutor -18 505 (-23 805)

Valutarisken är symmetrisk. Vid en uppgång i kronkursen med 10 % mot annan valuta ökar 
respektive minskar bolagets vinst och eget kapital på motsvarande vis. För ytterligare 
information avseende derivat se not 19.

Ränterisk

För placeringar i räntebärande värdepapper gäller att utfärdaren ska ha hög kreditvärdighet. 
Vid investering i enskilt värdepapper fordras en långfristig rating minst motsvarande BBB/
Baa (S&P/Moody’s). Bolagets placeringar i räntebärande värdepapper uppgår totalt till 1 
397 (1 421) Mkr. Några räntebärande finansiella skulder finns inte. Bolagets ränteportfölj 
består huvudsakligen av statsobligationer, bostadsobligationer, räntefonder samt lån till 
dotterbolag och närstående bolag (Länsförsäkringar AB). Ränteförvaltning sker från och med 
senhösten 2011 externt. Durationen i ränteportföljen uppgår för närvarande till 4,2 år (4,2).

Övriga
578

Staten
179

Bostads-
obligationer

640

Räntebärande placeringar (Mkr)

Diagrammet visar hur bolagets räntebärande placeringar fördelar sig på 
olika typer av emittenter. (Föregående år var fördelningen staten 485 Mkr, 
bostadsobligationer 696 Mkr och övriga 240 Mkr)

Finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar (netto)

Mkr Redovisat värde Kassaflöden

Totalt

Varav utan 
kontraktsenliga 

förfall

Varav med 
kontraktsenliga 

förfall
1 – 3 

månader
4 – 12 

månader 2012 -2016 2017 - 2026 2027 -

Finansiella tillgångar 4 411 3 034 1377 - 84 1043 214 36

Finansiella skulder - - - - - - - -

Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 1 855 1 855 - - -1 279 - -576 -

Fastighetsrisk

Bolagets direkta exponering i fastigheter uppgår till totalt 118 (118) Mkr. Den mest 
betydande fastighetsrisken är att fastighetsvärdena går ned till följd av olika 
omvärldsförändringar. För Dalarnas Försäkringsbolags del är fastighetsrisken relativt 
begränsad i och med att fastigheter endast utgör en mindre del 3 (3) % av bolagets 
placeringstillgångar.

känslighetsanalys fastighetsrisk (tkr) 2012 2011

Inverkan på resultat före skatt

Direktavkastningskravet ökar med 1 % -13 881 (-10 938)

Direktavkastningskravet minskar med 1 % 18 557 (14 271)

Förändring av hyresnivåerna med +10 % i direktägda fastigheter 1 344 (1 368)

Förändring av hyresnivåerna med -10 % i direktägda fastigheter -1 344 (-1 368)

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 räntebärande värdepapper har bolaget fastställt 
vilken den lägsta kreditvärdering (rating) en emittent skall ha. Dessutom finns 
begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika emittenter, dessa begränsningar 
styrs med utgångspunkt från placeringspolicyn och utifrån gällande skuldtäckningsregler. 
Den kreditrisk som finns i bolagets avgivna återförsäkring beskrivs under avsnittet 
återförsäkringsrisk ovan.
 

kreditkvalitet i finansiella tillgångar (Mkr), rating från Standard & Poor.

kreditbetyg 2012 2011

AAA 916 1 161

AA 61 0

A 1 052 957

B+ 0 156

BB 163 0

BBB 94 0

saknar rating 2 000 1 724

Totalt 4 286 3 998

tabellen ovan visar kreditkvalitet (standard & Poor) för bolagets finansiella tillgångar.

Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till betalning eller som är nedskrivna. 
Bolaget har inte någon pant, annan säkerhet eller garantier utställda av tredje part för de 
finansiella tillgångarna. Bolaget har inte några finansiella tillgångar som har ett 
nedskrivningsbehov eller är oreglerade.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtaganden som är 
förenade med finansiella och försäkringstekniska skulder. För Dalarnas Försäkringsbolag är 
likviditet normalt inget problem, eftersom premierna i försäkringsrörelsen 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 6 % av totala ränteportföljen. Utöver detta finns alltid möjlighet att med några dagars 
varsel göra betydligt större belopp likvida genom försäljning av olika placeringstillgångar.

Risker i övrig verksamhet

Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäkringar och bankprodukter till 
kunderna för Länsförsäkringar Liv respektive Länsförsäkringar Banks räkning. Som 
ersättning för detta erhåller Dalarnas Försäkringsbolag en provision.

Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del förenad med ett 
annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetalningsskyldig om en kund 
slutar att betala in sina premier. Denna risk är relativt begränsad då denna del av 
ersättningen enbart uppgår till ca 7 (10) Mkr per år.

känslighetsanalys för räntebärande placeringar (tkr) 2012 2011

Inverkan på vinst före skatt

Ränteuppgång med 1 % -43 766 (-66 157)

Räntenedgång med 1 % 46 306 (49 740)

känslighetsanalys för räntebärande placeringar (tkr) 2012 2011

Inverkan på eget kapital

Ränteuppgång med 1 % -32 255 (-48 758)

Räntenedgång med 1 % 34 128 (36 658)
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I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning bolaget skall ha för 
den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Dalarnas Försäkringsbolag skall 
stå för 80 % av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de lån som bolaget 
förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i avtalet som innebär 
att bolagets ansvar maximalt kan uppgå till det enskilda årets totala ersättning från banken, 
vilket innebär att denna risk är begränsad till cirka 59 (56) 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 skall bedrivas. Processerna 
är även utgångspunkten för bolagets riskanalys, vilket återspeglas i organisationen och i 
handlingsplaner.

En central del i processutvecklingen är att arbeta med ständiga förbättringar där både 
medarbetares och kunders synpunkter tas tillvara. Bolaget är sedan flera år tillbaka 
miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Incidentrapportering är också en viktig del av riskarbetet. De incidenter som inträffar loggas 
och hanteras i ett särskilt system för att möjliggöra analys och förebyggande åtgärder.

Bolagets funktioner för riskkontroll, compliance och internrevision har bland annat till 
uppgift att på olika sätt identifiera, granska och ge förslag på förbättringar avseende 
bolagets operativa risker.

NOt 3  PReMIeINkOMSt

2012 2011

Direkt försäkring i Sverige 1 032 515 1 009 113

Mottagen återförsäkring 156 237 152 399

S:a premieinkomst 1 188 753 1 161 513

NOt 4  kaPItaLaVkaStNING ÖVeRFÖRD FRÅN FINaNSRÖReLSeN

2012 2011

Överförd kapitalavkastning 30 211 42 746

Räntesatser, procent

Avsättningar för trafikförsäkringar med lång avvecklingstid 2,5% 3,7%

Avsättningar för olycksfallsförsäkringar med lång avvecklingstid 2,5% 3,7%

Avsättningar för försäkring med kort avvecklingstid 1,3% 1,7%

I den direkta försäkringen har den överförda kapitalavkastningen beräknats på halva 
premieintäkten samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador 
efter avgiven återförsäkring under året.

NOt 5  UtBetaLDa FÖRSÄkRINGSeRSÄttNINGaR

Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar f.e.r.

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Utbetalda försäkringsersättningar -717 284 -674 911 79 304 71 938 -637 980 -602 973

Driftskostnader för skadereglering -78 639 -62 749 0 - -78 639 -62 749

S:a utbetalda försäkringsersättningar -795 923 -737 659 79 304 71 938 -716 619 -665 721
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NOt 6  DRIFtSkOStNaDeR

koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Provisioner -7 270 -7 354 -7 270 -7 354

Anskaffningskostnader -29 235 -33 611 -29 235 -33 611

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader 3 311 -81 3 311 -81

Administrationskostnader -133 946 -145 104 -126 084 -134 376

Provisioner i avgiven försäkring 14 778 32 072 14 778 32 072

S:a driftskostnader -152 361 -154 077 -144 500 -143 349

totala driftskostnader före funktionsindelning

Personalkostnader -209 915 -194 706 -210 491 -194 421

Lokalkostnader -10 348 -10 903 -10 348 -10 903

Avskrivningar -10 133 -11 928 -1 696 -1 485

Övrigt -88 798 -76 275 -88 797 -76 275

Omkostnadsbidrag för gemensam affär 71 637 78 942 71 637 78 942

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader 3 311 -81 3 311 -81

S:a driftskostnader -244 246 -214 951 -236 384 -204 223

avgår

Skaderegleringskostnader (Not B, resultatanalysen) 78 639 62 749 78 639 62 749

Driftskostnader i finansförvaltningen 2 233 1 802 2 233 1 802

Intäkt avseende förmedlad affär Agria, övriga intäkter RR -1 915 -1 960 -1 915 -1 960

Kostnad avseende förmedlad affär Agria, övriga kostnader RR 1 171 338 1 171 338

Intäkt förmedlad fastighetsförmedling, övriga intäkter RR -2 429 -2 339 -2 429 -2 339

Kostnader förmedlad fastighetsförmedling, övriga kostnader RR 2 713 2 316 2 713 2 316

Intäkt avseende förmedlad livförsäkringsförs, övriga intäkter RR -33 969 -31 397 -33 969 -31 397

Kostnad avseende förmedlad livförsäkringsförs, övriga kostnader RR 28 635 30 396 28 635 30 396

Intäkt avseende förmedlad bankverksamhet, övriga intäkter RR -65 331 -56 328 -65 331 -56 328

Kostnad avseende förmedlad bankverksamhet, övriga kostnader RR 82 137 55 297 82 137 55 297

S:a avgående poster 91 884 60 874 91 884 60 874

Driftskostnader -152 361 -154 077 -144 500 -143 349

Av driftskostnaderna avser 7 576 (6 479) tkr operationell leasing. Väsentliga leasingavtal finns inom områdena datorutrustning, kontorslokaler, kopieringsutrustning samt bilar.

Avtalade framtida leasingavgifter som förfaller till betalning : 2012 2011

inom ett år 7 877 6 829

mellan ett och fem år 13 482 12 008

senare än fem år 818 2 535

Skillnaden mellan moderbolaget och koncernens driftskostnader utgörs av: aktivering av immateriella tillgångar, avskrivningar på immateriella tillgångar och rörelsefastigheter och  
aktuariella förändringar på avtalsenliga 62-års pensioner.
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NOt 7  kaPItaLaVkaStNING, INtÄkteR

koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Hyresintäkter från byggnader och mark 4 439 4 414 4 439 4 414

Utdelning på aktier och andelar 41 279 43 657 41 279 43 657

Ränteintäkter mm

- obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 633 7 479 3 626 7 471

Valutaterminer 40 394 41 784 40 394 41 784

Valutakursvinst, brutto 9 227 14 103 9 227 14 103

Realisationsvinster

- aktier och andelar 33 601 278 387 33 601 278 387

- obligationer och andra räntebärande värdepapper 77 980 103 206 77 980 103 206

S:a kapitalavkastning, intäkter 210 553 493 030 210 546 493 022

NOt 8  kaPItaLaVkaStNING, kOStNaDeR

2012 2011

koncernen och moderbolaget

Driftskostnader för byggnader och mark -2 222 -2 183

Kapitalförvaltningskostnader -2 233 -1 802

Räntekostnader

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -122 -95

Valutaterminer -38 880 -35 962

Valutakursförlust, brutto -5 004 -95 786

Realisationsförlust

- aktier och andelar -19 020 -102 811

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -29 243 -54 305

S:a kapitalavkastning, kostnader -96 723 -292 943

NOt 9  OReaLISeRaDe VINSteR OcH FÖRLUSteR PÅ PLaceRINGStILLGÅNGaR

Orealiserade vinster Orealiserade förluster

koncernen 2012 2011 2012 2011

Orealiserat resultat

- byggnader och mark 4 165 1 200 0 -8 325

- aktier och andelar 134 340 85 555 -16 054 -335 128

- obligationer och andra räntebärande värdepapper 41 977 51 500 -12 948 -29 818

- derivat 11 708 14 065 -3 193 -8 691

S:a orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar 192 189 152 320 -32 195 -381 962

