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Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och 
företag i Hälsingland och Gästrikland. Bara här.

Det är ingen ny tanke. Sedan 1852 har vi försäkrat hus och 
hem, bilar och båtar, människor, lantbruk, företag, föreningar och 
allt annat av värde i våra trakter.

Vi kan dessutom försäkra dig om en ”egen” bank. Eftersom 
ekonomisk trygghet handlar om en helhet, inte bara försäkringar, 
startade vi en bank 1996. Lägg därtill vår egen fastighetsförmed-
ling, som verkligen får kunderna att känna sig hemma.

Vi driver vår verksamhet på affärsmässiga villkor, men vårt 
viktigaste kapital är förtroendekapitalet. Därför lägger vi oss vinn 
om att lära känna dig och din livssituation, därför vill vi besöka 
ditt företag och sätta oss in i er verksamhet. I vår värld finns 
helt enkelt inga genvägar (utom Genvägen mellan Parkvägen 
och Smalbyvägen i Lingbo). Ändå upplever många att det är 
smidigare att göra affärer med oss.

Förklaringen är kanske just att vi ”sätter in” tillräckligt på 
förtroendekontot för att det ska vara enkelt att ”ta ut” när det 
behövs. Oavsett om det är i form av ett banklån, regleringen av 
en fuktskada i hemmet eller ersättningen i ett företag efter en 
brand. Eller omvänt, när vi får förtroendet att ta hand om ett 
sparande eller en kapitalplacering.

Det finns ytterligare skäl att välja sin ekonomiska trygghet 
på hemmaplan. Eftersom vi är ett kundägt bolag har vi inga 
anonyma aktieägarintressen att ta hänsyn till, utan ser till våra 
kunder och Gävleborgs bästa. Vi återinvesterar i bolaget och i 
vårt län för att göra Gävleborg till en tryggare, attraktivare och 
bättre plats att leva och verka på. 

Så för att sammanfatta det: Går det bra för oss, går det bra 
för våra kunder. Det är som du förstår en helt annan värld än den 
som andra bank- och försäkringskunder lever i.

För andra banker och 
försäkringsbolag är Gävleborg
inte hela världen.

Det är det för oss.
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Marknadsandelar

Marknadsandelar, privat

Hem 24,2 %

Villahem 34,2 %

Fritidshus 35,9 %

Motor 27,1 %

Marknadsandelar, företag

Företagsförsäkring 38,3 %

Motor 30,2 %

Skador

Skadeprocent 86 %

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som 
tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma 
hålls torsdag den 2 maj, klockan 13 i Teknikparken i Gävle.



Årets resultat 
År 2018 påverkades kraftigt av klimatet med 
snö, is, översvämningar, torka och bränder. 
Vi fick mycket av allt. Dessutom hade vi en 
betydligt högre frekvens av personbilsskador 
under året. Det tekniska försäkringsresul-
tatet blev därför mycket svagt, – 35,4 Mkr 
vilket är ett historisk svagt resultat. 

Vårt rörelseresultat blev 14,5 Mkr. 
Framförallt är det vår kapitalförvaltning 
som bidragit med ett resultat på 45,8 Mkr. 
Glädjande nog har både bankaffären och liv- 
affären genererat lokal lönsamhet. Liv 
bidrog med ett resultat på 1 Mkr och banken 
med 2,6 Mkr. Vårt mål är att få lokal lönsam-
het i alla våra affärer, och det är ytterst 
glädjande att tre av fyra affärer ger ett 
överskott. Vi är fortsatt positiva till bankens 
utveckling men inser att ökade kostnader 
för nya regelverk, nya aktörer och marginal-
press blir en stor fråga för det framtida re-

för varandra i en sådan svår situation. Det 
som framförallt gjorde intryck på mig när 
jag besökte brandområdet var alla frivilliga 
insatser som verkligen gjorde stor skillnad. 
Stort tack till alla inblandade och jag hoppas 
att den fina andan finns kvar för lång tid 
framöver. 
 
Innovationsarbetet
Under slutet av 2018 installerade vi vår 
första robot i bolaget. Roboten finns på vår 
ekonomiavdelning och hjälper oss att tolka 
fakturor vilket ökar vår effektivitet och vår 
kvalitet rejält. Det kommer att komma mer 
på detta område och vi ska hantera roboti-
seringen så klokt vi bara kan. Då kommer 
det att bli bra både för oss och för kunderna. 
Sedan januari 2018 har vi en ny organisa-
tion för att hantera snabbflödet på skador 
”Skador Direkt” som i första hand hanterar de 
skador som anmäls digitalt, både via appen 

Dramatiskt 2018 med  
branden vi aldrig glömmer!

sultatet. Det lokala bankresultatet tillsam-
mans med vår ägarandel i Länsförsäkringar 
AB av Länsförsäkringar Banks resultat ger 
ett totalt positivt bankresultat på 55 Mkr, 
vilket visar på styrkan i vår bankverksamhet.

Inom vår livaffär lyckades vi för första 
gången skapa ett lokalt överskott efter 
många fina insatser under året. Det lokala 
livresultatet tillsammans med vår ägarandel 
i Länsförsäkringar AB av LF Fondlivs resultat 
ger ett totalt positivt livresultat på 22 Mkr.

Branden som skrämde och förenade
Branden i Ljusdals kommun var den enskilt 
största och mest dramatiska händelsen 
2018. Att se hur vi jobbar när det verkli-
gen bränner till gör mig oerhört stolt,och 
förutom att hantera skador så visade vi 
stor närvaro och stort engagemang i hela 
bolaget. Dessutom är det fantastiskt att 
se hur människor i samhället ställer upp 

Vd-kommentar

Att vi bidrar med trygghet 
och möjligheter för barn 
och unga vuxna känns helt 
riktigt och viktigt för vårt 
läns utveckling.

Per-Ove Bäckström
Vd, Länsförsäkringar Gävleborg
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och hemsidan. Dessa digitala anmälningar 
ökar och antalet skadehändelser som kan 
anmälas digitalt ökar också. Vi har således 
anpassat oss snabbt för att möta kundernas 
förändrade beteenden. Både kunder och 
medarbetare ger positiv återkoppling till oss 
vilket är mycket glädjande.

Som vanligt är det dock i kombinationen 
av det digitala och det fysiska som vi har 
våra framtida möjligheter att utmärka oss 
som både moderna men ändå väldigt nära 
kunderna. Här har vi en konkurrensfördel 
eftersom vi dessutom har allt under ett och 
samma tak.
  
Samband mellan nöjda medarbetare  
och nöjda kunder.
Nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Det 
känns som om det sambandet är starkt. Vi 
har under 2018 fortsatt att få bekräftelse på 
kundnöjdhet i SKI undersökningarna vilket 
är väldigt glädjande. Det är dock viktigt att vi 
hanterar detta ödmjukt och förstår att vi ska 
förtjäna detta varje dag.

För att få nöjda medarbetare är det viktigt 
att vi är en attraktiv arbetsgivare och ett 
ställe där de medarbetare vi vill ha, vill jobba. 
Ett fint exempel från en av våra nyaste 
anställda är ett inlägg på Instagram:  

 ”Jag är galet glad att jag fått möjligheten att 
bli en del av LF och allt vad det innebär. För 
mig är det guld att få chansen att spendera 
mina dagar i LFs lokaler med den företags-
kultur som råder, där unga som äldre blir 
inbjudna att vara delaktiga, bolla idéer och ut-
vecklas. Där alla blir en betydelsefull pusselbit 
i verksamheten och får grymma förutsätt-
ningar att utmanas och inspireras.” 

Väldigt kul för oss att höra och ett kvitto 
på att vi är på rätt väg. Det bekräftas också 
av våra årliga medarbetarundersökningar 
där vi ligger på en hög nivå. Vi har mycket 
goda förutsättningar för att få fler nöjda och 
lojala kunder, med andra ord.

Hållbarhet
2018 är det tredje året med vår samhälls-
fond. Antalet bidragstagare växer, och fler 
ansökningar kommer in. Att vi bidrar med 
trygghet och möjligheter för barn och unga 
vuxna känns helt riktigt och viktigt för vårt 
läns utveckling. Viktigt och extra roligt är att 
se fullmäktigeledamöternas engagemang 
i samhällsfonden och vi tar sikte på att 
ytterligare fördjupa detta arbete. Mer om 
vårt hållbarhetsarbete finns att läsa i vår 
hållbarhetsredovisning som du hittar på vår 
hemsida.
 
Fullmäktigeval
Vi har under hösten genomfört fullmäkt-
igeval där vi samtidigt diskuterat med 
fullmäktige om en kommande övergång till 
digitala val. Vi vill sprida vår modell med det 
lokalt kundägda eftersom vi tror att det är 
en framgångsfaktor för oss och vi vill att 
digitala val ska öka möjligheterna för oss att 
sprida detta. Vi kommer samtidigt att fort-
sätta ha fysiska träffar med fullmäktige för 
utbildning och diskussion. Detta mottogs 
positivt och vi siktar på ett beslut på bolags-
stämman 2019 samt införande av digitala val 
hösten 2019.  

Glokala
Jag vill också betona den stora fördelen 
som Länsförsäkringar Gävleborg har genom 
att vara ett regionalt självständigt bolag 
som verkat i Gävleborg sedan 1852. Vår 
verksamhet är väldigt lokal, men den är 
också global med vårt fina återförsäkrings-
system som gör att vi som enskilt bolag 
klarar väldigt stora skadehändelser. Vi är 
glokala. Att bolaget dessutom samarbetar 
med 22 andra länsförsäkringsbolag och 
att Länsförsäkringar Gävleborg ägs av 
kunderna gör att framtiden trots stora 
utmaningar, ser ljus ut. Nämnas kan också 
att vi numera är delägare i fastighetsbolaget 
Humlegården tillsammans med alla andra 
Länsförsäkringsbolag och aktierna förvaltas 
i ett nystartat dotterbolag.
 

Fint arbete
Sist, men inte minst, vill jag ta det här tillfället 
att tacka alla våra fantastiska medarbetare 
i Länsförsäkringar Gävleborg för era bidrag 
till vårt ständiga förbättringsarbete i hela 
bolaget. Tillsammans gör vi skillnad!

Gävle i mars 2019

Per-Ove Bäckström
Vd Länsförsäkringar Gävleborg
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Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Länsförsäkringar Gävleborg är ett kundägt 
bolag med verksamhet i Gävleborgs län. 
Verksamheten omfattar sak- och livförsäk-
ring, bank- och fondtjänster samt fastig-
hetsförmedling. Liv-, bank- och fondverk-
samheten bedrivs enligt avtal med 
Länsförsäkringar AB och dess helägda 
dotterbolag. Fastighetsförmedling bedrivs 
under varumärket Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling AB och upplåts på franchise-
basis till fastighetsmäklare. Bolaget är även 
delaktigt i olika gemensamma återförsäk-
ringsaffärer inom länsförsäkringsgruppen.

Organisation och struktur
Länsförsäkringar Gävleborg ingår som ett 
av 23 lokala och kundägda länsförsäkrings-
bolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt 
äger gruppen Länsförsäkringar AB med 
dotterbolagen Länsförsäkringar Sak AB, 
Länsförsäkringar Liv AB, Länsförsäkringar 
Bank AB samt Länsförsäkringar Fondliv AB. 
För de förmedlade affärerna har bolaget 
ansvaret för kundrelationerna.

Länsförsäkringar Gävleborg är själv-
ständigt och bolagsformen är ömsesidig, 
vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets 
sakförsäkringskunder. Dessa har inflytande 
över verksamheten genom att minst 40 
fullmäktigeledamöter företräder dem på 
bolagsstämman. Bolagsstämman utser bo-
lagets styrelse som består av sju ledamöter. 
Därutöver ingår vd och två personalrepre-
sentanter. Styrelsen och bolagsledningen har 
sitt säte i länet.

Länsförsäkringar Gävleborgs koncern 
består av moderbolaget Länsförsäkringar 
Gävleborg samt de helägda dotterbolagen 
Länsförsäkringar Gävleborgs Fastighets AB, 
org.nr 556927-2247, som förvaltar bolagets 
kontorsfastighet i Gävle samt det under 
året nybildade LFG Förvaltning AB, org.nr 
559169-3170, som förvaltar bolagets aktier i 
fastighetsbolaget Humlegården AB. 

Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Gävleborg  
(org. nr 585001-3086) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 2018.

Väsentliga händelser under året

 � År 2018 var ett skadedrabbat år med 
många naturkatastrofskador såsom snö, 
snösmältning och skogsbrand men även 
en fortsatt ökning av frekvensskador 
inom privatmotor.

 � Fr o m 1 februari infördes en ny pris-
sättningsmodell inom personbil för att 
riskanpassa premierna på ett bättre sätt.

 � Under hösten deltog vi i en nyemission i 
Humlegården AB och aktierna förvaltas i det 
nystartade dotterbolaget, LFG Förvaltning AB. 

 � I enlighet med det nya regelverket GDPR 
(dataskyddsförordningen) så har en ny 
tjänst som Dataskyddsombud inrättats.

 � Det nya IDD-regelverket (lag om försäk-
ringsdistribution) trädde ikraft 2018-10-01.

 
Information om händelser inom Länsför-
säkringsgruppen finns i slutet av årsredo-
visningen.

Väsentliga händelser 
efter verksamhetsåret
Fr o m 1 januari har länsförsäkringsgruppen 
ingått ett avtal om märkesförsäkring med 
Toyota. 

Den 26 februari kom avgörandet av 
Högsta domstolen (HD) att Västmanlands-
branden från 2014 är en skada till följd av 
trafik. Det innebär att trafikskadelagens 
regler gäller och att det är skogsmaskinens 
trafikförsäkring, försäkrad i Länsförsäk-
ringar Gävleborg, som ska betala krav på 
trafikskadeersättning. Sju försäkringsbolag 
och två skogsbolag har ställt krav mot 
trafikförsäkringen med vilka det avtalats om 
att avvakta HDs avgörande. Nu fortsätter 
processen med frågor kring skadevärdering 
och att följa Finansinspektionens beslut 
om fördelning av kraven, eftersom de är 
högre än det maximala ersättningsbeloppet 
i trafikförsäkringen på 300 miljoner kronor. 
Resultatmässigt belastade skadan 2014 års 
resultat med vårt självbehåll i trafik som 
uppgick till 2,5 mkr.