Orealiserade vinster Orealiserade förluster

Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Orealiserat resultat

- byggnader och mark 100 1 200 0 -11 746

- aktier och andelar 139 562 85 555 -16 054 -335 128

- obligationer och andra räntebärande värdepapper 41 977 51 500 -12 948 -29 818

- derivat 11 708 14 065 -3 193 -8 691

S:a orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar 193 347 152 320 -32 195 -385 383
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NOt 10  NettOReSULtat PeR kateGORI aV FINaNSIeLLa INStRUMeNt

koncernen 
2012

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde över resultatet

Finansiella tillgångar Via identifering Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella instrument 
som kan säljas

Summa

Aktier och andelar 182 407 182 407

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 78 295 78 295

Derivat 11 371 11 371

Övriga fordringar 6 972 6 972

S:a finansiella tillgångar 267 674 11 371 0 0 279 046

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Derivat 0 0

Övriga skulder 0 0

S:a finansiella skulder 0 0 0

Moderbolaget  
2012

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde över resultatet

Finansiella tillgångar Via identifering Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella instrument 
som kan säljas

Summa

Aktier och andelar 182 407 182 407

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 78 288 78 288

Derivat 11 371 11 371

Övriga fordringar 2 907 2 907

S:a finansiella tillgångar 263 603 11 371 0 0 274 974

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Derivat 0 0

Övriga skulder 0 0

S:a finansiella skulder 0 0 0

koncernen  
2011

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde över resultatet

Finansiella tillgångar Via identifering Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella instrument 
som kan säljas

Summa

Aktier och andelar -77 258 -77 258

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 50 628 50 628

Derivat -1 139 -1 139

Övriga fordringar -1 475 -1 475

S:a finansiella tillgångar -28 654 -1 139 - - -28 654

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Derivat -310 -310

Övriga skulder - -

S:a finansiella skulder -310 - -310

Moderbolaget  
2011

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde över resultatet

Finansiella tillgångar Via identifering Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella instrument 
som kan säljas

Summa

Aktier och andelar -77 258 -77 258

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 50 620 50 620

Derivat -1 139 -1 139

Övriga fordringar -4 897 -4 897

S:a finansiella tillgångar -31 536 -1 139 - - -32 675

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Derivat -310 -310

Övriga skulder - -

S:a finansiella skulder -310 - -310
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NOt 11  Skatt PÅ ÅRetS ReSULtat

koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

aktuell skatt

Periodens skattekostnad -1 533 -276 -1 532 -274

S:a aktuell skatt -1 533 -276 -1 532 -274

Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -38 930 100 142 -31 855 73 943

Uppskjuten skatt till följd av ändrade skattesatser 66 229 - 19 013 -

Uppskjuten skattekostnad avseende aktiverat värde i underskottsavdrag 735 -9 068 862 -9 068

S:a uppskjuten skattekostnad 28 034 91 074 -11 980 64 875

totalt redovisad skattekostnad 26 501 90 798 -13 512 64 601

avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 200 775 -185 235 168 032 -197 782

Skatt enligt gällande skattesats (26,3%) -52 804 48 717 -44 192 52 017

Skatteeffekt av:

- ej avdragsgilla kostnader -610 -52 972 -610 -52 972

- ej skattepliktiga intäkter 33 747 164 33 747 164

- ej bokförda avdragsgilla kostnader 680 680 680 680

- värdeökningar utan uppskjuten skatteeffekt 8 845 20 263 8 845 -9 234

- uppskjuten skatt på temporära skillnader -30 284 73 946 -30 992 73 946

- ändrade skattesatser 66 927 - 19 010 -

Övrigt - - - -

Redovisad skattekostnad 26 501 90 798 -13 512 64 601

Gällande skattesats 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

Effektiv skattesats -13,2% 49,0% 8,0% 32,7%

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat

koncernen 2012 2011

Före skatt Skatt Efter skatt Före skatt Skatt Efter skatt

Aktuariella vinster och förluster -1 389 306 -1 083 3 067 -807 2 260

Övrigt totalresultat -1 389 306 -1 083 3 067 -807 2 260

Inga skatteposter i moderbolaget har redovisats mot eget kapital.

Uppskjuten skatt koncernen Moderbolaget

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 2012 2011 2012 2011

Placeringstillgångar 129 126 131 588 129 126 131 588

Immateriella tillgångar 2 315 3 917 - -

Obeskattade reserver 246 285 284 815 - -

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -306 807 - -

Övriga temporära skillnader 8 847 -6 519 8 668 -5 774

S:a avsättning för skatter 386 267 414 608 137 794 125 814

NOt 12  IMMateRIeLLa tILLGÅNGaR 

2012 2011

koncernen

Internt upparbetad

Ackumulerade anskaffningsvärden 45 884 45 884

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -30 991 -23 970

Årets avskrivningar enligt plan -4 373 -7 021

Vid årets slut -35 364 -30 991

S:a immateriella tillgångar 10 521 14 894

Posten avser utveckling av motorförsäkringssystemen Rally och Sally samt den för 
Länsförsäkringsgruppen gemensamt utvecklade Internetbutiken. 
Rally togs i bruk under år 2006, Internetbutiken 2008 och Sally 2011. Ovanstående system 
har en beräknad nyttjandeperiod på 5 år och skrivs av med 20 % per år från 
driftsättningstidpunkten. Rally är fullt avskrivet. Internetbutikens avskrivning påbörjades 
under 2008 och Sallys under 2011.
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NOt 13  RÖReLSeFaStIGHeteR / ByGGNaDeR OcH MaRk

koncernen Efter omvärdering Före  omvärdering Efter omvärdering Före  omvärdering

2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Anskaffningsvärden, omvärderade 131 016 134 296 126 656 134 296

Ackumulerade avskrivningar -12 816 -13 137 -8 556 -9 072

Redovisat värde 118 200 121 159 118 100 125 224

Verkligt värde 118 200 118 100

Omvärderat avskrivet anskaffningsvärde 2012-12-31 2011-12-31

Ingående balans 118 100 115 800

Aktiverade förbättringar - 12 846

Nedskrivning - -

Avyttringar - -

Årets planmässiga avskrivningar före omvärdering -4 065 -3 422

Omvärdering av rörelsefastigheter 4 165 -7 124

Utgående balans 118 200 118 100

Historiska anskaffningsvärden minskade med planmässiga avskrivningar 126 278 130 343

Omvärderingseffekt mot omvärderingsreserven - -

antaganden vid värdering till verkligt värde 2012 2011

Aktuell hyresintäkt/marknadshyra, tkr 4 439 / 13 166 4 503 / 12 795

Kalkylränta vid diskontering, procent 9,2%-9,7% 9,3%-9,7%

Direktavkastningskrav, procent 7,1%-7,7% 7,0%-7,6%

Omvärderingsmetod

De två största fastigheterna har värderats av ett externt värderingsföretag. Verkligt värde har beräknats med användandet av en ortsprismetod och avkastningsbaserad kassaflödesmetod per 
senaste årsskifte. I värdet ingår även en fritidsfastighet och en förrådslokal som är värderade till totalt 3,2 (3,1) Mkr. Dessa har värderats internt genom att jämföra med liknande objekt som 
har försålts under året. Koncernen har inga lånekostnader för fastigheterna.

Byggnader och mark

Moderbolaget 2012 2011

Bokfört Bokfört

ackumulerade anskaffningsvärden värde värde

Vid årets början 140 609 127 763

Aktivering förbättringar 0 12 846

Vid årets slut 140 609 140 609

ackumulerade värdejusteringar

Vid årets början -22 509 -11 963

Värdejustering 100 -10 546

Vid årets slut -22 409 -22 509

totalt värde byggnader och mark 118 200 118 100

NOt 14  MateRIeLLa tILLGÅNGaR

2012 2011

Ack. anskaffningsvärden för maskiner, kontors- och 
fastighetsinventarier

Vid årets början 28 296 25 539

Nyanskaffningar 1 120 3 059

Avyttringar och utrangeringar -2 099 -302

Vid årets slut 27 318 28 296

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -15 648 -14 382

Avyttringar och utrangeringar 2 065 220

Årets avskrivning enligt plan -1 696 -1 485

Vid årets slut -15 279 -15 647

S:a materiella tillgångar 12 039 12 648

NOt 15  aktIeR OcH aNDeLaR I kONceRNFÖRetaG

Moderbolaget

Dalarnas Försäkringsbolags Förvaltningsaktiebolag,  
org. nr. 556683-6044  

1 000 aktier, ägarandel 100 %. 2012 2011

Bokfört Bokfört

ackumulerade anskaffningsvärden värde värde

Vid årets början 68 642 68 642

Inköp - -

Försäljningar - -

Vid årets slut 68 642 68 642

Uppskrivning 140 345 140 345

ackumulerade värdejusteringar

Vid årets början 179 041 229 345

Korrigering av fel i ingående värde 0 -89 609

Värdejustering 33 629 35 110

Vid årets slut 212 670 174 847

totalt värde aktier och andelar i koncernföretag 421 657 383 834
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NOt 16  aktIeR OcH aNDeLaR I INtReSSeFÖRetaG

Länsförsäkringar PE Holding AB (publ.), org. nr. 556858-7066
175 439 aktier, ägarandel 35 %.

2012 2011

koncernen Bokfört Bokfört

ackumulerade anskaffningsvärden värde värde

Vid årets början - -

Inköp 200 000 -

Försäljningar - -

Andel i årets resultat 5 222 -

Andel i övrigt total resultat - -

Andra förändringar i intresseföretagets egna kapital 0 -

totalt värde aktier och andelar i intresseföretag 205 223 -

koncernens andel av resultatet i intresseföretaget och dess 
andel av tillgångar och skulder

2012 2011

Registreringsland Sverige -

Tillgångar 207 612 -

Skulder -2 389 -

Intäkter 19 428 -

Resultat 5 222 -

Ägarandel % 35,1 -

NOt 17  aktIeR OcH aNDeLaR

Verkligt värde anskaffningsvärde

2012 2011 2012 2011

Moderbolaget 2 185 240 2 121 301 1 639 514 1 660 389

Koncernen 2 696 505 2 594 744 1 852 695 1 869 377

Ytterligare information om finansiella instrument finns i not 20.

NOt 18  OBLIGatIONeR OcH aNDRa RÄNteBÄRaNDe VÄRDePaPPeR

koncernen Verkligt värde Upplupet anskaffningsvärde

2012 2011 2012 2011

Svenska staten 178 065 452 273 175 983 442 913

Svenska kommuner 108 966 13 241 105 651 14 175

Svenska bostadsinstitut 633 805 685 277 619 958 679 053

Övriga svenska emittenter 233 539 20 141 228 853 20 107

Övriga utländska emittenter 222 199 231 210 194 921 230 287

S:a obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 376 574 1 402 141 1 325 366 1 386 536

varav noterade värdepapper 1 376 574 1 402 141 1 325 366 1 386 536

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde överstiger nominella värden 118 361 291 542 95 345 276 036

Negativ skillnad till följd av att bokfört värde överstiger nominella värden - - - -

Förfallostruktur

Mindre än ett år 83 761 100 81 967 100

Mellan 1 och 5 år 1 043 311 924 615 1 004 973 917 885

Över 5 år 249 502 477 325 238 426 468 551

S:a obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 376 574 1 402 041 1 325 366 1 386 536
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NOt 18  OBLIGatIONeR OcH aNDRa RÄNteBÄRaNDe VÄRDePaPPeR

Moderbolaget Verkligt värde Upplupet anskaffningsvärde

2012 2011 2012 2011

Svenska staten 178 065 452 273 175 983 442 913

Svenska kommuner 108 966 13 241 105 651 14 175

Svenska bostadsinstitut 633 805 685 277 619 958 679 053

Övriga svenska emittenter 323 148 105 557 318 562 105 522

Övriga utländska emittenter 222 199 231 210 194 921 230 287

S:a obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 466 183 1 487 557 1 415 075 1 471 951

varav noterade värdepapper 1 376 574 1 402 141 1 325 366 1 386 536

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde överstiger nominella värden 118 361 291 542 95 345 276 036

Negativ skillnad till följd av att bokfört värde överstiger nominella värden - - - -

Förfallostruktur

Mindre än ett år 83 761 100 81 967 100

Mellan 1 och 5 år 1 132 920 1 010 030 1 094 682 1 003 030

Över 5 år 249 502 477 325 238 426 468 551

S:a obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 466 183 1 487 456 1 415 075 1 471 681

NOt 19  DeRIVat

Verkligt värde Upplupet anskaffningsvärde

2012 2011 2012 2011

Placeringstillgångar

Aktiewarrants 0 1 232 12 500 12 500

Valutaterminer 8 092 - - -

S:a derivat 8 092 1 232 12 500 12 500

Skulder

Aktiewarrants - - - -

Valutaterminer - -1 654 - -

S:a derivat 0 -1 654 - -

Verkligt värde Upplupet anskaffningsvärde

2012 2011 2012 2011

Förfallostruktur: warrants

Mindre än ett år - - - -

Mellan 1 och 5 år - 1 232 - -

Över 5 år - - - -

S:a warrants - 1 232 - -

Förfallostruktur: terminer

Mindre än ett år 8 092 -1 654 - -

Mellan 1 och 5 år - - - -

Över 5 år - - - -

S:a terminer 8 092 -1 654 - -

Verkligt värde Underliggande nominellt belopp

2012 2011 2012 2011

Valutaterminer, fördelat på valuta

EUR/SEK-terminer 458 1 874 220 054 -104 257

GBP/SEK-terminer 713 -191 55 792 -43 652

JPY/SEK-terminer - -781 - -29 744

USD/SEK-terminer 6 921 -2 556 346 631 -132 827

S:a terminer 8 092 -1 654 622 477 -310 480
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NOt 20  ReDOVISaDe VÄRDeN FÖR FINaNSIeLLa tILLGÅNGaR OcH SkULDeR PeR VÄRDeRINGSkateGORI

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde över resultatet

koncernen
Via identifering Innehav för  

handelsändamål
Lånefordringar Finansiella instr. 

som kan säljas
S:a redovisat 

värde
S:a anskaffn. 

värde

2012

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 2 901 728 - - - 2 901 728 2 052 695

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 376 574 - - - 1 376 574 1 325 366

Upplupen ränteintäkt 12 017 - - - 12 017 12 017

Derivat - 8 092 - - 8 092 12 500

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - - 6 236 - 6 236 6 236

Andra tillgångar - - 128 170 - 128 170 128 170

S:a finansiella tillgångar 4 290 319 8 092 134 405 0 4 432 817 3 536 984

Innehav för 
handelsändamål Övriga  skulder S:a

Finansiella skulder

Derivat - - 0 

Övriga skulder - 77 377 77 377 

S:a finansiella skulder 0 77 377 77 377

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde över resultatet

Moderbolaget
Via identifering Innehav för  

handelsändamål
Lånefordringar Finansiella instr. 

som kan säljas
S:a redovisat 

värde
S:a anskaffn. 

värde

2012

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 2 390 463 - - - 2 390 463 1 839 514

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 376 474 - 89 709 - 1 466 183 1 415 075

Upplupen ränteintäkt 12 017 - - - 12 017 12 017

Derivat - 8 092 - - 8 092 12 500

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - - 6 236 - 6 236 6 236

Andra tillgångar - - 127 694 127 694 127 694

S:a finansiella tillgångar 3 778 954 8 092 223 639 0 4 010 684 3 413 036

Innehav för 
handelsändamål Övriga  skulder S:a

Finansiella skulder

Derivat - - 0 

Övriga skulder - 77 377 77 377 

S:a finansiella skulder 0 77 377 77 377

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde över resultatet

koncernen
Via identifering Innehav för  

handelsändamål
Lånefordringar Finansiella instr. 

som kan säljas
S:a redovisat 

värde
S:a anskaffn. 

värde

2011

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 2 594 744 - - - 2 594 744 1 869 377

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 402 141 - - - 1 402 141 1 386 636

Upplupen ränteintäkt 18 454 - - - 18 454 18 454

Derivat 1 232 - - - 1 232 12 500 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - - 5 109 - 5 109 5 109 

Andra tillgångar - - 227 190 - 227 190 227 190 

S:a finansiella tillgångar 4 016 572 - 232 299 - 4 248 870 3 519 266 

Innehav för 
handelsändamål Övriga skulder S:a

Finansiella skulder

Derivat 1 654 - 1 654 

Övriga skulder - 72 891 72 891 

S:a finansiella skulder 1 654 72 891 74 545 
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NOt 20  ReDOVISaDe VÄRDeN FÖR FINaNSIeLLa tILLGÅNGaR OcH SkULDeR PeR VÄRDeRINGSkateGORI

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde över resultatet

Moderbolaget
Via identifering Innehav för  

handelsändamål
Lånefordringar Finansiella instr. 

som kan säljas
S:a redovisat 

värde
S:a anskaffn. 

värde

2011

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 2 121 301 - - - 2 121 301 1 660 389

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 402 141 - 85 415 - 1 487 556 1 386 536

Upplupen ränteintäkt 18 454 - - - 18 454 18 454

Derivat 1 232 - - - 1 232 12 500 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - - 5 109 - 5 109 5 109 

Andra tillgångar - - 226 718 226 718 226 718 

S:a finansiella tillgångar 3 543 129 0 317 242 0 3 860 371 3 309 706 

Innehav för 
handelsändamål Övriga skulder S:a

Finansiella skulder

Derivat 1 654 - 1 654 

Övriga skulder - 72 891 72 891 

S:a finansiella skulder 1 654 72 891 74 545 

Bolaget har gjort en omklassificering avseende derivatinstrument, som 2011 låg i gruppen Via identifiering , men 2012 ligger klassificerade som Innehav för handelsändamål. Belopp som 
avsåg Upplupen ränteintäkt har rättats avseende 2011 och raden Depåer hos företag som avgivit återförsäkring har lagts till med beloppen för 2011.

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

koncernen

2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 1 366 322 0 1 535 405 2 901 728

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 376 574 - - 1 376 574

Upplupen ränteintäkt 12 017 - - 12 017

Derivat - 8 092 - 8 092

S:a 2 754 913 8 092 1 535 405 4 298 411

Derivat - 0 - 0

Övriga skulder 77 377 - - 77 377

S:a 77 377 0 0 77 377

Moderbolaget

2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 1 276 714 0 1 113 748 2 390 463

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 376 474 - - 1 376 474

Övrig utlåning - - 89 709 89 709

Upplupen ränteintäkt 12 017 - - 12 017

Derivat - 8 092 - 8 092

S:a 2 665 205 8 092 1 203 457 3 876 754

Derivat - 0 - 0

Övriga skulder 77 377 - - 77 377

S:a 77 377 - - 77 377

koncernen

2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 1 249 448 1 345 297 - 2 594 744

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 402 141 - - 1 402 141

Derivat 1 232 - - 1 232

S:a 2 652 821 1 345 297 - 3 998 118

Derivat - 1 654 - 1 654

Övriga skulder 72 891 - - 72 891

S:a 72 891 1 654 - 74 545



Dalarnas Försäkringsbolag 41 

NOt 20  ReDOVISaDe VÄRDeN FÖR FINaNSIeLLa tILLGÅNGaR OcH SkULDeR PeR VÄRDeRINGSkateGORI

Moderbolaget

2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 1 249 448 871 854 - 2 121 301

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 402 141 - - 1 402 141

Övrig utlåning - 85 415 - 85 415

Derivat 1 232 - - 1 232

S:a 2 652 821 957 269 - 3 610 090

Derivat - 1 654 - 1 654

Övriga skulder 72 891 - - 72 891

S:a 72 891 - - 74 545

Bolaget har gjort en omklassificering avseende derivatinstrument, som 2011 låg i gruppen Nivå 1 , men 2012 ligger klassificerade som Nivå 2.

Innehaven i Länsförsäkringar AB (LFAB) (koncern- och moderbolag) och aktier samt lån i vårt dotterföretag Dalarnas Försäkringsbolags Förvaltnings AB har omklassificerats: Från Nivå 2 
(2011) till Nivå 3 (2012). Koncernens innehav i Länsförsäkringar AB-koncernen är 1 535 405 (1 345 297) tkr och moderbolagets innehav i dito är 1 113 748 (871 854) tkr. Moderbolagets 
lånefordran på dotterföretaget uppgår till 89 609 (85 415) tkr.

NOt 21  ÅteRFÖRSÄkRaReS aNDeL aV FÖRSÄkRINGStekNISka aVSÄttNINGaR

2012 2011

Återförsäkrares andel i ingående avsättning för oreglerade 
skador 336 967 310 219

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för oreglerade 
skador 25 708 26 748

S:a återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 362 675 336 967

NOt 22  FORDRINGaR aVSeeNDe DIRekt FÖRSÄkRING

2012 2011

Moderbolaget

Fordringar på försäkringstagare 276 640 259 683

NOt 23  ÖVRIGa FORDRINGaR

2012 2011

koncernen

Fordringar på försäkringstagare 276 640 259 683

Fordringar på återförsäkringsbolag 36 768 49 030

Övriga fordringar 55 206 68 458

S:a övriga fordringar 368 615 377 171

NOt 24  FÖRUtBetaLDa aNSkaFFNINGSkOStNaDeR

2012 2011

Moderbolaget

Föregående års avsättning av förutbetalda 
anskaffningskostnader 8 181 8 262

Årets avsättning 11 492 8 181

Årets avskrivning -8 181 -8 262

S:a förutbetalda anskaffningskostnader 11 492 8 181

Anskaffningskostnad med avskrivningstid inom ett år 11 492 8 181

NOt 25  LIkVIDa MeDeL / kaSSa OcH BaNk

2012 2011

koncernen

Nedanstående delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa och banktillgodohavanden 128 170 227 190

S:a enligt rapporten över finansiell ställning och enligt 
rapporten över kassaflöden 128 170 227 190

Beviljad checkkredit uppgick till 45 000 45 000

Utnyttjad del av checkkredit - -

Moderbolaget

Nedanstående delkomponenter ingår i kassa och bank

Kassa och banktillgodohavanden 127 694 226 718

S:a enligt balansräkningen och enligt rapporten över 
kassaflöden 127 694 226 718

Beviljad checkkredit uppgick till 45 000 45 000

Utnyttjad del av checkkredit - -

NOt 26  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 vinstutdelning lämnats. Utgör, tillsammans med årets resultat, summa fritt 
eget kapital.

Ytterligare information om det egna kapitalet finns i Rapport över förändring i eget kapital.
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NOt 27  aVSÄttNING FÖR eJ INtJÄNaDe PReMIeR OcH kVaRDRÖJaNDe RISkeR

2012 2011

Brutto
Avdragen 

rabatt Netto Brutto
Avdragen 

rabatt Netto

Avsättning för ej intjänade premier

Vid årets början 451 929 -38 521 413 408 431 399 -35 483 395 916

Försäkring tecknad under perioden 1 188 753 -88 548 1 100 205 1 161 513 -84 993 1 076 520

Intjänade premier under perioden -1 171 898 86 978 -1 084 920 -1 140 983 81 955 -1 059 029

Andra förändringar

Vid årets slut 468 783 -40 091 428 692 451 929 -38 521 413 408

Avsättning för kvardröjande risker

Vid årets början 2 098 - 2 098 3 681 - 3 681

Tidigare års avsättning som tagits till resultatet - - 0 - - -

Nya avsättningar under perioden -1 004 - -1 004 -1 583 - -1 583

Andra förändringar - 0 - - -

Valutaeffekt - 0 - - -

Vid årets slut 1 094 0 1 094 2 098 - 2 098

S:a avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 469 877 -40 091 429 786 454 027 -38 521 415 506

NOt 28  aVSÄttNING FÖR OReGLeRaDe SkaDOR

2012 2011

Brutto

Åter- 
försäkrares 

andel Netto Brutto

Åter- 
försäkrares 

andel Netto

Avsättning för oreglerade skador

Ingående balans rapporterade skador 707 236 134 280 572 956 713 690 148 664 565 026

Ingående balans inträffade, men ej ännu rapporterade skador 819 996 202 687 617 309 739 389 161 555 577 834

Ingående balans avsättning för skaderegleringskostnader 45 035 0 45 035 43 193 - 43 193

S:a Ingående balans 1 572 267 336 967 1 235 300 1 496 273 310 219 1 186 054

Förväntad kostnad för skador som inträffat under innevarande period -38 468 42 410 -80 878 -26 207 24 636 -50 844

Utbetalt/överfört till försäkringsskulder eller andra kortfristiga skulder 170 603 -1 700 172 302 65 361 -5 643 71 004

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år (avvecklingsresultat) -51 170 -15 002 -36 168 36 841 7 755 29 086

S:a Utgående balans 1 653 232 362 675 1 290 557 1 572 267 336 967 1 235 300

UB rapporterade skador 675 478 144 738 530 740 707 236 134 280 572 956

UB inträffade, men ej ännu rapporterade skador 925 400 217 937 707 463 819 996 202 687 617 309

UB avsättning för skaderegleringskostnader 52 354 - 52 354 45 035 - 45 035

Avsättningen för oreglerade skador i trafikförsäkring har diskonterats. Tyngdpunkten i framtida betalningsflöden uppfyller kraven i Finansinspektionens föreskrifter. Vid diskontering har en 
diskonteringsränta om 2,0 % (2,5 %) använts. Diskonteringsräntan är baserad på medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska statsobligationer över åren 2008-2012, där värdet för 2012 
beräknas som genomsnitt över perioden jan-aug. Från detta värde görs ett allmänt riskavdrag på 20 % av räntesatsen.