Förväntningar avseende framtiden
Länsförsäkringar Gävleborgs förväntan 
under den närmsta treårsperioden är att fo-
kusera på tillväxt inom samtliga kärnaffärer 

- sak, liv och bank - med fortsatt kontroll på 
lönsamhet och kostnadseffektivitet. Bola-
get kommer att fortsätta sitt fokus på att få 
medarbetarna att sträva efter att ständigt 
göra saker lite bättre och lite effektivare, 
bland annat genom att jobba med ständiga 
förbättringar i vardagen.

Våra marknader är alltid under stark 
konkurrens där alla aktörer, försäkringsbo-
lag såväl som banker, erbjuder helhetslös-
ningar till kunderna inom såväl privat- som 
företagsmarknaden. Avgörande för att nå 
framgång kommer bland annat att vara 
de som erbjuder det bästa kundmötet och 
möter flest kunder. Bolaget satsar extra 
resurser för att växa inom framförallt 
hem- och villaförsäkring och personbil på 
privatmarknaden.

Inom Livverksamheten ska vi erbjuda våra 
kunder bra rådgivningsmöten där möjlig-
heten finns att samla sina pensioner på 
ett ställe inom Länsförsäkringar. Detta för 
att ge kunderna en bättre helhetsbild. Vår 
målsättning är att följa våra kunder under 
hela livet.

Ambitionen framåt är förstås att öka 
värdet för kunderna ytterligare och hitta de 
rätta kombinationerna mellan det lokala och 
möjligheterna som den digitala transfor-
mationen för med sig. Vi ska fortsätta att 
erbjuda tjänster för trygghet, genom inno-
vation och nya paketlösningar, och därmed 
också stärka vår konkurrenskraft. Utveck-
lingstakten är både snabb och utmanande, 
men också stimulerande.

Vi ska fortsätta vårt hållbarhetsarbete på 
redan inslagen väg och det blir viktigt att vi 
tar rollen som den samhällsaktör vi är och 
kan vara. Även här ska utvecklingen ske i 
samarbete med kunderna. De är vägledande 
kravställare även i vårt samhällsansvar och 
andra hållbarhetsfrågor framöver.

Risker och exponering
Bolagets resultat beror till största del av hur 
bolagets försäkringsverksamhet och de för-
säkringsrisker som hanteras där utvecklas. 
Även bolagets placeringsverksamhet och 
hanteringen av marknadsrisker ger en vä-
sentlig påverkan på bolagets resultat. Risk 
och riskhantering är därför en central del av 
verksamheten i Länsförsäkringar Gävleborg.

6 Länsförsäkringar Gävleborg (org. nr. 585001-3086)



Bolagets försäkringsrörelse innehåller ett 
välbalanserat bestånd, vilket resultatet för de 
senaste åren bekräftar. Försäkringsriskerna 
styrs främst genom bolagets riskurvalsregler 
som ses över kontinuerligt. Bolaget arbetar 
även kontinuerligt med genomgångar av 
försäkringsbeståndet för att reducera stora 
risker. Försäkringsriskerna begränsas också 
av Länsförsäkringsgruppens gemensamma 
återförsäkringslösning.

Bolagets placeringsverksamhet känne-
tecknas av aktsamhet och strävan att 
åstadkomma en stabil avkastning över tid. 
Placeringarna består till stor del av ränte-
bärande tillgångar. Placeringsverksamheten 
styrs av Policy för kapitalförvaltning och av 
placeringsriktlinjer och dessa antas årligen 
av styrelsen. 

I not 2 lämnas en mer ingående redo-
görelse över bolagets riskexponering och 
arbete med riskhantering. 

RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

Affärsvolym 
Den totala volymen av såväl egen sakförsäk-
ringsaffär som gemensam affär fördelar sig 
enligt nedan.

Marknad
Under 2018 har vi i Gävleborg upplevt en 
ökad tröghet på bostadsmarknaden som till 
stor del beror på nya regelverk till exempel 
amorteringskrav som både har faktisk och 
psykologisk effekt. Prisbilden på bostäder 
har påverkats av minskad efterfrågan, vilket 
främst har kunnat ses på bostadsrätter. I 
takt med minskad efterfrågan har konkur-
rensen om kunderna ökat. I slutet av året 
kunde vi också se en nedgång på börsen vilket 
naturligtvis fått effekter för våra kunder.

Vi är fortsatt en attraktiv aktör på mark-
naden och efterfrågan på våra produkter 
och tjänster är fortsatt god men konkur-
renterna vässar enskilda erbjudanden. Vi 
kan också se helt nya konkurrenter med 
nischade erbjudanden som profilerar sig 
mot våra kunder. 

Antalet kundkontakter digitalt fortsätter 
att öka. Dock kan vi se att antalet affärer via 
Internet, för oss, inte ökar i samma takt som 
tidigare. Det kan bero både på hur attraktiva 
vi är och kännedomen om våra erbjudanden. 
Under året har vi öppnat upp möjligheten till 
möten för våra privatkunder via Skype och 
fortsätter den resan. Det personliga kund-
mötet på våra kontor handlar i allt större ut-
sträckning om bokade möten medan antalet 
spontanmöten minskar i omfattning. Vår 
fastighetsförmedling är fortsatt den tredje 
största mäklarkedjan i Gävleborg och är den 
viktigaste kanalen för att ta in nya kunder. 

Företagsmarknaden i Gävleborg har ut-
vecklats positivt under 2018 som en konse-
kvens av en högkonjunktur. Vårt fokus har 
varit på att vårda våra kunder och erbjuda 
hela vår bredd inom bank, pension och 
försäkring. Vi har ökat antalet kunder inom 
företagsbank i enlighet med vår strategi och 
har en ambition att fortsätta den resan.

När Svenskt kvalitetsindex (SKI) delade 
ut sina årliga priser fick vi återigen ta emot 
priset för Sveriges mest nöjda kunder inom 
Privat Bank, Privat Försäkring och Fastig-
hetsförmedling. Vi fick dessutom pris för 
Sveriges mest nöjda kunder inom Bolån, 
Privat pension och Försäkring företag. Na-
turligtvis gör det oss både stolta och glada, 
men inte klara. 

Skador
Vårt län och våra kunder hade ett utman-
ande 2018. Första kvartalet gav oss stora 
snömängder som bidrog till osedvanligt 
många trafikolyckor. Snömängderna med-
förde också många skador på byggnader i 
form av skadade tak och vatteninträngning. 
Under det andra kvartalet smälte snön med 
översvämningar som följd. Även det med-
förde många skadade byggnader. 

Efter snö och snösmältning följde en väldigt 
varm och torr sommar. Dessvärre skapade 
det förutsättningar för flera skogsbränder i 
länet och den runt Kårböle fick historiska 
proportioner. Skadeavdelningen ställde 
initialt upp genom att köra in förnödenheter 
och varselvästar till de som arbetade med 
insatsen, både räddningspersonal och de 
många frivilliga. När det blev läge för in-
blandade aktörer att informera drabbade på 
informationsmöten i Färila fanns vi alltid där 
för att hjälpa våra kunder med information 
och rådgivning samt att ta upp skadeanmäl-
ningar. Våra insatser har verkligen visat att 
vi är lokala och nära. 

Det fjärde kvartalet hade ett totalt 
skadeinflöde som understeg motsvarande 
period 2017 vilket förbättrade resultatet 
en del. Skadekostnadsprocenten för 2018 
blev 86% (73%) av den på året belöpande 
premieintäkten.

Skador Direkt sjösattes 1 januari 2018 
som en särskild grupp skadereglerare 
som har till uppgift att hantera snabba och 
okomplicerade skador. På motorsidan har 
det kommit att till största del handla om 
digitalt anmälda skador. Anmälningar av 
skador, både på hemsidan och i appen, ökar 
hela tiden och vi har bara sett början. Gen-
svaret från kunderna är mycket positiva i 
den digitala hanteringen. Snabbt, enkelt och 
modernt. Samtidigt kombinerar vi detta med 
besök hos våra kunder och möjligheten att 
kontakta oss på telefon och på våra kontor 
för de kunder som behöver detta. Kombina-
tionen skiljer ut oss från våra konkurrenter.

Premieinkomst

(mkr) 2018 2017

Direkt försäkring:
Hem, villa, fritidshus 126,9 122,2

Företag, kommun, lantbruk 132,2 130,4

Motorfordon 139,7 137,7

Trafik 86,5 90,8

Olycksfall 22,9 21,9

Mottagen återförsäkring 27,2 23,8

Summa egen affär 535,4 526,8

Förmedlad försäkring: Liv 103,0 113,0

Summa, egen och 
förmedlad affär 638,4 639,8

Bank – inlåning 2 843,2 2 664,4

          – utlåning 6 862,0 6 353,7

Förvaltad fondvolym 826,7 770,0

Marknadsandelar (Direkt försäkring)

(%) 2018 2017

Hem 24,2 24,5

Villahem 34,2 34,4

Fritidshus 35,9 36,1

Företag 38,3 38,7

Motor - privat 27,1 28,7

Motor - företag 30,2 29,6
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Personal
Under 2018 har vi arbetat med vårt medledar-
skap som utgår ifrån att alla tar ett ökat 
ansvar för sin vardag, detta är ett steg i att 
bredda sina uppdrag. Vi har även fortsatt att 
arbeta med vår kompetensväxling där vi haft 
utrymme att rekrytera 18 st under 2018.
Vårt medarbetarindex (NMI) har fortsatt att 
utvecklas på ett mycket bra sätt där vi för 
2018 fick ett resultat som var det högsta 
hittills. Resultatet indikerar även att vårt 
aktivitetsbaserade arbetssätt börjar sitta 
väldigt bra.

Principer för ersättning till ledning och 
anställda redovisas under not 31.

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Länsför-
säkringar Gävleborg valt att upprätta den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten som 
en från årsredovisningen avskild rapport. 
Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på 
bolagets webbplats: LFgavleborg.se/om

Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på Länsförsäkringar 
Gävleborgs placeringstillgångar uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 2 208,1 (2 136,7) 
mkr fördelat enligt placeringsstrukturen 
nedan. Avkastningen under 2018 blev 2,8 %. 

Placeringsstruktur

(mkr) 2018 2017

Realräntelån, räntefond 715,3 709,0

Aktier 538,4 538,5

Aktier i Länsförsäkringar AB 839,9 774,0

Lån till koncernföretag 112,9 113,6

Fastigheter 1,6 1,6

Summa  
placeringstillgångar 2 208,1 2 136,7

Resultat    
Resultatet i koncernen före bokslutsdis- 
positioner och skatt uppgår till 15 174 tkr 
(165 538 tkr). Försäkringsrörelsens tekniska 
resultat i koncernen uppgår till -34 366 tkr 
(30 036 tkr). Årets resultat efter disposi-
tioner och skatt uppgår i koncernen till 
24 672 tkr (127 879 tkr). Värden inom paran-
tes avser år 2017.

Förslag till behandling av resultat
Föregående års vinst har i enlighet med 
bolagsstämmans beslut överförts till balan-
serade vinstmedel. 

Till bolagsstämmans förfogande står ba-
lanserat resultat med 673 643 430 kr samt 
årets vinst på 41 365 489 kr eller tillsam-
mans 715 008 919 kr.

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår bolagsstämman att årets överskott 
jämte ansamlad vinst 715 008 919 kr balan-
seras i ny räkning. 

Resultatutveckling i övrigt samt ekono-
misk ställning framgår av femårsöversikten 
längre fram i årsredovisningen.

Eva. Bronsstaty av  
Sture Collin. Ljusdal.
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Femårsöversikt 
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat 

Premieintäkter f.e.r. 502 080 485 585 468 275 502 080 485 585 468 275 452 199 478 843

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 11 300 8 000 27 000 11 300 8 000 27 000 8 200 10 000

Försäkringsersättningar f.e.r. -430 047 - 356 318 -382 145 -430 017 -356 318 -382 145 -293 838 -343 253

Återförd återbäring - - - - - - - 18 200

Driftskostnader f.e.r. -115 386 -104 217 102 682 116 440 -105 284 -102 271 -94 258 -85 908

Övriga intäkter/kostnader -2 313 -3 014 -3 289 -2 313 -3 014 -3 289 -1 187 -2 883

Tekniskt resultat i försäkringsreörelsen -34 366 30 036 7 159 -35 420 28 969 7 570 71 116 74 999

Återstående kapitalavkastning 42 264 127 263 89 405 45 767 128 463 92 023 43 008 79 416

Övriga intäkter/kostnader 7 276 8 239 -244 4 124 -1 450 -8 663 -7 150 -11 536

Resultat före dispositioner och skatt 15 174 165 538 96 320 14 471 155 982 90 930 106 974 142 879

Årets resultat 24 672 127 879 76 494 41 366 104 205 54 967 41 034 111 264

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar, verkligt värde 2 073 711 2 003 967 1 776 195 2 208 068 2 136 688 1 908 666 1 828 495 1 653 607

Premieinkomst f.e.r. 506 305 497 479 473 791 506 305 497 479 473 791 457 642 485 938

Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 1 126 528 1 055 535 1 028 110 1 126 528 1 055 535 1 028 110 975 955 993 972

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 1 059 641 1 039 292 911 413 728 014 686 648 582 443 527 476 486 442

Uppskjuten skatt 223 997 237 194 202 347 135 747 141 613 113 536 100 153 86 109

Obeskattade reserver - - - 419 106 448 157 427 269 407 444 357 723

Konsolideringskapital 1 283 638 1 276 486 1 113 760 1 282 867 1 276 418 1 123 248 1 035 073 930 274

Konsolideringsgrad 254 % 257 % 235 % 253 % 257 % 237 % 226 % 191 %

Kapitalbas* - - - - - - 997 294 888 309

Erforderlig solvensmarginal* - - - - - - 101 412 104 548

Kapitalbas** - - - 1 267 913 1 229 427 1 062 631 - -

Minimikapitalkrav - - - 140 074 154 039 149 651 - -

Solvenskapitalkrav - - - 560 297 616 158 598 605 - -

Kapitalkvot - - 226 % 200 % 177 % - -

NYCKELTAL

Försäkringsrörelsen 

Skadeprocent f.e.r. 86 % 73 % 82 % 86 % 73 % 82 % 65 % 72 %

Driftskostnadsprocent f.e.r. 23 % 22 % 22  % 23 % 22 % 22 % 21 % 18 %

Totalkostnadsprocent f.e.r. 109 % 95 % 104 % 109 % 95 % 104 % 86 % 90 %

Kapitalförvaltning

Direktavkastning 0,6 % 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,1 %

Totalavkastning 2,8 % 7,1 % 6,9 % 2,8 % 6,8 % 6,4 % 3,1 % 6,5 %

* Enligt FRL lydelse 2015-12-31
** Enligt Solvens 2
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Resultaträkning 

                Koncernen           Moderbolaget

(tkr) Not 2018 2017 2018 2017

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

Premier

Premieinkomst 3 535 385 526 858 535 385 526 858

Premier för avgiven återförsäkring 22 -29 080 -29 379 -29 080 -29 379

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 22 -4 225 -11 894 -4 225 -11 894

Premieintäkter för egen räkning (f.e.r) 502 080 485 585 502 080 485 585

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 11 300 8 000 11 300 8 000

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 5 -386 098 -347 578 -386 098 -347 578

Återförsäkrares andel 5 22 820 1 809 22 820 1 809

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r

Före avgiven återförsäkring 23 -120 114 -71 984 -120 114 -71 984

Återförsäkrares andel 23 53 345 61 435 53 345 61 435

Försäkringsersättningar f.e.r -430 047 -356 318 -430 047 -356 318

Driftskostnader 6, 31 -115 386 -104 217 -116 440 -105 284

Övrig teknisk kostnad 7 -2 313 -3 014 -2 313 -3 014

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -34 366 30 036 -35 420 28 969

 

ICKE TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -34 366 30 036 -35 420 28 969

Finansrörelsen

Kapitalavkastning, intäkter 8 49 082 13 820 49 776 14 535

Förändring orealiserade vinster/ förluster på placeringstillgångar 10 9 553 125 615 11 859 125 615

Kapitalavkastning, kostnader 9 -5 071 -4 172 - 4 568 -3 687

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -11 300 -8 000 -11 300 -8 000

Finansrörelsens resultat 42 264 127 263 45 767 128 463

Övriga intäkter 11 84 073 89 035 81 341 79 803

Övriga kostnader 11 -76 797 -80 796 -77 217 -81 253

Resultat övrigt 7 276 8 239 4 124 -1 450

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 15 174 165 538 14 471 155 982

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv - - 30 250 -20 000

Förändring av överavskrivningar - - -1 199 -888

Resultat före skatt 15 174 165 538 43 522 135 094

Skatt på årets resultat 12 9 498 -37 659 -2 156 -30 889

ÅRETS RESULTAT 24 672 127 879 41 366 104 205

Rapport över totalresultatet

Årets resultat 24 672 127 879 41 366 104 205

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat för året 24 672 127 879 41 366 104 205
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Balansräkning
Tillgångar

             Koncernen Moderbolaget

(tkr) Not 2018 2017 2018 2017

Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar 14 5 521

5 521

6 211

6 211

5 521

5 521

6 211

6 211

Placeringstillgångar

Byggnader och mark

Förvaltningsfastighet 15 - -  1 600 1 600

Placeringar o koncern- och intresseföretag

Aktier och andelar o koncernföretag 16 - - 67 554 17 500

Lån till koncernföretag - - 112 900 113 621

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 16 1 358 453 1 294 998 1 310 756 1 294 998

Obligationer och räntebärande värdepapper 16 715 258 708 969 715 258 708 969

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 312

2 074 023

289

2 004 256

312

2 208 380

289

2 136 977

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 23 600 257 546 912 600 257 546 912

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 17 202 260 203 801 202 260 203 801

Fordringar avseende återförsäkring 8 662 8 902 8 662 8 902

Övriga fordringar 18 39 572 40 689 39 304 40 470

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 19

250 494

110 221

253 392

110 064

250 226

6 336

253 173

6 006

Kassa och bank 54 001 47 960 34 373 30 813

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 20

164 222

10 100

158 024

9 500

40 709

10 100

36 819

9 500

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 18 321 17 103 18 286 17 069

SUMMA TILLGÅNGAR

28 421

3 122 938

26 603

2 995 398

28 386

3 133 479

26 569

3 006 661
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Balansräkning
Eget kapital, avsättningar och skulder

    Koncernen        Moderbolaget

(tkr) Not 2018 2017 2018 2017

Eget kapital

Reservfond 13 005 13 005 13 005 13 005

Balanserad vinst 1 021 964 898 408 673 643 569 438

Årets resultat 35 24 672 127 879 41 366 104 205

Obeskattade reserver

Överavskrivningar

1 059 641

-

1 039 292

-

728 014

2 291

686 648

1 092

Säkerhetsreserv - - 397 000 427 250

Utjämningsfond - - 19 815 19 815

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 22 229 767 225 542

419 106

229 767

448 157

225 542

Avsättning för oreglerade skador 23 1 259 582 1 165 690 1 259 582 1 165 690

Skadelivräntereserv 23 237 436 211 215 237 436 211 215

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för skatter 13, 24

1 726 785

225 971

1 602 447

236 676

1 726 785

137 707

1 602 447

141 064

Avsättning för pensioner 25 1 000 2 200 1 000 2 200

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 26

226 971

59 752

238  876

61 730

138 707

59 752

143 264

61 730

Skulder avseende återförsäkring 6 390 7 234 6 390 7 234

Övriga skulder 27 30 625 31 208 42 201 42 828

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28

96 767

12 774

100 172

14 611

108 343

12 524

111 792

14 353

SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 122 938 2 995 398 3 133 479 3 006 661
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Kassaflödesanalys 
Koncernen                  Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Premieinbetalningar 531 106 511 478 531 106 511 478

Premieutbetalningar till återförsäkrare -28 949 -29 421 -28 949 -29 421

Skadeutbetalningar -337 817 -300 487 -337 817 -300 487

Skadeinbetalningar från återförsäkrare 24 247 1 421 24 247 1 421

Inbetalningar avseende provisioner och garantier 60 961 52 790 60 961 52 790

Driftsutgifter -217 694 -209 862 -223 062 -216 669

Betald skatt -9 604 -10 214 -9 214 -7 792

Avsättning/ återbetalning från vinstandelsstiftelsen - 1 715 - 1 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 250 17 420 17 272 13 035

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av:

- aktier och andelar -265 004 -205 000 -215 000 -205 000

- dotterbolag, netto - - -50 054 -

- materiella anläggningstillgångar -1 375 -945 -980 -698

- immateriella anläggningstillgångar - -6 901 - -6 901

Avyttring av:

- aktier och andelar 188 875 151 663 188 875 151 663

- obligationer och andra räntebärande värdepapper 51 277 - 51 277 -

- materiella anläggningstillgångar 219 - 219 -

Utflytt av Olycksfalls- och sjukförsäkring vuxen (OSV) - 4 986 - 4 986

Utdelning 9 808 - 9 808 -

Räntor, inbetalningar/utbetalningar -9 1 198 2 143 2 633

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 209 -54 999 -13 712 -53 317

Årets kassaflöde 6 041 -37 579 3 560 -40 282

Likvida medel/ Kassa och bank vid årets början 47 960 85 539 30 813 71 095

Likvida medel/ Kassa och bank vid årets slut 54 001 47 960 34 373 30 813

Rapport avseende förändringar i eget kapital 
Bundet kapital                 Fritt kapital

 

(tkr) Reservfond
Balanserade 

resultat
Årets

resultat
Totalt

eget kapital

KONCERNEN

Ingående eget kapital 2017-01-01 13 005 821 914 76 494 911 413

Vinstdisposition - 76 494 -76 494 -

Årets resultat* - - 127 879 127 879

Utgående eget kapital 2017-12-31 13 005 898 408 127 879 1 039 292

Ingående eget kapital 2018-01-01 13 005 898 408 127 879 1 039 292

Vinstdisposition - 127 879 -127 879 -

Förändring uppskjuten skattefordran - -4 323 - -4 323

Årets resultat* - - 24 672 24 672

Utgående eget kapital 2018-12-31 13 005 1 021 964 24 672 1 059 641

Bundet kapital                 Fritt kapital

Reservfond
Balanserade 

resultat
Årets

resultat
Totalt

eget kapital

MODERBOLAGET

Ingående eget kapital 2017-01-01 13 005 514 471 54 967 582 443

Vinstdisposition - 54 967 -54 967 -

Årets resultat* - - 104 205 104 205

Utgående eget kapital 2017-12-31 13 005 569 438 104 205 686 648

Ingående eget kapital 2018-01-01 13 005 569 438 104 205 686 648

Vinstdisposition - 104 205 -104 205 -

Årets resultat* - - 41 366 41 366

Utgående eget kapital 2018-12-31 13 005 673 643 41 366 728 014

* Årets totalresultat överensstämmer med årens resultat
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Resultatanalys 
DIREKT FÖRSÄKRING AV SVENSKA RISKER

(tkr)
Totalt 

2018
Sjuk- och 
olycksfall

Hem
och villa

Företag/
Lantbruk/
Fastighet Motorfordon Trafik

Summa direkt 
försäkring 

svenska  risker
Mottagen 

återförsäkring

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT

Premieintäkt f.e.r. (not 1) 502 080 20 847 122 913 118 214 137 228 80 025 479 227 22 853

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 11 300 720 - - - 7 230 7 950 3 350

Försäkringsersättningar f.e.r. (not 2) -430 047 -25 000 -86 033 -106 644 -119 712 -72 877 -410 266 -19 781

Driftskostnader f.e.r. -116 440 -5 165 -28 694 -30 293 -31 649 -20 261 -116 062 -378

Övrig teknisk kostnad - 2 313 - - - - -2 313 -2 313 -

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -35 420 -8 598 8 186 -18 723 -14 133 -8 196 -41 464 6 044

AVVECKLINGSRESULTAT

Avvecklingsresultat brutto -13 257 -3 739 -6 780 -1 240 -1 744 -8 509 -22 012 8 755

Återförsäkrares andel 25 057 1 539 - - - 23 518 25 057 -

Avvecklingsresultat f.e.r 11 800 -2 200 -6 780 -1 240 -1 744 15 009 3 045 8 755

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, 
FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING

Avsättning för ej intjänade premier
och kvardröjande risker 229 767 10 913 60 597 49 520 65 443 40 702 227 175 2 592

Avsättning för oreglerade skador 1 259 582 105 398 44 123 125 909 23 827 723 038 1 022 295 237 287

Avsättning för skadelivräntor 237 436 183 564 183 564 53 872

Summa försäkringstekniska avsättningar, 
före avgiven återförsäkring 1 726 785 116 311 104 720 175 429 89 270 947 304 1 433 034 293 751

ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV
FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för oreglerade skador 600 257 14 580 3 932 38 049 - 543 696 600 257 -

NOTER TILL RESULTATANALYS

NOT 1

Premieintäkt f.e.r 502 080 20 847 122 913 118 214 137 228 80 025 479 227 22 853

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 535 385 22 886 126 878 132 234 139 729 86 499 508 226 27 159

Premier för avgiven återförsäkring -29 080 -1 606 -1 815 -13 466 -344 -8 044 -25 275 -3 805

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker -4 225 -433 -2 150 -554 -2 157 1 570 -3 724 -501

NOT 2

Försäkringsersättningar f.e.r -430 047 -25 000 -86 033 -106 644 -119 712 -72 877 -410 266 -19 781

Utbetalda försäkringsersättningar -363 278 -13 990 -89 660 -73 800 -118 750 -46 190 -342 390 -20 888

aa) Före avgiven återförsäkring -386 098 -13 992 -90 965 -73 800 -118 750 -67 703 -365 210 -20 888

bb) Återförsäkrares andel 22 820 2 1 305 - - 21 513 22 820 -

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r -66 769 -11 010 3 627 -32 844 -962 -26 687 -67 876 1 107

aa) Före avgiven återförsäkring -120 114 -13 870 -229 -70 893 -962 -35 267 -121 221 1 107

bb) Återförsäkrares andel 53 345 2 860 3 856 38 049 - 8 580 53 345 -
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Noter till de finansiella 
rapporterna

Koncernredovisning har upprättats i enlig-
het med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana 
som de antagits av EU. Vidare har Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner tillämpats. Tillämpliga delar i 
Finansinspektionens föreskrifter om (FFFS 
2015:12) årsredovisning i försäkringsföretag, 
med tillhörande ändringsföreskrifter, har 
även tillämpats i koncernredovisningen. 
Årsredovisningen har godkänts för utfärd-
ande av styrelsen den 20 mars 2019. Kon-
cernens rapport över resultaträkning och 
rapport över resultat och övrigt totalresul-
tat och balansräkning och moderbolagets 
resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 2 maj 2019.
Moderbolaget tillämpar samma redovis-
ningsprinciper som koncernen med de 
undantag som beskrivs i avsnittet om 
Moderbolagets redovisningsprinciper.

Överensstämmelse med 
normgivning och lag
Enligt finansinspektionens allmänna råd till-
lämpas s k lagbegränsad IFRS och RFR 2 för 
juridiska personer. Med lagbegränsad IFRS 
avses en tillämpning av de internationella 
redovisningsstandarder samt tillhörande 
tolkningsmeddelanden som antagits av Eu-
ropeiska kommissionen, med de avvikelser 
från tillämpningen som Finansinspektionen 
angivit. 

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under 
ett bestämmande inflytande från Moder-
bolaget AB.

Bestämmande inflytande föreligger om 
Moderbolaget har inflytande över investe-
ringsobjektet, är exponerad för eller har rätt 
till rörlig avkastning från sitt engagemang 
samt kan använda sitt inflytande över inves-
teringen till att påverka avkastningen. Vid 
bedömning om ett bestämmande inflytande 
föreligger, beaktas potentiella röstberätti-
gande aktier samt om de facto control 
föreligger.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvs-
metoden. Metoden innebär att förvärv av ett 
dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet på förvärvsdagen av 
förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder samt eventuella innehav 
utan bestämmande inflytande. Transaktions-
utgifter som uppkommer redovisas direkt i 
årets resultat.

I de fall dotterbolagets redovisningsprin-
ciper inte överensstämmer med koncernens 
redovisningsprinciper har justeringar gjorts 
till koncernens redovisningsprinciper.