Avsättning för inträffade och rapporterade skador (kända skador) uppgår till 675 478 (707 236) tkr. I avsättningen ingår en diskonterad reserv avseende trafikskador med 102 007  
(100 736) tkr. Skadereserven för inträffade och rapporterade trafikskador uppgick, före diskontering till 106 093 (102 982) tkr. Avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (okända 
skador) uppgår till 925 400 (819 996) tkr. I avsättningen ingår en diskonterad reserv avseende trafikskador med 512 199 (448 948) tkr. Skadereserven för inträffade men ej rapporterade 
trafikskador uppgick, före diskontering till 604 543 (550 396) tkr.

NOt 29  aVSÄttNING FÖR ÅteRBÄRING OcH RaBatteR

2012 2011

Ingående balans återbäring och rabatter 277 906 101 000

Under perioden reglerad återbäring och rabatt -187 911 -94

Årets avsättning för ej förfallen återbäring 45 000 177 000

Årets avsättning för rabatter 134 995 277 906
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NOt 30  aVSÄttNING FÖR PeNSION OcH LIkNaNDe FÖRPLIkteLSeR

koncernen Moderbolaget

Pensionsförpliktelser 2012 2011 2012 2011

Pension till tidigare vd 1 748 1 998 1 748 1 998

Avsättning för övriga pensionsförpliktelser 20 101 19 618 19 629 19 958

S:a avsättning för pension och liknande förpliktelser 21 849 21 616 21 377 21 956

koncernen Moderbolaget

avsättning för åtagande enligt avtal 2012 2011 2012 2011

Redovisat värde vid periodens ingång 21 616 26 108 21 956 23 666

Avsättningar som gjorts under perioden 2 099 -467 1 287 2 315

Belopp som tagits i anspråk under perioden -1 866 -4 025 -1 866 -4 025

Outnyttjade belopp som har återförts under perioden - - - -

Redovisat värde vid periodens utgång 21 849 21 616 21 377 21 956

Inom koncernen finns ett antal förmånsbestämda pensionsplaner. Den största av dessa planer är ett pensionsavtal från 2006 för försäkringsbranschen där personer födda 1955 eller tidigare 
frivilligt kan få gå i pension vid 62 års ålder. Villkoren för denna plan är utformade så, att som pension erhålls cirka 65 procent av den pensionsmedförande lönen vid 62 års ålder.  

Utöver denna plan finns en avsättning till en tidigare vd som är ett fastställt belopp som räknas upp med en avkastningsprocent varje år.

NOt 30  aVSÄttNING FÖR PeNSION OcH LIkNaNDe FÖRPLIkteLSeR

koncernen

2012 2011

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 16 014 15 788

Nuvärdet av nettoförpliktelser 16 014 15 788

Netto redovisat avseende förmånsbestämda planer i 
Rapporten över finansiell ställning 16 014 15 788

Avsättning särskild löneskatt 3 885 3 830

Övrig pensionsavsättning 16 014 15 788

S:a 19 899 19 618

Nettobeloppet redovisat i följande poster i Rapporten över 
finansiell ställning

Övriga avsättningar 19 899 19 618

Övriga skulder - -

S:a 19 899 19 618

Pensionskostnad 2012 2011

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period 473 612

Räntekostnad 463 551

Reglering -236 761

S:a pensionskostnad för året 700 1 924

Pensionsskuld 2012-12-31 2011-12-31

Förpliktelsens nuvärde 16 014 15 788

Skuld att redovisa i balansräkningen 16 014 15 788

Förpliktelsens nuvärde 2012 2011

Förpliktelse för förmånsbestämda planer den 1 januari 15 788 19 262

Kostnad för tjänstgöring innevarande period 473 611

Räntekostnad 463 551

Utbetalda ersättningar - -

Minskning av förpliktelsens nuvärde till följd av reglering -1 828 -2 168

Aktuariella vinster (-) och förluster (+) 1 118 -2 468

Förpliktelsens nuvärde den 31 december 16 014 15 788

Population

Aktiva 35 40

S:a 35 40

NOt 30  aVSÄttNING FÖR PeNSION OcH LIkNaNDe FÖRPLIkteLSeR

Förändring av pensionsskuld som redovisas i balansräkningen 2012 2011

Skuld att redovisa i balansräkningen vid årets början 15 788 19 262

Pensionskostnad 700 1 924

Minskning av pensionsskuld till följd av reglering -1 592 -2 930

Aktuariell vinst (-)/ förlust att redovisa i övrigt totalresultat 1 118 -2 468

Skuld att redovisa i balansräkningen vid årets slut 16 014 15 788

Aktuariella antaganden 2012-12-31 2011-12-31

Diskonteringsränta 2,0% 3,0%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Ej tillämplig Ej tillämplig

Förväntad löneökningstakt 3,0% 3,0%

Förändring inkomstbasbelopp 2,5% 2,5%

Inflation 2,0% 2,0%

Livslängd FFFS 2007:31 FFFS 2007:31

Personalomsättning 0,0% 0,0%

Andel som bedöms att frivilligt gå i pension vid 62 års ålder 55,0% 55,0%

Tillkommande upplysningar aktuariella vinster/förluster 2012 2011

Erfarenhetsbaserad justering avseende de  
förmånsbestämda förpliktelserna -554 1 134

Effekt av ändrade antaganden -565 1 334

Total aktuariell vinst / (-)förlust -1 119 2 468

Ackumulerade aktuariella vinster/ (-) förluster redovisade  
i övrigt totalresultat 3 377 4 496

avgiftsbestämda pensionsplaner

Dessa planer är planer enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter till en separat 
juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Bolagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad 
under den period som de anställda utfört de tjänster avgiften avser. Här redovisas främst 
avgifter till Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). Denna plan omfattar alla anställda 
utom ett fåtal som har individuella lösningar.

FTP-planen genom försäkring i Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) är en 
förmånsbestämd pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Denna pensionsplan innebär 
enligt IAS 19, Ersättningar till anställda, att ett företag som huvudregel redovisar sin 
proportionella andel av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltnings-
tillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsförpliktelsen. I redovisningen ska 
även upplysningar lämnas enligt kraven för förmånsbestämda pensionsplaner. För 
närvarande har inte FPK möjlighet att tillhandahålla erforderlig information varför 
ovannämnda pensionsplan redovisas som en avgiftsbestämd plan enligt punkt 30 i IAS 19. 
Det finns inte heller information om framtida överskott eller underskott i planer och om 
dessa i så fall skulle påverka kommande års avgifter till den.

2012 2011

kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner 16 920 15 162
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NOt 31  ÖVRIGa aVSÄttNINGaR

2012 2011

Redovisat värde vid periodens ingång 2 462 3 355

Avsättningar som gjorts under perioden - -

Belopp som tagits i anspråk under perioden - -

Outnyttjat belopp som har återförts under perioden -2 462 -893

Ökning under perioden av diskonterade belopp - -

Redovisat värde vid periodens utgång 0 2 462

Betalningar

Belopp varmed avsättningen förväntas betalas efter mer än  
12 månader - -

Övriga avsättningar avser annullationsreserv på livaffären.

NOt 32  ÖVRIGa SkULDeR

koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Leverantörsskulder 8 837 7 574 8 837 7 574

Källskatter 3 136 3 219 3 136 3 219

Premieskatteskuld 44 454 36 765 44 454 36 765

Skulder avseende 
återförsäkring 20 793 28 217 * *

Övriga skulder 20 949 25 334 20 949 25 334

S:a övriga skulder 98 169 101 109 77 376 72 891

* Beloppet för Skulder avseende återförsäkring redovisas i moderbolaget på en egen balanspost. 

NOt 33  ÖVRIGa UPPLUPNa kOStNaDeR OcH FÖRUtBetaLDa INtÄkteR

2012 2011

Förutbetalda premier 94 299 95 455

Semesterlöneskuld 7 965 6 955

Provisioner 564 3 181

Sociala kostnader 5 930 6 746

Räntekostnader 0 -

Övrigt 5 833 4 331

S:a övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 114 591 116 668

NOt 34  NÄRStÅeNDe

Sammanställning över närståendetransaktioner

Försäljning av 
tjänster (inbetald 

försäkrings- 
premie) till 
närstående

Inköp av varor / 
tjänster från 
närstående

Övrigt  
(utbetald skade- 

ersättning)

Fordran på 
närstående per  

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

koncernen

Närståenderelation År  

Intresseföretag

Länsförsäkringar PE Holding AB, se not 16 2012 - - - 0 -

Länsförsäkringar PE Holding AB, se not 16 2011 - - - - -

Nyckelpersoner i ledande ställning 2012 624 - - 0 -

Nyckelpersoner i ledande ställning 2011 - - - - -

Andra närstående 2012 1785 - - 0 -

Andra närstående 2011 - - - - -

Sammanställning över närståendetransaktioner

Försäljning av 
tjänster 

(inbetald 
försäkrings- 
premie) till 
närstående

Inköp av varor / 
tjänster från 
närstående

Övrigt  
(utbetald skade- 

ersättning)

Fordran på 
närstående per  

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

Moderbolaget

Närståenderelation År  

Dotterföretag

Dalarnas Försäkringsbolags Förvaltningsaktiebolag, se not 15 2012 - - - 89 609 -

Dalarnas Försäkringsbolags Förvaltningsaktiebolag, se not 15 2011 - - - 85 415 -

Intresseföretag

Länsförsäkringar PE Holding AB, se not 16 2012 - - - 0 -

Länsförsäkringar PE Holding AB, se not 16 2011 - - - - -

Nyckelpersoner i ledande ställning 2012 624 - - 0 -

Nyckelpersoner i ledande ställning 2011 - - - - -

Andra närstående 2012 1762 - - 0 -

Andra närstående 2011 - - - - -

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 



Dalarnas Försäkringsbolag 45 

NOt 35  aNStÄLLDa OcH PeRSONaLkOStNaDeR

Moderbolaget 2012 2011

Medelantal anställda 

Män 130 126

Kvinnor 130 129

S:a medelantal anställda 260 255

Medelantal ombud 

Fritidsombud 43 49

Specialombud 178 171

S:a medelantal ombud 221 220

totalt medelantal ombud och anställda 481 475

Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader

2012 2011

Styrelse och ledande befattningshavare, 16 (15) personer

Löner och ersättningar 11 708 8 816

    varav rörlig ersättning - -

Sociala kostnader 8 074 4 058

    varav pensionskostnader 4 016 2 878

S:a styrelse och ledande befattningshavare 19 782 12 874

NOt 35  aNStÄLLDa OcH PeRSONaLkOStNaDeR

Övriga medarbetare

Löner och ersättningar 109 087 105 862

    varav rörlig ersättning -470 13 304

Sociala kostnader 53 999 54 853

    varav pensionskostnader 20 754 19 510

S:a övriga medarbetare 163 086 160 716

totalt, löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Löner och ersättningar 120 795 114 679

    varav rörlig ersättning -470 13 304

Sociala kostnader 62 073 58 911

    varav pensionskostnader 24 770 22 388

S:a löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 182 867 173 590

Rörlig ersättning

Alla anställda inom Dalarnas Försäkringsbolag har sedan flera år tillbaka ett 
resultatdelningssystem. Detta premierar produktivitet, effektivitet samt kundnöjdhet. 
Grunden i resultatdelningssystemet är att prestationer under året ska vara bättre än 
kalkylerat och baseras på det faktiska ekonomiska utfallet. I det fall resultatdelning utgår 
innebär det att ersättningen är lika oavsett befattning. Ersättningen betalas ut till en 
stiftelse, från vilken andelsägarna har rätt att göra uttag efter 55 års ålder.