Koncerninterna fordringar och skulder, 
intäkter och kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer 
från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras i sin helhet vid 
upprättandet av koncernredovisningen.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisning är upprättad 
enligt Lag om årsredovisning i försäkrings-
företag (ÅRFL) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om Årsredo-
visning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12) 
samt tillhörande ändringsföreskrifter och 
Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer (januari 2015). Även Rådet för 
finansiell rapporterings utgivna uttalanden 
tillämpas. Försäkringsföretaget tillämpar 
s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses 
internationella redovisningsstandarder 
som har antagits för tillämpning med de 

begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 
2015:12. Detta innebär att samtliga av EU 
godkända IFRS tillämpas så långt detta är 
möjligt inom ramen för svensk lag och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. 

Försäkringsavtal redovisas enligt prin-
ciperna i IFRS 4, där det ges en definition 
av vad som i redovisningen betraktas som 
försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska endast 
sådana kontrakt som överför betydande 
försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och 
försäkringstagare redovisas som försäkring. 
Samtliga Länsförsäkringar Gävleborgs 
försäkringskontrakt har bedöms överföra 
tillräckligt mycket risk för att de ska klassas 
som försäkring enligt definitionen i IFRS 4. 

Finansiella instrument redovisas enligt 
principerna i IAS 39, vilket innebär att samt-
liga finansiella instrument klassificerats i 
enlighet med kategorierna av finansiella 
instrument i IAS 39. 

Koncernen tillämpar IFRS 15 för första 
gången från och med 1 januari 2018. Infö-
randet av standarden har inte inneburit något 
byte av redovisningsprincip och har inte haft 
någon betydande effekt på resultat- och 
balansräkningarna, därmed har ingen om-
räkning skett av jämförelseåret/en.

Nya IFRS och tolkningar 
som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya internationella redovisnings-
standarder, ändringar i standarder samt 
tolkningsuttalanden träder i kraft under 
kommande räkenskapsår och har inte för-
tidstillämpats vid upprättandet av dessa 
finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar 
med framtida tillämpning planeras inte att 
tillämpas i förtid.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att 
ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redo-
visning och värdering. IASB har genom IFRS 
9 färdigställt ett helt ”paket” av förändringar 
avseende redovisning av finansiella instru-
ment. Paketet innehåller nya utgångspunkter 
för klassificering och värdering av finansiella 
instrument, en framåtblickande (”expected 
loss”) nedskrivningsmodell och förenklade 
förutsättningar för säkringsredovisning. IFRS 
9 trädde ikraft 1 januari 2018. 

1

Redovisningsprinciper

16 Länsförsäkringar Gävleborg (org. nr. 585001-3086)



IFRS 9, Finansiella instrument, klassifice-
ring och värdering har ett samband med val 
av tillämpning av principer för redovisning i 
den kommande redovisningsstandarden för 
försäkringsavtal, IFRS 17. Sambandet på-
verkar val av presentation av ränteeffekter i 
resultaträkningen eller i övrigt totalresultat 
vid värdering av åtaganden hänförligt till 
försäkringsavtal. Sambandet mellan redo-
visningsstandarderna har medfört att IASB 
gett ut en förändring av den nuvarande 
standarden för redovisning av försäkrings-
avtal, IFRS 4.  

Den initiala bedömningen är att införan-
det inte kommer att ha någon väsentlig 
effekt på värdering eller resultatredovis-
ning. Bolaget kommer därför att senare-
lägga tillämpning till IFRS 17. IASB har fattat 
beslut om att föreslå en uppskjuten tidpunkt 
för den första obligatoriska tillämpningen av 
IFRS 17 från 1 januari 2021 till 1 januari 2022. 
EU kommissionen har ännu inte godkänt 
IFRS 17 för obligatorisk tillämpning i EU. 
Detta medför att undantaget att införa IFRS 
9 flyttas fram ett år. 

Det råder vidare viss osäkerhet om huru-
vida principerna i IFRS 17 blir möjliga eller 
obligatoriska att tillämpa för moderbolagets 
årsredovisning samt koncernredovisningen. 
Finansinspektionen bedriver för närvarande 
ett utredningsarbete för att ta fram ett 
beslutsunderlag i frågan.

Bolaget har fattat beslutet att tillämpa 
det tillåtna undantaget i IFRS 4 från att 
införa IFRS 9 2018, och istället införa IFRS 
9 i samband med att IFRS 17 träder ikraft. 
Eftersom bolaget inte är färdig med sin 
bedömning av hur IFRS 17 ska tillämpas i de 
avseende där valmöjligheter föreligger, har 
det inte varit möjligt för bolaget att slutföra 
bedömningarna av effekterna vid en över-
gång till IFRS 9.

Länsförsäkringar Gävleborg tillämpar från 
och med 1 januari 2018 IFRS 15 Intäkter från 
avtal med kunder. Den innebär en enhetlig 
intäktsredovisning och ska tillämpas på alla 
kontrakt med kunder med undantag för 
intäkter som omfattas av andra standarder, 
som bland annat hyreskontrakt, leasing-
avtal och försäkringskontrakt. Redovis-
ningen sker utifrån en fem-stegsmodell och 
grundprincipen är att intäkter redovisas för 
att avspegla överföring av tjänster motsva-
rande det belopp företaget förväntar sig ha 
rätt till i avtalade uppdrag. 

Denna standard bedöms inte ha någon 
effekt på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 16 Leasing, standarden ersätter 
IAS 17 från och med 1 januari 2019. Enligt 
den nya standarden ska de flesta leasade 
tillgångar redovisas i balansräkningen. 

Tidigare redovisade koncernen operatio-
nell leasingkostnad linjärt över leasingperio-
den och redovisade tillgångar (förutbetalda 
leasingavgifter) och skulder (upplupna 
leasingavgifter) endast i den utsträckning 
det var en skillnad mellan faktiska leasing-
avgifter och redovisad kostnad. Dessutom 
kommer koncernen inte längre att redovisa 
avsättningar för operationella leasingavtal 
som bedöms vara förlustavtal. Istället kom-
mer koncernen att inkludera betalningar 
enligt leasingavtalet i leasingskulden. 

IFRS 17 Ny standard för redovisning av 
försäkringsavtal har pågått under flera år 
under ledning av IASB. Standarden innebär 
en enhetlig internationell redovisnings-
standard för redovisning av försäkringsavtal 
med troligt ikraftträdandedatum 1 januari 
2022. Tidigare tillämpning kommer att tillå-
tas förutsatt att IFRS 9 tillämpas samtidigt.

Införandet av denna standard bedöms 
få en stor påverkan på redovisningen i de 
flesta försäkringsföretag både med avse-
ende på värdering och presentation i både 
balans- och resultaträkningen men även av-
seende intern uppföljning av verksamheten. 
Upplysningskraven blir också omfattande. 
Länsförsäkringar Gävleborg har påbörjat 
arbetet med den nya standarden och att 
utvärdera effekterna och följer utvecklingen 
i frågan.

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

Värderingsgrunder för 
upprättandet av redovisningen
Redovisningen baseras på historiska an-
skaffningsvärden med undantag för den helt 
dominerande delen av placeringstillgång-
arna, vilka redovisas till verkligt värde och 
med värdeförändringarna redovisade över 
resultaträkningen. De finansiella rappor-
terna och noterna presenteras i tusentals 
kronor (tkr), om inget annat anges.

Bedömningar och uppskattningar 
i de finansiella rapporterna
För att upprätta de finansiella rapporterna i 
enlighet med lagbegränsad IFRS fordras att 
företagsledningen gör ett antal bedömningar 
och uppskattningar samt gör antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna och de redovisade belop-
pen av tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader. Uppskattningar och bedömningar 
är baserade på historiska erfarenheter och 
ett antal andra faktorer som under rådande 
förhållanden synes vara rimliga.  Dessa 
uppskattningar och bedömningar ses över 
regelbundet och förändringar i gällande 

bedömningar och uppskattningar redovisas 
i den period ändringen görs.

Bedömningar och uppskattningar som 
ligger till grund för redovisning och värde-
ring av försäkringstekniska avsättningar 
har en betydande inverkan på de finansiella 
rapporterna. Värderingen av dessa avsätt-
ningar behandlas i ovanstående avsnitt om 
redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 
där upplysningar om risker i verksamheten 
lämnas.

Klassificering och uppställningsformer
För koncernen och moderbolaget redovisas 
en resultaträkning och en rapport över re-
sultat och övrigt totalresultat.  Resultaträk-
ning och balansräkning är uppställda enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsfö-
retags scheman, medan rapporten över 
resultat och övrigt totalresultat, rapporten 
över förändringar i eget kapital och kas-
saflödesanalysen baseras på IAS 1 Utform-
ning av finansiella rapporter respektive IAS 7 
Rapport över kassaflöden. De skillnader mot 
koncernens rapporter som gör sig gällande i 
moderbolagets resultat- och balansräkningar 
utgörs främst av redovisning av finansiella 
intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, 
eget kapital samt förekomsten av avsättningar 
som egen rubrik i balansräkningen. 

Skillnader mellan koncernens och  
moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. De nedan angivna redo-
visningsprinciperna för moderbolaget har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i moderbolagets finansiella 
rapporter, där inte annat anges.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moder-
bolaget till verkligt värde. 

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

Resultaträkningen
Resultatet redovisas i två huvuddelar. 
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat.
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Premieinkomst / premieintäkt
Som premieinkomst redovisas samtliga 
premier för vilka ansvarighet inträtt, det vill 
säga när försäkringsperioden börjat löpa 
eller premien förfallit till betalning. Som 
premieintäkt redovisas den del av premiein-
komsten som är hänförlig till redovisnings-
perioden. 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.

Kapitalavkastning 
överförd från finansrörelsen
Den överförda kapitalavkastningen har 
beräknats på halva premieintäkten f.e.r samt 
på medelvärdet av in- och utgående avsätt-
ningar för oreglerade skador f.e.r under året. 
Som räntesats tillämpas medelvärdet för 
90-dagars statsskuldväxlar under året. Det 
innebär att en räntesats på 0 % har till-
lämpats på övrig sak-affär. För trafik, direkt 
försäkring samt avvecklingsaffären i Trafik-
reservpoolen har medelvärdet av räntan på 
7-åriga svenska statsobligationer över åren 
2014-2018 använts, vilket innebär 0,25 %. 
För Sjuk och Olycksfall, direktförsäkring, 
samt Olycksfallspoolen och Trafikpoolen har 
medelvärdet av räntan på 10-åriga svenska 
statsobligationer över åren 2014-2018 an-
vänts, vilket innebär 0,75 %. För den aktuella 
skadelivränterörelsens kassaflöden förs en 
rimlig, av aktuarien framräknad, avkastning 
över till den tekniska redovisningen.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redovis-
ningsperiodens kostnader för inträffade 
skador vare sig de är anmälda till bolaget  
eller ej. I de totala försäkringsersättning-
arna ingår under perioden utbetalda 
försäkringsersättningar och förändringar i 
avsättningar för oreglerade skador. Återvin-
ning avseende redan kostnadsförda skador 
redovisas som en reducering av skadekost-
naden.

Övrig teknisk kostnad
Kostnaden utgörs av vårt engagemang 
i Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som 
enligt redovisningsrekommendationer från 
Finansinspektionen ska redovisas under 
posten ”Övrig teknisk kostnad”.

Driftskostnader
Driftskostnader i försäkringsrörelsen 
redovisas funktionsuppdelade som an-
skaffnings-, skadereglerings- och admi-

nistrationskostnader. Driftskostnader för 
skadereglering redovisas som en del av 
resultaträkningens försäkringsersättningar. 
Under Icke-tekniskt resultat redovisas 
kapitalavkastningens driftskostnader under 
Kapitalavkastningen, intäkter och kostnader 
i gemensam livförsäkringsaffär, gemensam 
bank- och fondtjänster och Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling redovisas under För-
medlad affär.  

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i 
resultaträkningen under kostnadsposten 
Premier för avgiven återförsäkring. Premier 
för mottagen återförsäkring redovisas un-
der intäktsposten Premieinkomst. Den del 
av risken för vilken återförsäkring tecknats 
redovisas i balansräkningen som Återför-
säkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar. 

Kapitalförvaltningens resultat
Kapitalförvaltningens resultat redovisas 
under Icke-tekniskt resultat. Den omfattar 
den del av kapitalavkastningen som återstår 
efter överförd avkastning till försäkrings-
rörelsen. För finansiella instrument som 
värderas till verkligt värde över resultat-
räkningen redovisas såväl realiserade som 
orealiserade värdeförändringar som kapital-
avkastning intäkter eller kapitalavkastning 
kostnader (beroende på om värdeföränd-
ringen är positiv eller negativ). 

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas 
i resultaträkningen. Aktuell skatt är skatt 
som ska betalas eller erhållas avseende ak-
tuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten 
skatt beräknas enligt balansräknings-
metoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar 
sig på hur redovisade värden på tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller 
reglerade. Aktuell skatt och uppskjuten 
skatt beräknas med tillämpning av de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade 
per balansdagen.

Ersättning till anställda
En redogörelse för Länsförsäkringar Gävle-
borgs ersättningar till anställda redovisas 
i not 31 samt som en bilaga till årsredovis-
ningen och finns publicerad på vår webb-
plats: LFgavleborg.se/om

Länsförsäkringar Gävleborg följer bran-
schens pensionsöverenskommelse, den så 

kallade FTP-planen. Denna plan är huvud-
sakligen förmånsbaserad vad gäller framtida 
pensionsutbetalningar. Beräkningar av 
uppskattade framtida pensionsavsättningar 
framgår i not i balansräkningen. Förpliktel-
ser avseende avgifter till avgiftsbestämda 
planer för ersättning efter avslutad anställ-
ning redovisas som en kostnad i resultaträk-
ningen när de uppstår.

Leasing
Bolagets leasingavtal avser hyror av kon-
torslokaler och företagsbilar. Dessa klassi-
ficeras i årsredovisningen som operationell. 
Kostnader redovisas i resultaträkningen lin-
järt över leasingperioden. Variabla avgifter 
kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 

Balansräkningen 

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder tas upp i 
balansräkningen när bolaget blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Kund-
fordringar 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).

Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovisade 
över resultaträkningen.
Finansiella tillgångar värderas till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovisade 
över resultaträkningen. Länsförsäkringar 
Gävleborg utvärderar alltid resultatet av 
samtliga placeringstillgångar på basis av 
verkligt värde. I uppföljningen av kapitalför-
valtningens resultat är fokus främst riktat 
mot nyckeltalet totalavkastning. I detta 
mått inkluderas såväl realiserade som orea-
liserade resultat. Detta innebär att även pla-
ceringar i onoterade aktier såsom Länsför-
säkringar AB ingår i denna utvärdering. Det 
är därför bolagets bedömning att en redo-
visning till verkligt värde med värdeföränd-
ringarna redovisade över resultaträkningen 
ger mer relevant redovisningsinformation 
för läsaren. Finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde utgörs i balansräkningen 
av aktier och obligationer. 

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

Alla derivat klassificeras som innehav 
för handelsändamål oavsett syftet med 
innehavet (i enlighet med IAS39). Finansiella 
tillgångar som innehas för handelsändamål 
ingår i kategorin finansiella tillgångar värde-
rade till verkligt värde med värdeförändring-
arna redovisade över resultaträkningen.

Lån och kundfordringar
Lån utgörs i balansräkningen av lån till 
koncernföretag. Kundfordringar utgörs av 
fordringar på försäkringstagare. Lån och 
kundfordringar värderas till anskaffnings-
värde.

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balans-
räkningen av övriga skulder och värderas till 
anskaffningsvärde.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt 
omedelbart tillgängliga tillgodohavanden 
hos Länsförsäkringar Bank.

Metoder för bestämning av verkligt värde
Följande sammanfattar de metoder och 
antaganden som främst använts för att 
fastställa verkligt värde på finansiella 
instrument.

Finansiella instrument 
noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade 
på en aktiv marknad bestäms verkligt värde 
med utgångspunkt från tillgångens note-
rade köpkurs på balansdagen utan tillägg 
för transaktionskostnader (t ex courtage) 
vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt 
instrument betraktas som noterat på en 
aktiv marknad om noterade priser med 
lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en 
handlare, mäklare, branschorganisation, 
företag som tillhandahåller aktuell prisin-
formation eller tillsynsmyndighet och dessa 
priser representerar faktiska och regelbun-
det förekommande marknadstransaktioner 
på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida 
transaktionskostnader vid en avyttring be-
aktas inte. Sådana instrument återfinns på 
balansposterna Aktier och andelar, Obliga-
tioner och andra räntebärande värdepapper. 

Finansiella instrument som inte är  
noterade på en aktiv marknad 
Om marknaden för ett finansiellt instrument 
inte är aktiv, så tar företaget fram det verk-
liga värdet genom att använda en värde-

ringsteknik, som i så hög utsträckning som 
möjligt bygger på marknadsuppgifter och 
företagsspecifika uppgifter används i så låg 
grad som möjligt. Företaget kalibrerar med 
regelbundna intervall värderingstekniken 
och prövar dess giltighet genom att jämföra 
utfallen från värderingstekniken med priser 
från observerbara aktuella marknadstran-
saktioner i samma instrument. Valet av 
tillämpad metod för att uppskatta verkligt 
värde bygger på ett antal bedömningar 
som bolaget fått göra. Vidare finns det en 
betydande osäkerhet i dessa uppskattningar 
i den utsträckning som värderingen bygger 
på information som inte kan observeras på 
marknaden.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde med avdrag för ackumule-
rade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Beräknade nyttjandeperioder:

 � Framtida förväntade intäkter  
Olycksfall- och sjukförsäkring  
vuxen                  10 år

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
som tillgång i balansräkningen. I anskaff-
ningsvärdet ingår inköpspris samt kostna-
der direkt hänförliga till tillgången. Vinst 
och förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av 
skillnaden mellan försäljningspris och till-
gångens redovisade värde. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 

Beräknade nyttjandeperioder:
 � Maskiner och inventarier   5 år
 � Kontorsinventarier                              3-10 år

Rörelsefastigheter
Rörelsefastigheter redovisas enligt om-
värderingsmetoden. Byggnader och mark 
som ägs av Länsförsäkringar Gävleborgs-
koncernen 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. 

Rörelsefastigheter består av ett antal 
komponenter med olika nyttjandeperioder. 

Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen nedskrivning sker på komponenten 
mark, vars nyttjandeperiod bedöms vara 
obegränsad. Byggnaden består emellertid 
av flera komponenter.  

Följande huvudgrupper av komponenter har 
identifierats och ligger till grund för avskriv-
ningen på byggnader.

 � Stomme  100 år
 � Elinstallationer och hissar 50 år
 � Yttertak, fasad, fönster 40 år
 � VA och ventilation  30 år
 � Ytskikt   20 år
 � Övriga fastighetsinventarier 10 år

Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart 
samband med tecknande av försäkringsav-
tal 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, som pro-
visioner, marknadsföringskostnader, löner 
och omkostnader för säljpersonal. Anskaff-
ningskostnaderna avskrivs på 12 månader.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs 
av avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker samt avsättning för 
oreglerade skador och motsvarar förplikt-
elser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla 
förändringar i försäkringstekniska avsätt-
ningar redovisas över resultaträkningen.

Räntesats för diskontering av 
försäkringstekniska avsättningar
För skadelivräntor, inklusive mottagen åter-
försäkring avseende skadelivräntor, används 
den av EIOPA definierade diskonteringsrän-
tekurvan. Den är framtagen för att motsvara 
riskfria räntesatser för relevanta durationer 
och baseras på marknadsnoteringar för 
svenska swapräntor. Därtill finns ett makro-
ekonomiskt antagande om en långsiktig ränta 
på 4,05 %.  För övrig försäkring används en 
fast räntesats baserad på den statsobliga-
tion som har löptid närmast åtagandenas 
genomsnittliga duration. 

För direkt trafikförsäkring och mottagen 
proportionell trafikåterförsäkring används 
räntesatsen 0,20 %, baserad på de senaste 
fem årens 7-åriga statsobligation. För mot-
tagen icke-proportionell trafikåterförsäkring 
samt för sjuk- och olycksfallsförsäkring, 
såväl direktförsäkring som mottagen åter-
försäkring, används räntesatsen 0,60 %, 
baserad på de senaste fem årens 10-åriga 
statsobligation.
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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 temporisberäkning. Om premie-
nivån 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. uppskatt-
ningar av framtida skadefrekvenser och 
andra faktorer som påverkar behovet av 
nivåtillägg. 

Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska 
täcka de förväntade framtida utbetalning-
arna 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 kostnadsök-
ning. Uppskattningen av avsättningsbehovet 
görs för de flesta skador med statistiska me-
toder 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.

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. Prognos-
erna över avsättningsbehovet görs med 
vedertagna aktuariella metoder. Metoderna 
beaktar nulägesbedömningar av alla avtal-
senliga kassaflöden och av andra hänförliga 
kassaflöden, exempelvis skadereglerings-
kostnader.

Återbäring och rabatter
Denna reserv utgörs av avsättningar för 
återbäring och rabatter till försäkrings-
tagare. Den redovisas under det försäk-
ringstekniska resultatet i resultaträkningen 
och som en försäkringsteknisk avsättning i 
balansräkningen � 

Hälsingegårdarna skrevs in på Unescos världsarvslista 2012.
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• Premierisk

• Reservrisk

• Katastrofrisk

• Livförsäkringsrisk 
(Skadelivräntor)

Marknadsrisk

• Motpartsrisk i 
återförsäkring

• Motpartsrisk i 
bankmedel

• Motpartsrisk i  
derivat

Likviditetsrisk inklusive 
finansieringsrisk

2

Bolagets resultat beror dels av försäkrings-
verksamheten och de försäkringsrisker 
som hanteras där, och dels av placerings-
verksamheten och finansiella risker, samt 
resultat från de förmedlade affärerna. 
Verksamheten ger även upphov till operativa 
risker. Risk och riskhantering är därför en 
central del av verksamheten i Länsförsäk-
ringar Gävleborg. Denna not omfattar en 
beskrivning av bolagets riskhanteringsorga-
nisation och riskhanteringssystem, samt ger 
upplysningar om bolagets kvantitativa och 
kvalitativa risker och riskexponeringar. 

System för riskhantering och  
Intern styrning och kontroll
Länsförsäkringar Gävleborgs verksamhet är 
förenad med risktagande vilket medför att 
bolaget måste ha ett ändamålsenligt system 
för riskhantering och regelefterlevnad. 
Länsförsäkringar Gävleborgs riskhante-
ringssystem syftar till att ge ledningen, och 
verksamheten som helhet, en möjlighet 
att på ett effektivt sätt hantera risker och 
möjligheter. Riskhanteringen är en naturlig 
del av verksamheten och det är hela orga-
nisationens ansvar att bidra till riskhante-
ringssystemet. En förutsättning för detta är 
att riskhanteringssystemet är väl integrerat 
med bolagets system för företagsstyrning 
samt innehåller metoder för intern styrning 
och kontroll. 

Bolagets riskhanteringssystem beskrivs 
i bolagets Riskpolicy som är fastställd av 
styrelsen. Genom Riskpolicyn fastställs 
sedan toleransnivåer och limiter inom varje 
riskkategori för hur mycket risk bolaget är 
villigt att ta alternativt begränsa. Styrelsen 
fastställer den övergripande risktoleransen 
samt bolagets kapitalmål. Risktoleransen 
uttrycks som en lägsta nivå för kapital-
kvoten enligt standardformeln i Solvens 
2 och kapitalmålet som ett intervall för 
kapitalkvoten. Mer detaljerade ramar och 
limiter för hur stora exponeringar bolaget är 
beredd att ta på sig anges främst i Riktlinje 
för teckning av försäkring, Riktlinje för åter-
försäkring, Riktlinje för försäkringstekniska 
avsättningar och Placeringsriktlinje. 

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för 
att det, i bolaget, finns ett ändamålsenligt 
system för styrning och intern kontroll 
samt riskhantering. Styrelsen beslutar 
årligen om bolagets övergripande styrdo-
kument och fastställer mål och strategier 
för verksamheten. Förutsättningar för en 
god kontrollmiljö är att verksamheten har 
dokumenterade processer samt identifie-

rade och befintliga kontroller i processerna, 
samt en god uppfattning om var risker kan 
uppstå i processerna. Därigenom erhåller 
bolaget ett tillfredsställande skydd mot de 
identifierade riskerna. 

Verksamheten äger och hanterar löpande 
risker. Verkställande direktören och resp-
ektive chef, för varje avdelning eller grupp, 
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
fastställda styrande dokument. I bolaget 
finns även riskbedömningsgrupper som har 
till uppgift att bedöma nya och befintliga 
risker. Grupperna har rätt att ta egna beslut 
om bolaget ska acceptera en risk eller inte. 
Detta får dock bara ske inom de olika grup-
pernas behörighetsområden.

Respektive chef ansvarar för att berörda 
medarbetare har nödvändig kunskap och 
kännedom om processer, befogenheter, 
bolagets intentioner vad gäller intern styr-
ning och kontroll samt gällande lagar, regler 
och avtal.

Styrelsen har även ett revisionsutskott till 
sitt förfogande. Revisionsutskottet har till 
uppgift att med utgångspunkt från bolagets 
riskbedömning, föreslå styrelsen, inriktning 
och omfattning för internrevisionens arbete.

För att skapa en tydlighet och enhetlig-
het i arbetet med att identifiera, värdera, 
hantera och rapportera risk arbetar Läns-
försäkringar Gävleborg med ovanstående 
klassificering av risk. Bolagets risker delas in 
efter huruvida de är eftertraktade i form av 
önskvärda, nödvändiga eller icke önskvärda. 
Indelningen ger uttryck för bolagets attityd 
till risk och är överensstämmande med 
bolagets övergripande strategi.

Centrala funktioner
Som stöd och för att övervaka verksamhe-
tens hantering av riskerna finns de centrala 
funktionerna Riskhanterings- och Compli-
ancefunktionen, samt Aktuariefunktionen.

Företagets riskhanteringsfunktion är 
självständig och ansvarar för att bevaka, 
analysera, avrapportera bolagets riskex-
poneringar samt bidra till att utveckla 
företagets riskhanteringssystem. Riskhan-
teringsfunktionen rapporterar löpande till 
styrelsen och VD om hur bolagets samtliga 
risker utvecklas. Funktionen kontrollerar att 
det finns en ändamålsenlig riskmedvetenhet 
och acceptans för att hantera risker inom 
verksamheten. Riskhanteringsfunktionen är 
även stödjande och arbetar för att verksam-
heten har de rutiner, system och verktyg 
som krävs för att upprätthålla den löpande 
hanteringen av risker. 

Beräkning av kapitalkrav per riskkategori 
och analys av riskernas utveckling över tid 
samt hur riskerna samvarierar genomförs 
och rapporteras, av riskhanteringsfunk-
tionen kvartalsvis till styrelsen i form av en 
intern riskrapport. Inför väsentlig föränd-
ring analyseras förändringens påverkan på 
bolagets riskprofil. Eventuella väsentliga 
förändringar och en analys av dess påverkan 
på bolagets riskprofil ingår i den kvartalsvisa 
interna riskrapporten.

Compliancefunktionen ansvar för att 
övervaka och kontrollera att verksam-
heten bedrivs med god regelefterlevnad. 
Compliancefunktionen ger även stöd och 
råd till verksamheten och säkerställer att 
verksamheten informeras om nya och 
ändrade regler. 

Risker & riskhantering

Tabell Bolagets klassificering av risk

Önskvärda risker

Nödvändiga risker

Icke önskvärda risker

• Ränterisk

• Aktierisk

• Fastighetsrisk

• Spreadrisk

Skadeförsäkringsrisk

Motpartsrisk • Valutarisk

• Koncentrationsrisk i 
LFAB-aktien

• Koncentrationsrisk 
i övriga placerings-
tillgångar

• Koncentrationsrisk 
utom placerings-
tillgångar

Operativ risk

• Affärsförhållanden

• Skada på fysiska 
tillgångar

• Produkt- och 
processrisk

• Personalrisk

• Säkerhetsrisk

• IT-risk

• Legala och  
compliancerisk

Affärsrisk

• Strategisk risk

• Intjäningsrisk 
- skadeförsäkring

• Intjäningsrisk  
- Bank

• Intjäningsrisk 
- Liv

• Ryktesrisk
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Aktuariefunktionen svarar för kvaliteten 
i beräkningen av försäkringstekniska av-
sättningar. Aktuariefunktionen bidrar även 
till relevanta delar av riskberäkningarna. 
Aktuariefunktionen yttrar sig också över 
policyn för tecknande av försäkringar samt 
lämpligheten av bolagets återförsäkrings-
lösningar.