NOt 35  aNStÄLLDa OcH PeRSONaLkOStNaDeR

ersättning till nyckelpersoner i ledande ställning 2012 2011

Grundlön 
styrelse 
arvoden

Rörlig 
ersättning Summa

Grundlön 
styrelse 
arvoden

Rörlig 
ersättning Summa

Styrelseledamöter

Styrelsens ordförande, Maria Engholm 242 186 428 275 175 450

Styrelseledamot, vice ordf. Carin Nises 176 89 265 200 87 287

Styrelseledamot, Allan Björklund 116 76 192 150 76 226

Styrelseledamot, Margareta Florén 88 51 139 100 58 158

Styrelseledamot, Kenneth Hindsberg 17 9 26 75 39 114

Styrelseledamot, Rune Joon 66 38 104 75 46 121

Styrelseledamot, Pontus Selderman 83 41 124 75 28 103

Styrelseledamot, Christer Lundgren 83 76 159 - - -

Styrelseledamot, Martin Moreaus 50 34 84 - - -

Vd, Anders Grånäs 1 684 - 1 684 - - -

f.d. vd, Anders Stigers 1 760 - 1 760 1 890 - 1 890

Övriga ledande befattningshavare 6 744 - 6 744 5 466 - 5 466

S:a ersättningar till nyckelpersoner i ledande ställning 11 109 599 11 708 8 306 510 8 816

Ersättning till de fackliga representanterna har ej utgått.

NOt 34  NÄRStÅeNDe

transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Resultatdelning

De anställda inom Dalarnas Försäkringsbolag har sedan flera år tillbaka ett resultatdelningssystem. Detta premierar produktivitet, effektivitet samt kundnöjdhet. Verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare omfattas av samma system.

Pensioner

För samtliga befattningshavare i bolaget gäller för försäkringsbranschen normala pensionsvillkor, vilket täckts genom försäkring. Den verkställande direktören har samma pensionsvillkor som 
övrig personal, dock med tillägget att bolaget årligen erlägger ett basbelopp avseende kompletterade tjänstepension. 

Avgångsvederlag

Till verkställande direktören utgår, vid uppsägning från bolagets sida, ett avgångsvederlag om en årslön.

Ställda säkerheter samt ansvarsförbindelser till förmån för närstående

Bolaget har tecknat en kapitalförsäkring, med verkställande direktören som försäkringstagare. Kapitalförsäkringen är pantsatt till verkställande direktören.

Upplysningar om löner och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare lämnas i not 35.
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NOt 36  aRVODe OcH kOStNaDSeRSÄttNINGaR tILL ReVISOReR

2012 2011

PricewaterhouseCooper AB

Revisionsuppdrag 499 -

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -

Skatterådgivning - -

Andra uppdrag 114 -

KPMG AB

Revisionsuppdrag 5 586

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -

Skatterådgivning - 26

Andra uppdrag 27 52

S:a arvode och kostnadsersättningar till revisorer 646 664

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens 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 35  aNStÄLLDa OcH PeRSONaLkOStNaDeR

ersättning till styrelsen

Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Fast arvode per år utgår med 4 
basbelopp till ordförande, 2,5 basbelopp till vice ordförande och 1,5 basbelopp till övriga 
ledamöter. Rörligt arvode dvs. dagarvode utgår med 3 000 kronor per hel dag och 1 500 
kronor per halv dag. Styrelsearvode utgår inte till personer anställda i bolaget. Ersättning till 
verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till företagsledning och övriga 
anställda som rapporterar direkt till vd, ska godkännas av styrelsen efter förslag av vd. 
Styrelsens godkännande sker på aggregerad nivå med angivande av procentuell löneökning.

Enligt bolagsstämmans beslut utgår arvode till finansutskottets ledamöter som ingår i styrel-
sen (ej anställda), på 1 basbelopp, ersättning till revisionsutskottets ledamöter på 0,5 
basbelopp, dessa redovisas som styrelsearvode. Av företagets pensionskostnader avser  
0 (-) tkr styrelsens ordförande och 2 411 (1 344) tkr den verkställande direktören. 

ersättning till ledande befattningshavare

Dalarnas Försäkringsbolag har endast fasta ersättningar till ledande befattningshavare. 
Rörliga ersättningar finns endast i vissa avtal för säljande personal och utgör ca 1 procent av 
företagets totala lönekostnader. 

För samtliga befattningshavare i bolaget gäller för försäkringsbranschen normala 
pensionsvillkor vilket täckts genom försäkring. Den verkställande direktören har samma 
pensionsvillkor som övrig personal. 

avgångsvederlag

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägning om sex månader. I händelse av 
uppsägning från bolagets sida utgår utöver uppsägningstiden ett avgångsvederlag 
motsvarande en årslön.

Pensioner

Pensionen mellan 62 år och 65 år är avgiftsbestämd. Pension beräknas utgå med cirka 70 
% av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön menas den fasta lönen. 
Från 65 år följer villkoren pensionsavtal mellan FAO och FTF/Saco-förbunden.

Berednings- och beslutsprocess, som tillämpas ifråga om ersättning till företagsledningen

Ersättning till verkställande direktören bereds av ersättningsutskottet och beslutas därefter i 
styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande 
direktören enligt principer för löner och villkor för ledande befattningshavare.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare i Dalarnas Försäkringsbolag ska ha marknadsmässiga 
anställningsvillkor. Det är bolagets policy att ersättningarna ska vara i nivå med branschen i 
genomsnitt. Den totala ersättningen ska vara rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd, 
samt bidra till en god etik och organisationskultur och präglas av öppenhet och transparens.

Fast ersättning

Fast ersättning utgår enligt ovanstående generella princip.

Rörlig ersättning

Alla anställda inom Dalarnas Försäkringsbolag har sedan flera år tillbaka ett 
resultatdelningssystem. Detta premierar produktivitet, effektivitet samt kundnöjdhet. 
Grunden i resultatdelningssystemet är att prestationer under året ska vara bättre än 
kalkylerat och baseras på det faktiska ekonomiska utfallet. I det fall resultatdelning utgår 
innebär det att ersättningen är lika oavsett befattning. Ersättningen betalas ut till en 
stiftelse, från vilken andelsägarna har rätt att göra uttag efter 55 års ålder.

Pension

Till förmån för den under 2012 nytillträdde verkställande direktören har Dalarnas 
Försäkringsbolag tecknat en kapitalförsäkring. Försäkringens värde uppgår per 2012-12-31 
till 162 tkr. Under 2012 har 169 tkr löpande satts av till kapitalförsäkringen.

Övriga förmåner

Vid sidan av ovanstående förmåner erbjuds tjänstebil enligt vid var tid gällande villkor (dock 
utan bruttolöneavdrag), individuell sjukvårdsförsäkring samt övriga förmåner som erbjuds 
samtlig personal.

andel kvinnor bland ledande befattningshavare, % 2012 2011

Styrelseledamöter 38% 43%

Andra ledande befattningshavare 14% 13%
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NOt 37  tILLÄGGSUPPLySNINGaR aNGÅeNDe FÖRSÄkRINGSRÖReLSeN

Försäkringsklasser

koncernen totalt
2012

Olycksfall
och

sjukdom

Motorfordon,
övriga

klasser

Brand och
annan egen-
domsskada

Allmän
ansvarighet

Rättsskydd Motorfordon
ansvar mot
tredje man

Summa
direkt

försäkring

Mottagen
återför-
säkring

Premieinkomst, brutto 1 188 753 43 389 215 439 506 455 27 597 25 903 213 733 1 032 515 156 237

Premieintäkt, brutto 1 172 903 43 207 210 782 495 684 27 045 25 354 211 384 1 013 456 159 447

Försäkringsersättning, brutto -876 888 -47 820 -171 455 -324 719 -14 408 -17 247 -178 580 -754 229 -122 659

Driftskostnad, brutto -144 500 -4 517 -29 171 -56 496 -3 732 -2 936 -28 621 -125 474 -19 026

Resultat av avgiven återförsäkring -59 528 1 622 -111 -75 029 -5 736 -3 837 23 562 -59 528 -

Skadeprocent, brutto (%) 74,8% 110,7% 81,3% 65,5% 53,3% 68,0% 84,5% 74,4% 76,9%

NOt 38  tILLÄGGSUPPLySNINGaR tILL kaSSaFLÖDeN

koncernen Moderbolaget

Betalda räntor och erhållen utdelning 2012 2011 2012 2011

Erhållen utdelning 41 279 43 657 41 279 43 657

Erhållen ränta 64 979 49 817 64 979 49 809

Erlagd ränta -26 694 -44 414 -26 694 -44 414

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av tillgångar 8 068 11 709 -369 1 266

Realisationsvinster och -förluster i tillgångar -69 044 -148 615 -154 459 -148 615

Uppskrivning/värdeförändring -159 994 229 642 -161 151 233 064

Förändring av avsättningar -80 304 239 825 -79 727 239 540

S:a justeringar -301 273 332 560 -395 706 325 255
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NOt 39  FÖRVÄNtaDe ÅteRVINNINGStIDPUNkteR FÖR tILLGÅNGaR OcH SkULDeR

koncernen

2012 Högst 1 år Längre än 1 år totalt

tillgångar

Immateriella tillgångar 4 373 6 148 10 521

Materiella tillgångar - 130 239 130 239

Aktier och andelar 2 696 505 205 223 2 901 728

Obligationer och räntebärande värdepapper 83 761 1 292 813 1 376 574

Övriga finansiella placeringtillgångar 8 092 8 092

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - 6 236 6 236

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

- Oreglerade skador 66 759 295 916 362 675

Skattefordran aktuell skatt 0 - 0

Övriga fordringar 368 615 - 368 615

Likvida medel 128 170 - 128 170

Övriga tillgångar - - 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

- Förutbetalda anskaffningskostnader 11 492 - 11 492

- Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 018 - 17 018

S:a tillgångar 3 384 784 1 936 575 5 321 360

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

- Ej intjänade premier och kvardröjande risker 429 786 - 429 786

- Oreglerade skador 780 423 872 809 1 653 232

- Återbäring och rabatter 1 000 133 995 134 995

Andra avsättningar

- Pensioner och liknande förpliktelser 8 530 12 847 21 377

- Skatter 386 302 - 386 302

- Övriga avsättningar 21 265 - 21 265

Derivat 0 - 0

Övriga skulder 80 169 - 80 169

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 114 591 - 114 591

S:a skulder och avsättningar 1 822 065 1 019 651 2 841 716
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NOt 39  FÖRVÄNtaDe ÅteRVINNINGStIDPUNkteR FÖR tILLGÅNGaR OcH SkULDeR

Moderbolaget

2012 Högst 1 år Längre än 1 år totalt

tillgångar

Byggnader och mark - 118 200 118 200

Aktier och andelar i koncern- & intresseföretag 421 657 205 223 626 880

Räntebärande värdepapper emitterade av och lån till koncernföretag - 89 609 89 609

Aktier och andelar 2 185 240 2 185 240

Obligationer och räntebärande värdepapper 83 761 1 292 813 1 376 574

Övriga finansiella placeringtillgångar 8 092 8 092

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - 6 236 6 236

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

- Oreglerade skador 66 759 295 916 362 675

Fordringar avseende direkt försäkring 276 640 - 276 640

Fordringar avseende återförsäkring 36 768 - 36 768

Skattefordran aktuell skatt 0 - 0

Övriga fordringar 55 206 - 55 206

Materiella tillgångar - 12 039 12 039

Likvida medel 127 694 - 127 694

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

- Förutbetalda anskaffningskostnader 11 492 - 11 492

- Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 018 - 17 018

S:a tillgångar 3 290 327 2 020 036 5 310 363

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

- Ej intjänade premier och kvardröjande risker 429 786 - 429 786

- Oreglerade skador 780 423 872 809 1 653 232

- Återbäring och rabatter 1 000 133 995 134 995

Andra avsättningar

- Pensioner och liknande förpliktelser 8 530 12 847 21 377

- Skatter - 137 794 137 794

- Övriga avsättningar - 0 0

Skulder avseende återförsäkring 20 793 - 20 793

Övriga finansiella skulder 0 - 0

Skatteskuld aktuell skatt 2 790

Övriga skulder 77 376 - 77 376

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 114 591 - 114 591

S:a skulder och avsättningar 1 432 499 1 157 445 2 592 735
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NOt 39  FÖRVÄNtaDe ÅteRVINNINGStIDPUNkteR FÖR tILLGÅNGaR OcH SkULDeR

koncernen

2011 Högst 1 år Längre än 1 år totalt

tillgångar

Immateriella tillgångar - 14 894 14 894

Materiella tillgångar - 130 748 130 748

Aktier och andelar 2 594 744 - 2 594 744

Obligationer och räntebärande värdepapper 100 1 402 041 1 402 141

Övriga finansiella placeringtillgångar - 1 232 1 232

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - 5 109 5 109

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

- Oreglerade skador 82 168 254 799 336 967

Skattefordran aktuell skatt 53 706 - 53 706

Övriga fordringar 377 171 - 377 171

Likvida medel 227 190 - 227 190

Övriga tillgångar - - 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

- Förutbetalda anskaffningskostnader 8 181 - 8 181

- Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 198 - 25 198

S:a tillgångar 3 368 457 1 808 824 5 177 281

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

- Ej intjänade premier och kvardröjande risker 415 506 - 415 506

- Oreglerade skador 784 282 787 985 1 572 267

- Återbäring och rabatter 200 000 77 906 277 906

Andra avsättningar

- Pensioner och liknande förpliktelser 4 677 16 939 21 616

- Skatter 414 608 - 414 608

- Övriga avsättningar 2 462 - 2 462

Derivat 1 654 - 1 654

Övriga skulder 101 109 - 101 109

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 668 - 116 668

S:a skulder och avsättningar 2 040 966 882 830 2 923 796
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NOt 39  FÖRVÄNtaDe ÅteRVINNINGStIDPUNkteR FÖR tILLGÅNGaR OcH SkULDeR

Moderbolaget

2011 Högst 1 år Längre än 1 år totalt

tillgångar

Byggnader och mark - 118 100 118 100

Aktier och andelar i koncernföretag - 473 443 473 443

Räntebärande värdepapper emitterade av och lån till koncernföretag - 85 415 85 415

Aktier och andelar 2 121 301 - 2 121 301

Obligationer och räntebärande värdepapper 100 1 402 041 1 402 141

Övriga finansiella placeringtillgångar - 1 232 1 232

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring - 5 109 5 109

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

- Oreglerade skador 82 168 254 799 336 967

Fordringar avseende direkt försäkring 259 683 - 259 683

Fordringar avseende återförsäkring 49 030 - 49 030

Skattefordran aktuell skatt 53 708 - 53 708

Övriga fordringar 68 458 - 68 458

Materiella tillgångar - 12 648 12 648

Likvida medel 196 633 - 226 718

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

- Förutbetalda anskaffningskostnader 8 181 - 8 181

- Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 198 - 25 198

S:a tillgångar 2 864 461 2 352 788 5 247 333

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

- Ej intjänade premier och kvardröjande risker 415 506 - 415 506

- Oreglerade skador 784 282 787 985 1 572 267

- Återbäring och rabatter 200 000 77 906 277 906

Andra avsättningar

- Pensioner och liknande förpliktelser 4 677 17 279 21 956

- Skatter - 125 814 125 814

- Övriga avsättningar - 2 462 2 462

Skulder avseende återförsäkring 28 217 - 28 217

Övriga finansiella skulder 1 654 - 1 654

Övriga skulder 72 891 - 72 891

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 668 - 116 668

S:a skulder och avsättningar 1 623 897 1 011 446 2 635 342

Falun den 21 februari 2013

Maria engholm Carin nises Pontus selderman

Ordförande

allan björklund Margareta Florén rune joon

Christer lundgren Martin Moreaus

gunnar Franzon jan nilsson

Personalrepresentant Personalrepresentant

anders grånäs

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 februari 2013

öhrlings PricewaterhouseCoopers

eva Fällén

Auktoriserad revisor
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kod för Svenskt Näringsliv

Dalarnas Försäkringsbolag avser att i 
tillämpliga delar, bland annat med be-
aktande av att bolaget inte är ett aktie-
marknadsbolag, följa Svensk kod för bo-
lagsstyrning (Koden). 

Huvudsakliga avvikelser avser Kodens 
bestämmelser om kallelse och genomför-
ande av bolagsstämma samt mandattiden 
för styrelsens ledamöter. Förklaringar till 
avvikelserna anges nedan. På Dalarnas 
Försäkringsbolags hemsida finns gällande 
dokument om bolagsstyrning. Bolagsstyr-
ningsrapporten har ej granskats av bola-
gets revisor.

Dalarnas Försäkringsbolags 
bolagsstämma
Bolagsstämman är Dalarnas Försäkrings-
bolags högsta beslutande organ med ett 
antal formella uppgifter som regleras i lag 
och bolagsordning. Stämmans huvudsak-
liga uppgifter är att besluta om bolagsord-
ning för Dalarnas Försäkringsbolag, utse 
styrelse, revisorer och valberedning samt 
besluta om ersättning till dessa, besluta 
om årsredovisning samt om ansvarsfri-
het för styrelsen och verkställande direk-
tören. Vid bolagsstämman delas förslaget 
till ersättning till styrelseledamöterna upp 
mellan ordföranden, vice ordföranden och 
övriga ledamöter och inkluderar ersätt-
ning för extra styrelsesammanträden och 
utskottsarbete. Ordinarie bolagsstämma 
fastställer principer för ersättning och an-
dra anställningsvillkor för företagsled-
ningen (se under avsnittet Ersättning till 
företagsledningen nedan). 

Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, 
valda av försäkringstagarna. Antalet full-
mäktige uppgår till 46. Bolagets fullmäk-
tigeorganisation finns beskriven under bo-
lagsstyrningsfrågor på bolagets hemsida. 
Kallelse till bolagsstämman sker genom 
brev med posten, tidigast fyra och senast 
två veckor före bolagsstämman. Plats och 
tidpunkt för bolagsstämman publiceras 
även på bolagets hemsida. För deltagan-
de på bolagsstämman krävs att fullmäk-
tige närvarar fysiskt. Bestämmelserna i 
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) 
om kallelse till bolagsstämma på bolagets 
hemsida och om deltagande på distans 
tillämpas inte av bolaget. Med hänsyn till 
det begränsade antalet fullmäktige är be-
dömningen att det lämpligaste sättet att 
genomföra bolagsstämma på är genom 
fysisk närvaro av samtliga fullmäktige. 
Kodens övriga bestämmelser om bolags-
stämma, bland annat om styrelsens, led-
ningens och revisorernas närvaro samt om 
bolagsstämmans genomförande tillämpas 
av bolaget. Protokoll från bolagsstämma 
publiceras på bolagets hemsida.

I enlighet med Koden är avsikten att före-
slå ordinarie bolagsstämma 2013 att välja 
styrelsens ordförande och vice ordförande 
samt godkänna principer för ersättning 
och andra anställningsvillkor för bolagets 
ledning. Vid bolagsstämman avges förslag 
till ersättning till styrelseledamöter och 
ersättning för arbete i utskott.

Valberedning
Bolaget har en av bolagsstämman utsedd 
valberedning med huvudsaklig uppgift att 

utarbeta förslag till val av styrelse och re-
visorer samt ersättning till dessa. Valbe-
redningens ledamöter väljs för en mandat-
tid om tre år. Valberedningens uppgifter 
och arbetsformer framgår av Instruktion 
för valberedningen, fastställd av bolags-
stämman 2012 efter anpassning till be-
stämmelserna i Koden. Den nu gällande 
instruktionen finns publicerad på bolagets 
hemsida.

Valberedningen presenterar sina förslag 
för fullmäktige i kallelsen till ordinarie 
bolagsstämma 2013. Vid bolagsstämman 
kommer valberedningen att presentera 
och motivera sina förslag och lämna en 
redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Revisor
Enligt bolagsordningen ska Dalarnas För-
säkringsbolag ha en ordinarie revisor och 
en revisorssuppleant. Revisorerna utses 
för en mandattid om ett år. Vid ordinarie 
bolagsstämma 2012 utsågs revisionsby-
rån, PricewaterhouseCoopers AB, med 
auktoriserad revisor Eva Fällén, Stock-
holm, som huvudrevisor och med aukto-
riserad revisor Michael Lindengren, Gö-
teborg, som suppleant för denne till och 
med bolagsstämman 2013. Revisionsby-
rån valdes till bolagets revisor vid bolags-
stämman 2012.

Dalarnas Försäkringsbolags styrelse
Styrelsen ansvarar för bolagets organisa-
tion och förvaltning. I detta ansvar ingår 
bland annat att fastställa organisation, mål 
och strategier samt riktlinjer för kontroll 
och styrning. 

bolags- 
styrnings- 
raPPort

2012

Valberedningen består av följande 
ledamöter:

ordförande Monica rönnlund, borlänge, 
(födelseår 1957) vald till 2014

ledamot Mats reyier, borlänge, 
(födelseår 1967) vald till 2015

ledamot ruben Forslund, hedemora, 
(födelseår 1956) vald till 2013

ledamot Malin höglund, Mora, 
(födelseår 1969) vald till 2015
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Styrelsen ska enligt bolagsordningen be-
stå av lägst sju och högst nio ledamöter. 
Styrelsen består från och med ordina-
rie bolagsstämma 2012 av åtta ordinarie 
stämmovalda ledamöter. Därutöver finns 
två ordinarie arbetstagarledamöter med 
två suppleanter för dessa. 

Mandattiden för de bolagsstämmovalda 
ledamöterna uppgår till tre år. Skälen till 
avvikelse från Kodens bestämmelse om 
mandattid om högst ett år är bedömningen 
att intresset av att styrelsens ledamöter 
genom ettårig mandattid ställer sina plat-
ser till förfogande varje år, inte på samma 
sätt gör sig gällande i bolag vars bolags-
stämma utgörs av ett begränsat antal leda-
möter som vid en bolagsstämma i ett ak-
tiemarknadsbolag med många deltagare. 
Intresset av kontinuitet i styrelsearbetet 
och att ge nyvald ledamot rimlig tid att 
komma in i styrelsearbetet väger därmed 
tyngre.

Bolagets styrelseledamöter framgår av bo-
lagets årsredovisning.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning 
för sitt arbete. Översyn av arbetsord-
ningen har genomförts för anpassning till 
Kodens bestämmelser. Arbetsordningen 
finns publicerad på bolagets hemsida. 

Ordföranden
Enligt arbetsordningen ska ordföranden 
leda styrelsens arbete och tillse att styrel-
sen fullgör sina uppgifter. Ordföranden 

ska därvid bland annat tillse att styrelsen 
sammanträder vid behov, att styrelsen ges 
tillfälle att delta i sammanträden och er-
håller tillfredsställande informations- och 
beslutsunderlag samt tillämpar ett ända-
målsenligt arbetssätt. Ordföranden skall 
genom löpande kontakt med verkställande 
direktören även mellan styrelsemötena 
hålla sig informerad om väsentliga hän-
delser och bolagets utveckling samt stödja 
verkställande direktören i dennes arbete.

Internrevision
Styrelsen har utsett en från den operativa 
verksamheten oberoende gransknings-
funktion, Internrevision, med huvudsak-
lig uppgift att stödja styrelsen med upp-
följning av att verksamhetens omfattning 
och inriktning överensstämmer med av 
styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade 
beslut samt att verksamheten bedrivs mot 
av styrelsen uppsatta mål. Internrevision 
ska även granska och utvärdera bolagets 
organisation, rutiner, styrning och kon-
troll av verksamheten. Styrelsen har fast-
ställt en särskild instruktion för internre-
vision. 

Arbetsfördelning inom styrelsen
Styrelsen har inrättat ett Ersättningsut-
skott, Revisionsutskott och ett Finansut-
skott. Utskottens uppgifter fastläggs av 
styrelsen i särskilda instruktioner. Utskot-
ten har inte något generellt beslutsmandat. 