Styrelsen har även en internrevisions-
funktion till sitt förfogande. Internrevisorn 
skall medverka till och kontrollera att 
verksamheten inom bolaget bedrivs mot 
fastställda mål och i enlighet med sty-
relsens intentioner och riktlinjer genom 
att undersöka och utvärdera den interna 
styrningen. 

Funktionerna Riskhantering och Intern-
revision är utlagda till det gemensamt ägda 
servicebolaget Länsförsäkringar AB medan 
Compliancefunktionen är internt anställd på 
Bolaget sedan december 2017 och aktuarie-
funktionen är tillika anställd i Bolaget sedan 
2018.

Rapportering av risk
Den externa rapporteringen avseende risk 
är till stor del styrd av legala krav. I Sverige 
är det Finansinspektionen som är tillsyns-
myndighet för de finansiella bolagen. Varje 
kvartal rapporterar bolaget in uppgifter om 
bland annat kapitalbas och kapitalkrav till 
Finansinspektionen. 

Bolaget mäter och kvantifierar risk i 
enlighet med Solvens 2 standardformel. 
I standardformeln mäts risk för följande 
riskkategorier; försäkringsrisk, marknads-
risk, motpartsrisk och operativ risk. Det 
totala kapitalkravet ställs sedan i relation till 
bolagets kapitalbas för att beräkna solvens-
kapitalkvoten. 

Bolagets styrelse får en intern riskrap-
port en gång per kvartal där det framgår 
hur de olika riskerna utvecklats över tiden, 
samt hur relationen mellan kapitalbasen och 
kapitalkravet har utvecklats.

Riskprofil
Den verksamhet som bolaget bedriver i form 
av försäkringsverksamhet och placerings-
verksamhet medför risker och osäkerhet. 
För att hantera riskerna har bolaget utarbe-
tat ett riskhanteringssystem samt integre-
rat riskhanteringen som en del av bolagets 
övergripande företagsstyrning. Följande 
karakteriserar bolagets risktagande:

 � Bedriver egen tillståndspliktig verksamhet 
inom skadeförsäkring. 

 � Bedriver förmedlad affär åt Länsförsäk-
ringar Fondliv, Länsförsäkringar Liv samt 
Länsförsäkringar Bank.

 � Verksamheten riktar sig såväl mot privat-
personer som mot företag. Prioriterade 
målgrupper inom företagssegmentet är 
små och medelstora företag.

 � De risker som tas inom skadeförsäkring 
återförsäkras i relativt hög utsträckning.

 �  Återförsäkringslösningar hanteras av det 
gemensamägda servicebolaget, Länsför-
säkringar AB.

 � Osäkerheten förknippad med kapitalför-
valtningen (marknadsrisken) är en bety-
dande del av den totala risken. Aktierisken 
är den enskilt största risken. 

 � En stor del av aktierisken och koncentra-
tionsrisken består av Länsförsäkringar 
AB aktier vilket är att betrakta som en 
strategisk placering.

 � Verksamheten bedrivs i Gävleborgs län i 
Sverige.

Risker i försäkringsrörelsen
Skadeförsäkringsrisk kan brytas ned i 
premierisk, reservrisk och katastrofrisk. 
Innebörden i dessa begrepp och bolagets 
metoder för att hantera riskerna beskrivs 
nedan.

Premierisk
Premierisk avser risken för bland annat 
förlust på grund av felaktig prissättning, 
riskkoncentration, oriktig eller otillräcklig 
teckning av återförsäkring. Återförsäkring 
är det viktigaste instrumentet för redu-
cering av premierisk. Andra faktorer som 
påverkar premierisken är villkorsutform-
ning, riskurvalsregler, riskbesiktningar och 
portföljsammansättning.

Reservrisk
Reservrisk är risken för att avsättningen för 
oreglerade skador inte räcker för att reglera 
inträffade skador. Risken hanteras främst 
genom utvecklade aktuariella metoder och 
en noggrann kontinuerlig uppföljning av 
anmälda skador.

Katastrofrisk
Länsförsäkringar Gävleborgs verksamhets-
område är begränsat till Gävleborgs 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 skadedrab-
bade vid en större skada som exempelvis en 
brand eller stormskada. Främst är det olika 
typer av egendomsförsäkring (exempelvis 
fastighets-, lantbruk/skogs- och villaför-
säkring) som är särskilt känslig för denna 
geografiska koncentration. 

Återförsäkring är det viktigaste instru-
mentet för reducering av katastrofrisk. För 
att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen 
deltar bolaget i ett riskutbyte tillsammans 
med de 22 övriga länsförsäkringsbolagen i 
länsbolagsgruppen. Hanteringen av riskut-
bytet administreras inom det gemensamt 
ägda bolaget Länsförsäkringar AB.

FTA per typ av affär

(mkr) Brutto Netto

Ansvar (FFA) - -

Företag och fastighet exklusive 
ansvar (FLE) 162 124

Hem, Villa och Fritidshus (HVF) 87 83

Motorfordon (MOT) 85 80

Sjukdom och olycksfall (SJO) 88 75

Trafik (TRA) 750 220

Olycksfallspooler (OFP) 7 7

Trafikpoolen (LTK) 117 117

Icke-proportionell  
egendomsåterförsäkring (MBP) 21 21

Skadelivräntor (SKL+SKK) 224 224

Livkvoten - -

Oförklarat belopp - -

1 541 951

Siffrorna i tabellen är i enlighet med Solvens 2.
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Känslighetsanalys, teckningsrisk 

Inverkan på

vinst före skatt

Inverkan på

eget kapital

(tkr) 2018 2017 2018 2017

1 % förändring i totalkostnadsprocent +/- 5 891 4 881 4 595 3 807

1 % förändring i premienivån +/- 5 021 4 856 3 916 3 788

1 % förändring i skadefrekvens objekt sak +/- 2 073 1 400 1 617 1 092

10 % förändring i premien för avgiven återförsäkring +/- 2 900 2 900 2 262 2 262

Känslighetsanalys, livförsäkringsrisk

Inverkan på 

vinst före skatt

Inverkan på 

eget kapital

(tkr) 2018 2017 2018 2017

20 % plötslig och permanent minskning av dödlighetsantaganden +/- -8 199 -7 216 -6 395 - 5 629

Livförsäkringsrisk
Livförsäkringsrisk avser risken för förluster 
vid försäkring av enskilda personers liv och 
hälsa, med de relevanta underkategorierna 
livsfallsrisk, kostnadsrisk och omprövnings-
risk. Länsförsäkringar Gävleborg exponeras 
för dessa risker dels via bolagets egna 
skadelivräntor, dels via mottagen återför-
säkring där bolaget tar emot motsvarande 
risker i skadelivräntor tillhörande LF Sak.

Motpartrisk i avgiven återförsäkring
Motpartsrisk i avgiven återförsäkring består 
i att betalning inte erhålls från återförsäk-
ringsgivare i enlighet med återförsäkrings-
avtalen.

Marknadsrisk i försäkringsrörelsen
Bolaget är exponerat gentemot ränterisk i 
och med att bolagets reserver påverkas av 
en förändring av marknadsräntorna. Risken 
hanteras främst genom att anpassa ränte-
bärande tillgångars duration.

Riskhantering i försäkringsrörelsen
För att begränsa riskerna i försäkringsrörel-
sen använder bolaget olika metoder. Risk-
minskning med avseende på osäkerheten i 
enskilda försäkringsavtal kan åstadkommas 
genom att utöka portföljen med avtal som 
är oberoende av varandra och genom en 
väl fungerande prissättningsprocess, så att 
premien i varje enskilt avtal motsvarar den 
faktiska riskexponeringen. Detta sker ge-
nom löpande uppföljningar och justeringar 
av tariffer. 

Därutöver är huvudmetoden för styrning 
av teckningsrisker den affärsplan som 
utformas årligen och som fastställs av 
styrelsen. Bolaget har detaljerade interna 
riktlinjer (riskurvalsregler) för att säkerställa 
en riktig bedömning och kvantifiering av den 
risk som tecknas. Ett viktigt led i detta är 
även besiktning av nya och befintliga risker. 
Riskurvalsreglerna anger kvantitativa grän-
ser för hur stor exponeringen maximalt får 
vara inom olika riskområden, och inom vilka 
försäkringsklasser och sektorer bolaget är 
villiga att exponera sig. 

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

Bolaget köper all återförsäkring genom 
återförsäkringsavdelningen på Länsförsäk-
ringar AB. Länsförsäkringsgruppen har ett 
antal interna pooler som ger länsbolagen 
återförsäkringsskydd. Riskutbytet innebär 
att de deltagande bolagen begränsar sina 
åtaganden i försäkringsavtalen upp till vissa 
fastställda belopp, självbehåll. Självbehåll 
fastställs årligen av styrelsen. Den del av 
skadekostnaden som överstiger självbehållet, 
netto, efter återvinning från de skydd som 
Länsförsäkringar AB i sin tur upphandlar 
på den externa återförsäkringsmarknaden. 
Skadorna som omfattas av riskutbytet, 
sprids ut över länsförsäkringsbolagen 
och Länsförsäkringar AB, med fastställda 
andelar, som beror på affärsvolym, valda 
självbehåll och historiskt skadeutfall. 

Återförsäkringsprogrammet 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 automatis-
ka kapaciteten återförsäkras på marknaden 
för fakultativ återförsäkring. Programmet 
gäller kalenderårsvis och förnyas eller 
omförhandlas varje år. 

Livförsäkringsrisken i bolaget hanteras 
främst genom en kontinuerlig uppföljning av 
dödligheten inom hela länsförsäkringsgrup-
pens skadelivräntebestånd, samt genom 
spridning av risken för ändrade dödlighets-
antaganden genom intern återförsäkring. 
Kostnadsrisken hanteras genom centrali-
serad administration inom länsförsäkrings-
gruppen och kontinuerlig uppföljning av 
kostnaderna. Omprövningsrisken hanteras 
främst genom remissförfarande där bolaget 
tillsammans med övriga branschen ger 
lagstiftaren en korrekt bild av lagstiftning-
ens konsekvenser, och dels genom intern 
återförsäkring som inom gruppen utjämnar 
effekterna av ändrad lagstiftning.

Känslighet för risker hänförliga  
till försäkringsavtal
Det löpande resultatet och avsättningarna 
för försäkringar är känsliga för förändringar 
i vissa väsentliga antaganden. Nedanstå-
ende känslighetsanalys visar effekten på 
resultat före skatt och eget kapital av rimligt 
sannolika förändringar i några centrala an-
taganden. Effekterna har mätts antagande 
för antagande, med övriga antaganden 
konstanta.
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Motpartrisk i avgiven återförsäkring
För att begränsa denna risk har länsförsäk-
ringsgruppen ett särskilt regelverk för vilka 
externa återförsäkringsgivare som får an-
vändas. Minimikravet är att återförsäkrings-
givare ska ha minst A-rating enligt Standard 
& Poor’s när det gäller affär med lång av-
vecklingstid och minst BBB-rating på övrig 
affär. Dessutom eftersträvas en spridning 
på ett flertal olika återförsäkrare. Tabellen 
nedan visar hur länsförsäkringsgruppens 
återförsäkringsfordringar fördelas utifrån 
kreditvärdering.

Bolaget har på balansdagen 600,3 (546,9) 
mkr i återförsäkrares andel av oreglerade 
skador, av dessa avser endast en mindre del 
externa återförsäkrare.

Skadekostnadsutvecklingen
En skattning av skadekostnaden för enskilda 
skadeår ger ett mått på bolagets förmåga att 
förutse den slutliga skadekostnaden. Tabellen 
nedan visar kostnadsutvecklingen för skade-
åren 2011 – 2018 i den egna sakaffären, före 
återförsäkring. Av den övre delen av tabellen 
framgår hur skattningen av den totala skade-
kostnaden per skadeår, exklusive mottagen 
återförsäkring och skadelivräntor, utvecklats 
årsvis. Den nedre delen visar hur stor del av 
detta som finns i balansräkningen. Tabellen 
nedan visar på en god samstämmighet mellan 
uppskattad skadekostnad respektive år och 
nuvarande skattning av skadekostnaden.

Risker i finansrörelsen
Finansrörelsen medför exponering mot 
marknadsrisk. Marknadsrisken är risken 
för att verkligt värde på eller framtida 
kassaflöden från en finansiell tillgång eller 
skuld varierar på grund av förändringar i 
aktiekurser, räntesatser, fastighetspriser 
och valutakurser. Bolagets metoder för att 
hantera dessa risker beskrivs nedan.

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största 
marknadsrisk. Bolaget har placeringstill-
gångar som är exponerade mot aktierisk 
främst i och med innehav i fonder och i och 
med bolagets strategiska innehav av aktier 
i Länsförsäkringar AB. Bolagets innehav i 
fonder uppgår till 469 (520) mkr. Bolagets 
innehav av aktier i Länsförsäkringar AB 
uppgår till 840 (774) mkr.

Ränterisk
Bolagets placeringar i räntebärande vär-
depapper uppgår totalt till 828 (822) mkr. 
Några räntebärande skulder finns inte. Bola-
gets ränteportfölj består främst av innehav i 
räntefonder, realränteobligationer, samt lån 
till eget fastighetsbolag. Durationen i ränte-
portföljen uppgår för närvarande till 6,2 (6,5) 
år. Den långa durationen beror på bolagets 
lån till fastighetsbolaget med en löptid på 50 
år. Den genomsnittliga durationen i bolagets 
åtagande uppgår för närvarande till 9,7 (9,5) 
år.

Nedanstående tabell ger en indikation på 
bolagets känslighet för ränteförändringar.