Möten och närvaro
Tabellen utvisar antalet möten inom res-
pektive organ som hållits under verksam-

hetsåret 2012 liksom de enskilda ledamö-
ternas närvaro.

Styrelsen har under räkenskapsåret 2012 
genomfört tio sammanträden.

Verkställande direktören
Verkställande direktör för bolaget till och 
med 2012-01-31 var Anders Stigers (fö-
delseår 1947). Från och med 2012-02-01 
tillträdde Anders Grånäs (födelseår 1966) 
som verkställande direktör.

Anders Grånäs har en bakgrund som risk-
kapitalist inom teknikinvesteringar. Han 
har de senaste 15 åren medverkat till att 
finansiera och utveckla ett 20-tal bolag 
som aktiv ägar- och styrelserepresentant. 
Anders Grånäs har ett brett intresse och 
kunnande om finansiella marknader och 
erfarenheten att utveckla bolag i tidiga 
faser har gett honom god insikt om eko-
nomi och riskhantering för såväl småfö-
retag som privatpersoner. Anders Grånäs 
är civilingenjör i teknisk fysik från Upp-
sala samt har en MBA från Stanford Uni-
versity.

ersättning till företagsledningen
Bolagsstämman fastställer årligen prin-
ciper för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor till företagsledningen enligt 
följande.

Till personer i företagsledande ställning, 
vd och avdelningschefer, med direkt rap-
porteringsansvar till vd utgår fast må-
nadslön. 

Styrelseledamot Ordinarie 
styrelsemöte

Finans- 
utskott

Revisions- 
utskott

extra styrelse- 
möte/ärende

ersättnings- 
utskott

Maria Engholm 9 8 4 1 2
Carin Nises 9 8 4 1 2
Allan Björklund 9 7 2 1 -
Margareta Florén 9 - 4 1 -
Kenneth Hindsberg 2 - - - -
Rune Joon 9 - - 1 2
Pontus Selderman 9 - 3 1 -
Martin Moraeus 7 - - 1 -
Christer Lundgren 8 6 - 1 -
Jan Nilsson, FTF 8 - - - -
Gunnar Franzon, Saco 7 - - 1 -
Erica Millberg, Saco (suppleant) 2 - - - -
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Ersättningsutskottet ger förslag till styrel-
sen som beslutar om lönenivån till vd.

Beslut om ersättning till övriga anställda, 
som ingår i Bolagets företagsledning och 
eventuella övriga anställda som rappor-
terar direkt till vd, ska godkännas av sty-
relsen efter förslag av vd. Styrelsens god-
kännande sker på aggregerad nivå med 
angivande av procentuell löneökning.

All fast anställd personal i bolaget omfat-
tas av ett resultatdelningssystem, som kan 
ge maximalt ett basbelopp i ersättning. 
Regelverk och parametrar för denna resul-
tatandel beslutas årligen av styrelsen.

Styrelsens rapport om intern 
kontroll och riskhantering 
avseende den finansiella 
rapporteringen 2012

Styrelsen ansvarar för riktlinjer för kon-
troll och styrning av verksamheten. I 
detta ansvar ingår att upprätta ett effek-
tivt system för riskhantering och intern 
kontroll av den finansiella rapporteringen. 
Systemet dokumenteras och kommunice-
ras i styrdokument i form av interna poli-
cies, riktlinjer och instruktioner.

kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen utgörs av 
kontrollmiljön med den organisation, be-
slutsordning samt fördelning av befogen-
heter och ansvar mellan de olika organ 
styrelsen och vd inrättat för bolaget. Kon-
trollmiljön består även av de värderingar 
och den företagskultur som styrelsen, vd 
och ledningen kommunicerar och verkar 
utifrån i syfte att skapa en ändamålsenlig 
och effektiv verksamhet. 

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott 
med uppgift att kvalitetssäkra bolagets 
interna styrning och kontroll. Vidare har 
styrelsen inrättat en funktion för intern-
revision i syfte att stödja styrelsen i upp-
följningen av att verksamheten bedrivs i 
enlighet med styrelsens beslut. Identifie-
ring, analys och uppföljning av risk sker 
löpande genom funktionen riskkontroll. 

Löpande kontroll och uppföljning av ef-
terlevnad av externt och internt regelverk 
sker genom funktionen compliance.

Processen för intern kontroll och riskhan-
tering baseras på kontrollmiljön och om-
fattar fyra huvudaktiviteter: riskbedöm-
ning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning.

Riskbedömning
Riskbedömning omfattar att identifiera 
och kartlägga väsentliga risker som påver-
kar den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen. Dessa risker 
kartläggs och identifieras på bolagsnivå 
och enhetsnivå. Bolaget styrs med hjälp 
av processer, där riskhantering är inbyggd 
i varje process och olika metoder används 
för att värdera och begränsa risker och 
för att säkerställa att identifierade risker 
hanteras i enlighet med fastställda styrdo-
kument.

I syfte att identifiera materiella fel i den 
finansiella rapporteringen genomförs risk-
analys. Med utgångspunkt från riskanaly-
sen kartläggs processer och kontrollakti-
viteter förknippade med nyckelrisker. 

kontrollaktiviteter
Riskerna i den finansiella rapporteringen 
begränsas genom noggrant förberedda 
bokslut, standardiserade arbetsrutiner 
med inbyggda kontrollfunktioner samt ut-
värdering av kontinuerliga förbättringar. 
Den finansiella informationen analyseras 
och granskas på olika nivåer i bolaget  
innan den blir offentligt publicerad.

Ett kontinuerligt arbete pågår med att 
eliminera och reducera identifierade vä-
sentliga risker som påverkar den interna 
kontrollen avseende den finansiella rap-
porteringen. Arbetet inkluderar utveck-
ling och förbättring av kontrollaktiviteter 
samt insatser för att medarbetarna ska ha 
rätt kompetens.

Information och kommunikation
De interna styrdokumenten är föremål för 
översyn och beslut minst en gång per år. 
Styrdokumenten publiceras på bolagets 

interna hemsida. Varje chef ska se till att 
bestämmelserna kommuniceras till under-
ställd personal.

Uppföljning
Internrevision ska genom granskning och 
rapporter utvärdera om verksamheten be-
drivs på ett effektivt sätt, om rapporte-
ringen till styrelsen ger en korrekt bild av 
verksamheten och om verksamheten be-
drivs enligt gällande interna och externa 
regelverk. Internrevisionen rapporterar till 
bolagets styrelse. Vidare ska varje chef se 
till att styrdokument efterlevs inom sitt 
ansvarsområde.

Funktionen compliance har till uppgift att 
fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka 
och rapportera compliancerisker, det vill 
säga risker för bristande regelefterlevnad 
som kan medföra försämrat anseende, fi-
nansiella förluster och sanktioner enligt 
lag eller föreskrift. Rapportering sker till 
vd och styrelsen.

Funktionen riskkontroll har till uppgift att 
fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka 
och rapportera risker inom den operativa 
organisationen. Riskkontroll är en sam-
lande, självständig funktion som löpande 
rapporterar direkt till vd och styrelsen.
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Revisionsberättelse
till bolagsstämman i Dalarnas Försäkringsbolag, organisationsnummer 583201-4905

Falun den 21 februari 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Fällén
Auktoriserad revisor

Rapport om årsredovisningen och 

koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Dalarnas Försäkringsbo-
lag för år 2012. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 11-51.

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 års-
redovisning i försäkringsföretag och en koncern-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt in-
ternationella redovisningsstandarder IFRS, såsom 
de antagits av EU, och enligt lagen om årsredovis-
ning i försäkringsföretag, och för den interna kon-
troll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning och koncernredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
och koncernredovisningen på grundval av vår re-
vision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sve-
rige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan in-
formation i årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kon-
trollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga av-
seenden rättvisande bild av moderbolagets finan-
siella ställning per den 31 december 2012 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag, och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2012 och av dess 
resultat och kassaflöden enligt internationella re-
dovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, 
och enligt lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens öv-
riga  delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för år 2011 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 
23 februari 2012 med omodifierade uttalanden 
i Rapport om årsredovisningen och koncernredo-
visningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi utfört en revision av för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt styrelsens och verkställande di-
rektörens förvaltning för Dalarnas Försäkringsbo-
lag för år 2012. 

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 di-
rektören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
försäkringsrörelselagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 
om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är fören-
ligt med försäkringsrörelselagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget.  
Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolag-
sordningen. 

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vin-
sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande di-
rektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Styrelse
Maria engholm, ordförande
Född: 1967 Invald: 2003

titel: Vd hsb Dalarna

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: ledamot stiftelsen 

länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, ord-

förande Pe-bolaget, ordförande Dalecarlia ab, 

ordförande btF ab, Fakturatjänst ab

tidigare erfarenhet: triple steelix/jernkontoret, 

kommunalförbundsdirektör region siljan, vd 

Folke i borlänge ab

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2015

carin Nises, vice ordförande
Född: 1955 Invald: 2004

titel: egen företagare

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Vasaloppets 

Marknads ab, ordförande i nises Consulting 

ab, ordförande i Chill Design ab

tidigare erfarenhet: Vd Mora of sweden, vd 

almi Dalarna ab, vd g M-son Frost ab, vd Plåt-

mekano ab, ekonomichef Wibe ab, ekonomi-

chef stago bV

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2014

Pontus Selderman, ledamot
Född: 1966 Invald: 2010

titel: bolagsjurist stora enso

Utbildning: jur. kand. 

Övriga styrelseuppdrag: ledamot leksands 

knäckebröd ab, ledamot ljungbergsfonden, 

styrelseuppdrag inom stora enso koncernen, 

ordförande Dalarnas spelmansförbund 

tidigare erfarenhet: biträdande jurist advo-

katfirman södermark, advokat och delägare 

advokatfirman sylwan & Fenger-krog

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2015

Gunnar Franzon, personalrepresentant
Född: 1955 Invald: 2006

titel: it-tekniker

Utbildning: Fil.kand. 

tidigare erfarenhet: it-konsult

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2013

Martin Moraeus, ledamot
Född: 1979 Invald: 2012

titel: lantbrukare

Utbildning: Civilingenjör

Övriga styrelseuppdrag: ordförande lrF Da-

larna, ledamot lantmännen agroetanol, leda-

mot sånga-säby hotell & konferens ab, supp-

leant orsa besparingsskog

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2015

Rune Joon, ledamot
Född: 1943 Invald: 1982

Övriga styrelseuppdrag: ordförande leksands 

knäckebröd ab, ordförande spisbrödsfabri-

kanterna

tidigare erfarenhet: Vd leksands knäcke-

bröd ab

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2013

christer Lundgren, ledamot
Född: 1950 Invald: 2012

Utbildning: ekonom

tidigare erfarenhet: Vd leksands sparbank, 

koncernsäkerhetschef swedbank, chefsrevi-

sor swedbank, chefsrevisor kPMg, chefsre-

visor sparev ab, banktjänsteman sandvikens 

sparbank

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2015

Margareta Florén, ledamot
Född: 1952 Invald: 2002

titel: head of Country accounting services 

stora enso sweden

Utbildning: Civilekonom

tidigare erfarenhet: ekonomichef stora enso 

kvarnsveden ab, redovisningschef stora enso 

kvarnsveden ab, chef redovisningsbyrå  

avesta ab, controller koncernstab ekonomi 

avesta ab 

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2014

allan Björklund, ledamot
Född: 1952 Invald: 2004

titel: ekonomikonsult och skogsbrukare

Utbildning: Civilekonom handelshögskolan, 

skogsutbildning linnéuniversitetet 

Övriga styrelseuppdrag: ordförande Dalalink 

ab, ledamot Mattsson Metal ab, Mora jordä-

gares samfällighetsförening 

tidigare erfarenhet: CFo/ekonomichef vid 

Mählers international ab, ostnor/FM Mattsson 

ab, larsson hus i lima ab, Wasatrafik ab 

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2013

Jan Nilsson, personalrepresentant
Född: 1956 Invald: 1999

titel: Distriktschef Företag

Utbildning: Fil.kand.