Skadekostnad före återförsäkring (mkr)

Skadeår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt

- i slutet 295,4 262,5 348,3 555,7 264,7 319,3 325,1 415,1 2 786,0

- 1 år senare 312,1 270,5 332,0 580,0 275,9 317,8 325,9

- 2 år senare 311,4 268,1 310,5 605,0 272,7 314,2

- 3 år senare 310,8 266,3 307,4 642,4 268,5

- 4 år senare 305,2 266,2 308,0 669,0

- 5 år senare 305,1 266,3 307,2

- 6 år senare 307,7 265,9

- 7 år senare 306,4

Nuvarande skattning av total skadekostnad 306,4 265,9 307,2 669,0 268,5 314,2 325,9 415,1 2 872,1

Totalt utbetalt 287,3 241,0 283,1 227,2 239,9 271,9 265,8 183,8 1 999,9

Summa kvarstående skadekostnad 19,1 24,9 24,1 441,8 28,6 42,3 60,1 231,3 872,2

Avsättning skadeår före 2011 150,1

Total avsättning i balansräkningen 19,1 24,9 24,1 441,8 28,6 42,3 60,1 231,3 1 022,3

* Skadekostnad avseende TFF ingår inte fr o m 2014 enligt nya redovisningsrekommendationer.

Exponering för motpartsrisker

2018 2017

AA 36,6 % 38,5 %

A 61,9 % 59,0 %

BB 0,0 % 0,0 %

Not rated* 1,5 % 2,5 %

* Länsförsäkringsbolagen deltar på Agrias återförsäkring, 
Marine XL samt Länsförsäkringars internationella retroaffär.

Bolagets känslighet för ränteförändringar 
(mkr)

Löptid

Räntebärande tillgångar 
(Återstående löptid/tid 

till räntejustering)

Försäkringstekniska 
avsättningar 

(Netto, odiskonterat)

< 1 år 749 323

1 < 3 år - 82

3 < 5 år - 45

5 < 10 år - 173

10 < 20 år - 195

> 20 år 113 182



Spreadrisk och motpartsrisk
Spreadrisk och motpartsrisk avser de resul-
tateffekter som uppstår om en utgivare eller 
motpart i ett finansiellt instrument inte kan 
fullgöra sina förpliktelser, en förändring 
av bedömningen av en motparts möjlig-
het att fullgöra sina förpliktelser, eller en 
förändring av den generella riskaptiten på 
marknaden. 

Bolagets räntebärande placeringar 
uppgår till 828,1 (822,6) mkr. För att be-
gränsa risken i placeringar i räntebärande 
värdepapper har bolaget fastställt att 
ränteportföljen till minst 50 % ska bestå av 
värdepapper med rating BBB eller högre. 
Värdepapper med en rating lägre än BBB får 
maximalt utgöra 50 % av ränteportföljen. 
FTA ska täckas med minst 60 % räntebä-
rande placeringar samt premiefodringar 
därefter skall det täckas av egna fastigheter 
och aktier. 

Koncentrationsrisk
Koncentrationsrisk är risken för förluster 
till följd av att placeringstillgångar inte är 
väl diversifierade. För varje innehav som 
överskrider ett visst tröskelvärde, uppstår 
en överexponering som i sin tur genererar 
koncentrationsrisk. Bolagets strävan är att 
ha en tillräckligt väldiversifierad place-
ringsportfölj avseende exempelvis sam-
mansättning av tillgångsslag, branscher, 
geografiska marknader och enskilda emit-
tenter. I normalportföljen anges beslutade 
limitnivåer för respektive tillgångsslag. 
Bolagets största koncentrationsrisk utgörs 
av aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB.

Kreditbetygsanalys, räntebärande placeringar 
Rating enligt Standard & Poor

(mkr) 2018 2017

AAA 10,0 36,2

AA 18,8 33,2

A 149,3 213,3

BBB* 422,0 287,6

BB 42,6 45,8

Not rated ** 185,4 206,5

Summa 828,1 822,6

* Bolagets innehav i räntefonder har en snittrating med BBB.
** Länsförsäkringar Gävleborgs lån till koncernföretag samt delar av 
bolagets innehav i korta räntefonder är Not Rated.

Fastighetsrisk
Bolaget är exponerat gentemot fastig-
hetsrisk i och med ägande av den egna 
kontorsfastigheten i Gävle som ägs genom 
dotterbolaget Länsförsäkringar Gävleborgs 
Fastighets AB. Det bokförda värdet på fast-
igheten uppgår till 97,5 (97) mkr. 

Valutakursrisk
Bolaget är i begränsad omfattning expone-
rat mot förändringar i valutakurser genom 
innehav i aktiefonder som placerar medel 
utanför Sverige. 

Bolaget har även en mycket begränsad 
valutakursriskexponering hänförlig till ett 
enskilt återförsäkringskontrakt.

Likviditetsrisk inklusive Finansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken för att bolaget  
får svårighet att fullgöra åtaganden som  
är förenade med finansiella och försäkrings-
tekniska skulder. För Länsförsäkringar  
Gävleborg är likviditet normalt inget 
problem, eftersom premierna betalas in i 
förskott och stora skadeutbetalningar ofta 
är kända långt innan de förfaller.

Bolaget har beslutat att alltid ha en 
likviditet (kassa och bankmedel) som uppgår 
till minst 20 mkr, utöver det som krävs 
för löpande drift och skadeutbetalningar. 
Bolaget har utöver detta en väsentlig del av 
placeringstillgångar i snabbt realiserbara 
UCITS-fonder.

Riskhantering i finansrörelsen
För Länsförsäkringar Gävleborgs del är 
aktiekursrisk (inkl. koncentrationsrisk) och 
ränterisk de riskerna med potentiellt störst 
påverkan på finansrörelsen. 

Bolaget har utformat ett regelverk, ut-
tryckt i Policy för kapitalförvaltningen och 
Placeringsriktlinjer, för hur bolaget ska pla-
cera tillgångarna och till vilken risk detta får 
göras. Regelverket för kapitalförvaltningen 
revideras minst en gång per år och beslutas 
av styrelsen. I detta regelverk har bolaget 
även tagit hänsyn till aktsamhetsprincipen 
och övriga legala krav som kan påverka hur 
bolaget får placera kapitalet.  

Det övergripande målet för bolagets 
kapitalförvaltning är att säkerställa att 
bolagets åtagande gentemot försäkrings-
tagarna alltid kan fullföljas. Förvaltningen 
ska eftersträva en stabil avkastning över 
tid, vilket innebär att avkastningen inte bör 
fluktuera i för hög grad mellan åren. 

Känslighet för risker hänförliga  
till finansrörelsen
Värdet på bolagets placeringar är främst 
känsliga för förändringar i aktiekurser, 
räntesatser, och valutakurser. Nedanstå-
ende känslighetsanalys visar påverkan på 
bolagets resultat före skatt vid förändringar 
i dessa variabler. 

Känslighetsanalys, marknadsrisker

Inverkan på resultat före skatt

(mkr) 2018 2017

10 % lägre aktiekurser (exkl. strategiskt innehav i LFAB aktien) -46,9 -52,0

10 % lägre aktiekurs LFAB aktien -83,9 -77,5

10 % negativ förändring valutakurser mot SEK -34,1 -31,4

1 %-enhet högre räntenivå (Parallellskifte av räntekurva) -4,7 -6,7

1 %-enhet ökad kreditspread -1,0 -3,2
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Operativa risker
Operativ risk definieras som risken för för-
luster till följd av icke ändamålsenliga eller 
misslyckade interna processer, mänskliga 
fel, felaktiga system eller externa händelser. 

Målet för Länsförsäkringar Gävleborgs ar-
bete med operativa risker är att säkerställa 
att de operativa riskerna inte ska begränsa 
möjligheterna att nå uppsatta verksamhets-
mål. Detta förutsätter en effektiv hantering 
av de operativa riskerna. Strategin för 
hantering av operativa risker utgår från 
insikten att operativa risker är en del av bo-
lagets verksamhet. Strategin utgår således 
inte från att samtliga operativa risker kan 
undvikas, elimineras eller transfereras till 
annan part. 

Bolagets metod avseende operativ risk 
består främst i; kartläggning och uppfölj-
ning av affärskritiska processer, självutvär-
deringar av operativ risk samt analys och 
uppföljning av incidenter. Grundprincipen 
är att riskreducerande åtgärder vidtas om 
identifierad risk överstiger beslutad riskto-
lerans (materiellt belopp).

Affärsrisker
Affärsrisker omfattar risk för förluster till 
följd av affärsstrategier och affärsbeslut 
som visar sig vara missriktade, konkur-
renters åtgärder, omvärldsförändringar 
och negativa rykten om bolaget, liksom en 
oväntad nedgång i intäkter från exempelvis 
volymminskningar. Affärsrisker hanteras på 
styrelse- och ledningsnivå genom analyser 
och beslut dels inför strategiska vägval om 
inriktningen av verksamheten, dels i den 
årliga affärsplaneringsprocessen och då 
utvecklingen på koncernens marknader så 
kräver. De specifika affärsrisker som vid var 
tid bedöms som viktigast följs fortlöpande 
upp på ledningsnivå.

Risker i övriga verksamheten 
Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer 
bolaget livförsäkringar och fondprodukter 
till kunderna för Länsförsäkringar Liv ABs 
respektive Länsförsäkringar Fondliv ABs 
räkning samt bankprodukter för Länsförsäk-
ringar Bank ABs räkning. Som ersättning för 
detta erhåller Länsförsäkringar Gävleborg 
provisioner.

I bolagets avtal med Länsförsäkringar 
Bank regleras hur stor ersättning bolaget 
ska erhålla för den förmedlade bankaffären. 
I detta avtal framgår även att Länsförsäk-
ringar Gävleborg ska stå för 80 procent av 
de kreditförluster som eventuellt uppkom-
mer på de lån som bolaget förmedlar till 
Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en 
begränsning i avtalet som innebär att bola-
gets ansvar maximalt kan uppgå till framtida 
provisioner.

Kapitalhantering
Länsförsäkringar Gävleborg använder sig av 
en beräkningsmodell för att mäta totalrisk 
som baseras på Solvens 2-regelverket. 
Solvenskapitalkvoten beräknas genom att 
det totala riskbeloppet ställs i relation till 
bolagets kapitalbas.

Bolagets styrelse och ledning får en risk-
rapport en gång per kvartal som beskriver 
bolagets aktuella risksituation. I rapporten 
framgår bland annat hur de olika riskerna 
utvecklats över tiden, samt hur relationen 
mellan totalrisk och kapital har utvecklats 
samt kvalitativ information om bolagets 
övriga risker såsom exempelvis affärsrisker 
och operativa risker. 

Kapitalisering

(mkr) 2018-12-31 2017-12-31

Medräkningsbar  
kapitalbas (SCR) 1 268 1 229

Solvenskapitalkrav 
(SCR) 560 616

Solvenskvot 226 % 200 %

Nedan presenteras bolagets kapitalbas, 
totala kapitalkrav samt kapitalkvot enligt 
Solvens 2.

Länsförsäkringsgruppen använder sig av 
en gemensam riskapplikation för kapital-
kravsberäkningar. Dessa beräkningar är ba-
serade på senast tillgänglig information och 
tekniska specifikationer rörande kraven om 
kapitalkravsberäkningar enligt Solvens 2.

Riskernas inverkan på bolagets kapital 
utvärderas löpande och kapitalhanteringen 
hänger nära samman med styrningen av 
risktagandet. Det samband som finns mellan 
storleken på risker och behovet av kapital 
har blivit alltmer tydligt i legala solvenskapi-
talkrav. Länsförsäkringar Gävleborg arbetar 
med ett kapitalmål för bolagets kapitalstyr-
ka formulerat på grundval av de riskbase-
rade kapitalkraven i enlighet med Solvens 
2-regelverket. Enligt beslut av styrelsen ska 
solvenskapitalkvoten vara minst 150 % och 
ett målintervall för kapitalkvoten fastställt 
till 180 % - 250 %.

I samband med den årliga affärspla-
neringen, genomförs en egen risk- och 
solvensanalys som avser att säkerställa att 
bolaget vid var tid har tillräckligt kapital och 
tillräcklig likviditet. 

Analysen tar sin utgångspunkt i arbetet 
med affärsplanen och dess basscenario och 
inkluderar även ytterligare scenarier och 
stresstester för att ge kompletterande un-
derlag om framtida kapitalbehov vid såväl en 
förväntad omvärlds- och affärsutveckling 
såsom vid en negativ utveckling. Analysen 
genomförs på ett sådant sätt att styrelsen 
och ledningen skapar en samsyn kring 
frågor om kapitalstruktur, kapitalbehov och 
en beredskap för att vid behov kunna redu-
cera riskerna eller på annat sätt förstärka 
bolagets ställning. Bolagets prognoser visar 
på en fortsatt god kapitalisering under de 
kommande åren och även vid mindre gynn-
samma händelser.

Bolagsstyrning
Bolaget följer svensk kod för bolagsstyrning 
i tillämpliga delar. Bolagsstyrningsrappor-
ten finns publicerad på bolagets webbplats: 
LFgavleborg.se/om

Skogs kyrkoruin.
Strax norr om Stråtjära.
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Premieinkomst
(tkr) 2018 2017

Direkt försäkring, Sverige 508 226 503 025

Mottagen återförsäkring 27 159 23 833

Premieinkomst 535 385 526 858

Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven

återförsäkring Återförsäkrares andel

Efter avgiven

återförsäkring

(tkr) 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Utbetalda försäkringsersättningar -340 814 -303 970 22 820 1 809 317 994 -302 161

Driftskostnader för skadereglering -45 284 -43 608 - - -45 284 -43 608

Totalt -386 098 -347 578 22 820 1 809 -363 278 -345 769

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

(tkr) 2018 2017

Överförd kapitalavkastning, netto 11 300 8 000

Räntesats i övrig sakaffär, % 0,00 0,00

Räntesats i olycksfallsaffär, % 0,75 0,75

Räntesats i trafikaffär, %

Ränteberäkning  redovisas i förvaltningsberättelsens redovisningsprinciper.