Mandattid: Utgår vid bolagsstämman 2013
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Ordinarie styrelseledamöter Invalda i styrelsen Mandattid

Maria Engholm, Borlänge, ordförande 2003 2012 – 2015
Carin Nises, Mora, vice ordförande 2004 2011 – 2014
Allan Björklund, Mora 2004 2010 – 2013
Margareta Florén, Avesta 2002 2011 – 2014
Rune Joon, Leksand 1982 2012 – 2013
Christer Lundgren, Falun 2012 2012 – 2015
Martin Moraeus, Orsa 2012 2012 – 2015
Pontus Selderman, Falun 2010 2012 – 2015
Jan Nilsson, Västerås, personalrepresentant 1999 2012 – 2013
Gunnar Franzon, Borlänge, personalrepresentant 2006 2012 – 2013
  
Styrelsesuppleanter  

Inge Gustafsson, Borlänge, personalrepresentant  2012 – 2013
Erica Millberg, Falun, personalrepresentant  2012 – 2013
  
Ordinarie revisor  

Eva Fällén, Stockholm, auktoriserad revisor  2012 – 2013
  
Revisorssuppleant  

Michael Lindengren, Göteborg, auktoriserad revisor  2012 – 2013
  
Verkställande direktör  

Anders Grånäs, Falun  2012 -
  
Valberedning  

Monica Rönnlund, Borlänge, ordförande  2011 – 2014  (3 år)
Mats Reyier, Borlänge   2012 – 2015  (3 år)
Ruben Forslund, Hedemora  2010 – 2013  (3 år)
Malin Höglund, Mora  2012 – 2015  (3 år)

Styrelse och revisorer
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Fullmäktige 2012
kommun  Mandattid

aVeSta Peter Matsson, Avesta 2012-2015
  Börje Achrén, Krylbo 2012-2015
  Josef Wåhlin, Krylbo 2012-2015

BORLÄNGe Sören Ericson, Borlänge 2011-2014
  Åke Andersson, Borlänge 2011-2014
  Conny Erlman, Borlänge 2011-2014
  Mats Reyier, Borlänge 2011-2014
  Göran Wennström, Borlänge 2011-2014
  Eva Bylander, Borlänge 2011-2014
  Monica Rönnlund, Borlänge 2011-2014

FaLUN Jan Blomqvist, Falun 2011-2014
  Håkan Östlund, Falun 2011-2014
  Inger Sparring, Svärdsjö 2011-2014
  Ingrid Olsson, Falun 2011-2014
  Thomas Fahlander, Falun 2011-2014
  Bo Wickberg, Falun 2011-2014
  Berit Kalles, Falun 2011-2014
  Håkan Ullberg, Falun 2011-2014
  Martin Bengtsson, Sundborn 2011-2014
  Gunnar Sköndahl, Falun 2011-2014

GaGNeF Gunnar Östberg, Gagnef 2010-2013
  Per-Erik Larsson, Dala-Floda 2010-2013

HeDeMORa Ruben Forslund, Hedemora 2012-2015
  Jan Persson, Hedemora 2012-2015

LekSaND Per-Arne Linders, Siljansnäs 2010-2013
  Marianne Dahlin, Leksand 2010-2013
  Magnus Karlsson, Leksand 2010-2013

LUDVIka Lars Lindblom, Ludvika 2012-2015
  Rose-Marie Andersson, Ludvika 2012-2015
  Martin Lindgren, Ludvika 2012-2015

MaLUNG Per Söderlund, Malung 2012-2013
  Ingemar Kyhlberg, Malung 2012-2013
  Göran Bergman, Malung 2012-2013

MORa Marie Rapp, Mora 2010-2013
  Malin Höglund, Mora 2010-2013
  Sven Å Helgeson, Mora 2010-2013
  Mats Rylander, Färnäs 2010-2013

 ORSa Rune Dehlén, Orsa 2010-2013

RÄttVIk Jörgen Pihlblad, Vikarbyn 2010-2013
  Bertil Enmyren, Rättvik 2010-2013

SMeDJeBackeN Ingemar Löf, Smedjebacken 2012-2015

SÄteR Lars-Erik Danielsson, Stora Skedvi 2012-2015
  Joakim Borgs, Gustafs 2012-2015

VaNSBRO Staffan Skoglund, Dala-Järna 2010-2013

ÄLVDaLeN Göran Larsson, Älvdalen 2010-2013
  Jan Knuts, Älvdalen 2010-2013
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Ledande befattningshavare

anders Grånäs
Verkställande direktör

anställd 2012

Johan Sundström
Chef affärsområde Privat

anställd 2002

Åke andersson
skadechef

anställd 1987

Dan Östlund
Chef Marknad  

och kommunikation

anställd 1970

camilla evertsson
ekonomi- och finanschef

anställd 2008

Mats Johansson
bankchef

anställd 2011

thomas Norgren
Chef affärsområde Företag

anställd 2001

thomas Åkerman
Personalchef

anställd 2003
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aLLMÄNt

affär för egen räkning, f.e.r.

Den del av försäkringsaffären som ett försäk-

ringsbolag själv står risken för och som alltså 

inte återförsäkras 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 

försäkringsgivare (försäkringsbolag) och för-

säkringstagare. Försäkringsbolaget är, till skill-

nad från vid mottagen återförsäkring, direkt 

ansvarigt gentemot försäkringstagarna.

kombinerad försäkring

All egendomsförsäkring exklusive motorfor-

donsförsäkring.

Mottagen återförsäkring

Med mottagen återförsäkring avses återför-

säkringsaffär som mottages från andra för-

säkringsföretag. Mottagande bolag har i detta 

fall inget direkt ansvar gentemot försäkrings-

tagarna.

Återförsäkring

Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära 

hela den ansvarighet som det iklätt sig gente-

mot försäkringstagare, återförsäkrar bolaget 

de tecknade försäkringarna, helt eller delvis, 

hos andra bolag. Man talar här om avgiven 

återförsäkring (indirekt försäkring) hos de sist-

nämnda bolagen.

teRMeR I ReSULtatRÄkNING, 
RaPPORteR ÖVeR FINaNSIeLL 
StÄLLNING OcH kaSSaFLÖDeN 
SaMt 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 

hinner av olika skäl (tidskrävande utredningar 

mm) inte alltid slutregleras före årets utgång. 

I bokslutet måste därför en avsättning göras 

för beräknade, ännu inte utbetalda försäk-

ringsersättningar

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 Avsättning för oreglerade skador. 

Den bedömning av kommande utbetalningar 

som gjorts kan av olika skäl visa sig felaktig. 

Inflationstakten kan bli en annan än den som 

förutsattes när skadan värderades. Lagstift-

ning och/eller praxis beträffande personska-

dor kan förändras. Vidare är det rent allmänt 

svårt att bedöma utbetalningarna för en kom-

plicerad skada, vars slutreglering kan ligga 

flera år framåt i tiden.

Om det beräknade ersättningsbeloppet för 

en skada visar sig vara övervärderat, uppstår 

en avvecklingsvinst när ersättningsbeloppet 

bedöms på nytt eller när skadan slutregleras. 

Om beloppet undervärderats blir det på mot-

svarande sätt en avvecklingsförlust.

orDlista
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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 be-

nämning på kostnader för anskaffning, för-

säljning och administration. Kostnader för 

skadebehandling inkluderas i Försäkringser-

sättningar.

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar plus Avsätt-

ning för oreglerade skador vid årets slut minus 

Avsättning för oreglerade skador vid årets bör-

jan. En del av försäkringsersättningarna ut-

görs av reservavvecklingsresultat.

Försäkringstekniska avsättningar

Sammanfattade benämningar på gjorda av-

sättningar för ej intjänade premier och kvar-

dröjande risker, oreglerade skador och åter-

bäring. Avsättning för ej intjänade premier 

motsvarar i princip den del av premieinkom-

sten som vid bokslutet hänför sig till nästkom-

mande år.

Immateriella tillgångar

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat 

eller annan kunskap tillämpas för att åstad-

komma nya eller förbättrade produkter eller 

processer, redovisas som en tillgång i ba-

lansräkningen, om produkten/processen är 

tekniskt och kommersiellt användbar och fö-

retaget har tillräckliga resurser att fullfölja 

utvecklingen och därefter använda eller sälja 

den immateriella tillgången. I balansräkningen 

redovisade utvecklingskostnader är upptagna 

till anskaffningsvärde minus ackumulerade av-

skrivningar och nedskrivningar. 

Den immateriella tillgången ska vara identi-

fierbar och förväntas ge framtida ekonomiska 

fördelar.

kapitalavkastning överförd från 

finansrörelsen

Premier betalas i förskott, medan drifts- och 

skadekostnader betalas i efterskott. De medel 

som inte betalats ut placerar bolaget, så att 

det ger en avkastning. Den beräknade räntan, 

kalkylräntan, på dessa placeringar förs över 

från kapitalförvaltningen till försäkringsrörel-

sen. 

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen beskriver förändringen i 

de likvida tillgångarna under räkenskapsperio-

den. Kassaflödesanalysen uppdelas i kassa-

flöde från löpande verksamhet, investeringar 

och finansiering.

kvardröjande risker

Om Avsättning för ej intjänade premier be-

döms otillräcklig för att täcka förväntade ska-

de- och driftkostnader för det gamla försäk-

ringsbeståndet 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 försäkringsavtal samt förskottsbe-

talda premier med förfallodag under det ak-

tuella året.

Premieintäkter

Avser den premieinkomst som avser räken-

skapsåret.

Premierna inbetalas vid skilda förfallodagar 

under året och avser som regel en försäk-

ringstid av ett år. Vid räkenskapsåret slut har 

bolaget således erhållit premier som till större 

eller mindre del avser närmast följande år.

Denna del av premieinkomsten redovisas i 

bokslutet som en skuldpost: Avsättning för ej 

intjänande premier (utgående premiereserv). 

Motsvarande skuldpost vid räkenskapsårets 

början frigörs och är en intäkt för det aktuella 

året (ingående premiereserv). Se även kvar-

dröjande risker nedan.

Premieintäkten för året består av följande 

poster; Avsättning 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 skill-

naden mellan bokfört och skattemässigt vär-

de på fastigheter, samt på andra temporära 

skillnader.

ÖVRIGa teRMeR OcH NyckeLtaL

Direktavkastningsprocent

Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdel-

ning på aktier och andelar och över-/under-

skott på egna fastigheter i procent av tillgång-

arnas utgående marknadsvärden inklusive 

upplupen ränta plus viktning (in- respektive 

utgående värden) av i försäkringsrörelsen un-

der året uppkomna kassaflödesnetto.

kapitalbas

Kapitalbasen är enkelt uttryckt det tillgängliga 

kapitalet. Ett företags kapitalbas består av 

eget kapital och öppet redovisade övervärden 

(netto) i tillgångar, exklusive värdet av imma-

teriella tillgångar samt skillnaden mellan odis-

konterade och diskonterade avsättningar för 

oreglerade skador.

konsolideringsgrad

Förhållandet mellan konsolideringskapital och 

premieinkomst för egen räkning. Uttrycks i 

procent och används inom skadeförsäkring. 

konsolideringskapital

Sammanfattande benämning på summan av 

beskattat eget kapital, obeskattade reserver, 

uppskjuten skatt och övervärden i dotterfö-

retag.

Skadeprocent, direkt försäkring

Försäkringsersättningarna i direkt försäkring 

dividerade med premieintäkterna i direkt för-

säkring.

Solvensmarginal

Erforderlig solvensmarginal är ett mått på 

lägsta nivå på kapitalbasen, som tillåts enligt 

gällande lagstiftning. Beräkningen av den görs 

dels utifrån bolagets premieinkomster, dels 

utifrån dess skadeersättningar. Den erforder-

liga solvensmarginalen är det högsta av de två 

beräknade värdena. 

totalavkastningsprocent

Summan av direktavkastning, realiserade vin-

ster och förluster samt orealiserade värdeför-

ändringar under året i relation till under året 

genomsnittligt förvaltat kapital, dvs. ingående 

marknadsvärde plus viktning (in- respektive 

utgående värden) av i försäkringsrörelsens un-

der året uppkomna kassaflödesnetto.

totalkostnadsprocent, direkt försäkring

Summan av försäkringsersättningar och 

driftskostnader i direkt försäkring dividerad 

med premieintäkten i direkt försäkring.
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