0,25 0,50

Driftskostnader

Koncernen      Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Anskaffningskostnader -73 421 -69 645 -73 421 -69 645

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader 600 500 600 500

Administrationskostnader -42 565 -35 072 -43 619 -36 139

Summa driftskostnader i skadeförsäkringsrörelsen -115 386 -104 217 -116 440 -105 284

Totala driftskostnader före funktionsdelning

Personalkostnader -116 318 -111 198 -116 318 -111 198

Ombud och mäklare -3 516 -3 753 -3 516 -3 753

Lokalkostnader -9 625 -9 103 -14 400 -13 889

Avskrivningar -4 641 -5 221 -1 340 -1 959

Övriga kostnader -109 492 -105 577 -109 492 -105 577

Provision i mottagen återförsäkring -378 -288 -378 -288

Totala driftskostnader -243 970 -235 140 -245 444 -236 664

Omkostnadsbidrag förmedlad affär 80 413 80 951 80 413 80 851

Övriga intäkter 3 739 4 119 3 739 4 119

Summa driftskostnader -159 818 -150 070 -161 292 -151 594

Avgår:

Till kapitalförvaltning -3 692 -1 252 -3 692 -1 252

Till försäkringsersättning -45 284 -43 608 -45 284 -42 608

Förmedlad affär, netto 4 544 -993 4 124 -1 450

Summa driftskostnader i skadeförsäkringsrörelsen -115 386 -104 217 -116 440 -105 284

3

4

5

6

Om inget annat anges avser 
uppgifter i noter både  koncernen 
och moderbolaget.
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Övrig teknisk kostnad

Kapitalavkastning, intäkter

            Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Driftsintäkter fastighet 765 738 28 22

Ränteintäkter: 

- värdepapper 518 1 766 1 949 3 197

Utdelningar

- aktier och andelar 9 808 - 9 808 -

Realisationsvinster:  

- aktier och andelar

- obligationer och andra räntebärande värdepapper

35 696

-

9 125

18

35 696

-

9 125

18

Övrig intäkt 2 295 2 173 2 295 2 173

Summa kapitalavkastning, intäkter 49 082 13 820 49 776 14 535

Kapitalavkastning, kostnader
    Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Driftkostnader fastighet -2 016 -2 053 -83 -141

Kapitalförvaltningskostnader -2 272 -1 985 -3 702 -3 416

Realisationsförluster

- aktier och andelar - -89 - -89

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -780 - -780 -

Övriga räntekostnader -3 -45 -3 -41

Summa kapitalavkastning, kostnader -5 071 -4 172 -4 568 -3 687

7

8

9

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att 

meddela trafikförsäkring i Sverige. Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara medlemmar 

i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och trafikför-

säkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar.

En av föreningen huvuduppgifter är att reglera trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade 

och utländska fordon. Andra huvuduppgifter är att ta ut en lagstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift) 

av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna 

Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har också till uppgift att hantera vissa försäkrings-

frågor gällande motorfordon inom frivilliga branschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). 

TFF svarar även för administrationen av Trafikskadenämnden.

TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter. Drifts-

kostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen 

ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har 

ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas

mellan medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräk-

ning som fastställs av TFF:s stämma.

Nettounderskottet redovisas i enlighet med Finansinspektionens uttalade uppfattning och en 

branschgemensam rekommendation.  (Belopp inom parantes avser år 2017).

För Länsförsäkringar Gävleborgs del uppgår denna kostnad till 2 313 tkr (3 014 tkr) och redovisas i 

resultaträkningen i enlighet med denna rekommendation i not 7 som en ”Övrig teknisk kostnad” och 

i balansräkningen uppgår denna skuld till 3 032 tkr (3 108 tkr) och redovisas i not 27 som en ’Övrig 

skuld’’.

För år 2018 utgör Länsförsäkringars totala andel av TFF:s underskott 38,16 procent och bygger på 

under 2017 intjänade premier för direkttecknade trafikförsäkringar.Denna andel uppgår till 100 746 

tkr (99 553 tkr) som fördelas mellan länsförsäkringsbolagen och LF Sak AB med hjälp av samma 

premienyckel.

Länsförsäkringar Gävleborgs andel av Länsförsäkringars totala andel av TFF:s underskott  

utgör 2,72 % (2,76 %).
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Övriga intäkter och kostnader
      Koncernen      Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Övriga intäkter

Provisioner och andra ersättningar från LF Liv AB 10 268 9 422 10 268 9 422

Provisioner och andra ersättningar från LF Bank AB och LF Fond AB 68 002 67 419 68 002 67 419

Provisioner och andra ersättningar från LF Fastighetsförmedling AB 3 071 2 962 3 071 2 962

Summa intäkter förmedlad affär 81 341 79 803 81 341 79 803

Omvärdering rörelsefastighet 2 732 9 232 - -

Summa övriga intäkter 84 073 89 035 81 341 79 803

Övriga kostnader

Driftskostnader tillhörande LF Liv AB -9 207 -15 258 -9 273 -15 410

Driftskostnader tillhörande LF Bank AB och LF Fond AB -65 067 -63 315 -65 421 -63 620

Driftskostnader från LF Fastighetsförmedling AB -2 523 - 2 223 -2 573 -2 223

Summa kostnader förmedlad affär -76 797 -80 796 -77 217 -81 253

Summa kostnader -76 797 -80 796 -77 217 -81 253

Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt

Årets skatt -8 022 -2 812 -8 022 -2 812

Uppskjuten skatt

Obeskattade reserver 6 335 -4 727 - -

Förändring temporära skillnader 11 240 -30 108 5 866 -28 077

Föränding av underskottsavdrag -55 -12 - -

Redovisad skattekostnad 9 498 -37 659 -2 156 -30 889

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt 15 174 165 538 43 522 135 094

Skatt enligt gällande skattesats  (22,0 %) -3 338 -36 419 -9 575 -29 721

Ej avdragsgilla kostnader -853 -339 -273 -267

Förändring uppskjuten skatt 14 738 - 8 741 -

Schablonränta på investeringsfonder -1 049 -901 -1 049 -901

Summa årets skatt 9 498 -37 659 -2 156 -30 889

11
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Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar
      Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Förändring orealiserade vinster/förluster

- aktier och andelar 11 339 124 471 13 645 124 471

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -1 786 894 -1 786 894

- Fastighet - 250 - 250

Summa förändring orealiserade vinster/förluster 9 553 125 615 11 859 125 615

Årets nettovinst/nettoförlust per kategori av finansiella instrument

Värderingskategori verkligt värde via resultaträkning

- aktier och andelar 59 138 135 680 61 444 135 680

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -2 048 2 678 -617 4 109

Summa 57 090 138 358 60 827 139 789

10
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Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder
         Uppskjuten

           skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld Netto

(tkr) 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Koncernen

Aktier och andelar, placeringstillgångar - - -135 665 -141 386 -135 665 -141 386

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 184 182 -212 -604 -28 -422

Fastigheter - 4 324 -1 979 -1 512 -1 979 2 812

Obeskattade reserver - - -86 532 -98 727 -86 532 -98 727

Skattefordringar/-skulder, övriga 230 549 -23 -21 207 528

Skattefordringar/-skulder netto 414 5 055 -224 411 -242 249 -223 997 -237 194

 
                 Uppskjuten

                 skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

(tkr) 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Moderbolaget

Aktier och andelar, placeringstillgångar - - -135 665 -141 386 -135 665 -141 386

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 184 182 -212 -604 -28 -422

Fastigheter - - -251 -268 -251 -268

Skattefordringar/-skulder, övriga 220 484 -23 -21 197 463

Skattefordringar/-skulder netto 404 666 -136 151 -142 279 -135 747 -141 613

13

Förändringen mellan åren har redovisats som uppskjuten skattefordran- och kostnad.

Immateriella  tillgångar 
(tkr) 2018 2017

Ingående balans 6 211 0

Övertaget bestånd av Olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna (OSV) - 6 901

Årets avskrivningar -690 -690

Utgående redovisat värde 5 521 6 211

14 Byggnader och mark
(tkr)

Förvaltningsfastighet

Antal 1 Geografisk fördelning:

Personalstugan är belägen 

i Idre kommun.
Anskaffningsvärde 382

Verkligt värde 1 600

15

Byggnader och mark värderas skattemässigt till anskaffningsvärde och årliga avskrivningar görs.

Kasper, bronsstatyy av Göran Strååt, 
finner du vid Rådhusesplanaden i Gävle
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Koncernen

Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde

(tkr) 2018 2018 2017 2017

Aktier och andelar 704 450 1 358 453 652 333 1 294 998

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 715 126 715 258 707 052 708 969

Summa 1 419 576 2 073 711 1 359 385 2 003 967

Moderbolaget

Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde

2018 2018 2017 2017

Aktier och andelar 736 057 1 378 310 683 890 1 312 498

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 715 126 715 258 707 052 708 969

Summa 1 451 183 2 093 568 1 390 942 2 021 467

Koncernen Moderbolaget

Anskaffningsvärden och verkliga värden på aktier och andelar Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde

Aktier och andelar

Länsförsäkringar AB aktier 242 525 839 889 242 525 839 889

Övriga aktier 461 925 518 564 411 921 470 867

Aktier i koncernföretag * - - 81 611 67 554

Summa aktier och andelar 704 450 1 358 453 736 057 1 378 310

Finansiella tillgångar identifierade som poster  
värderade till verkligt värde över resultaträkningen

16

Anskaffningsvärden och verkliga värden på obligationer och andra räntebärande värdepapper Anskaffningsvärde Verkligt värde

Räntefonder
Emmittent:

LF Korträntefonder 370 074 369 214

LF Simplicity Likviditet Fond 345 052 346 044

Summa obligationer och räntebärande värdepapper 715 126 715 258

Förfallostruktur obligationer och andra räntebärande värdepapper

År Antal

0-3 år 2

> 3 år 1

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde över resultatet

 
Koncernen Via identifiering

Innehav för
handelsändamål Lånefordringar

Finansiella instr. 
som kan säljas Summa*

Aktier och andelar 1 358 453 - - - 1 358 453

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 715 258 - - - 715 258

Kassa och bank - - 54 001 - 54 001

Summa 2 073 711 - 54 001 - 2 127 712

Moderbolaget Via identifiering
Innehav för

handelsändamål Lånefordringar
Finansiella instr. 

som kan säljas Summa*

Aktier och andelar 1 378 310 - - - 1 378 310

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 715 258 - - - 715 258

Lån till koncernföretag - - 112 900 - 112 900

Kassa och bank - - 34 373 - 34 373

Summa 2 093 568 - 147 273 - 2 240 841

*Redovisade värden är detsamma som verkligt värde.

* Länsförsäkringar Gävleborgs Fastighets AB 556927-2247, Säte Gävle. Ägarandel 100%, Årets resultat -129 tkr, Eget kapital 11 249 tkr.
LFG Förvaltning AB 559169-3170, Säte Gävle. Ägarandel 100%, Årets resultat 0 tkr, Eget kapital 50 054 tkr.

Redovisande värden för finansiella tillgångar per värderingskategori

31Länsförsäkringar Gävleborg (org. nr. 585001-3086)



2018 2017

(tkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Koncernen

Aktier och andelar 469 424 - 889 029 519 707 - 775 291

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 715 258 - - 708 969 - -

Summa tillgångar 1 184 682 - 889 029 1 228 676 - 775 291

2018 2017

(tkr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Moderbolaget

Aktier och andelar i koncernföretag - - 67 554 - - 17 500

Aktier och andelar 469 424 - 841 332 519 707 - 775 291

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 715 258 - - 708 969 - -

Summa tillgångar 1 184 682 - 908 886 1 228 676 - 792 791
 

I tabellen lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen.

Uppdelningen av hur verkligt värde bestäms görs utifrån följande tre nivåer.

• Nivå 1: enligt publicerade prisnoteringar på en aktiv marknad för samma instrument.

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

• Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara

Bolagets innehav i Länsförsäkringar AB klassificeras som nivå 3 och värderas till 839 889 tkr. (774 049 tkr). Detta utgör 3,27 % (3,27 %) av LFABs egna kapital. 

Aktien värderas till substansvärdet, vilket för LFAB-aktien är detsamma som LFAB-koncernens redovisade beskattade egna kapital. Det som påverkar förändringar i substansvärdet på LFAB-aktien är 

således årets totalresultat i LFAB-koncernen. Värdet inom parantes avser 2017.

Övriga fordringar
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Fordringar Länsförsäkringar Bank AB 37 737 38 859 37 737 38 859

Övriga fordringar 1 835 1 830 1 567 1 611

Summa 39 572 40 689 39 304 40 470

Fordringar avseende direkt försäkring
(tkr) 2018 2017

Fordringar hos försäkringstagare 183 300 178 727

Fordringar hos försäkringsföretag 18 960 25 074

Summa fordringar avseende direkt försäkring 202 260 203 801

17

18

(forts.) Finansiella tillgångar identifierade som poster värderade till 
verkligt värde över resultaträkningen

16

Maj, bronsstaty av Emil Näsvall,  
Strykjärnsparken,  Söderhamn
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Materiella tillgångar
       Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 23 928 23 060 16 222 15 601

Årets anskaffning 1 375 945 981 698

Årets avyttring/utrangering -101 -77 -101 -77

Utgående anskaffningsvärde -25 202 23 928 17 102 16 222

Ingående avskrivningar -12 463 -10 236 -10 216 -9 018

Årets avskrivningar -1 719 -2 298 -651 -1 269

Årets försäljning/urangering 101 71 101 71

Ackumulerade avskrivningar -14 082 -12 463 -10 766 -10 216

Summa tillgångar 11 120 11 465 6 336 6 006

Ackumulerade avskrivningar utöver plan - - -2 291 -1 092

Utgående redovisat värde 11 120 11 465 4 045 4 914

Rörelsefastigheter

Ingående anskaffningsvärde 117 614 117 364

Omvärdering fastighet till marknadsvärde * - 250

Årets anskaffning - -

Årets avyttring/utrangering - -

Utgående anskaffningsvärde 117 614 117 614

Ingående avskrivningar -19 014 -26 014

Årets avskrivningar -2 232 -2 232

Omvärdering fastighet till marknadsvärde ** 2 733 9 232

Ackumulerade avskrivningar -18 513 -19 014

Summa tillgångar 99 101 98 600

Utgående redovisat värde 99 101 98 600

Totalt utgående redovisat värde 110 221 110 064

*Floåsen 9:8 värderad till marknadsvärde 2017 omvärderingen redovisas som förändring orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar

**Omvärdering av rörelsefastighet redovisas som övrig intäkt Fastigheten Norr 26:2 har värderats per 2018-12-31. Värderingen har utförts av externt oberoende auktoriserad fastighetsvärderare.

Marknadsvärdet har bedömts med stöd av en ortsprismetod och en marknadsanpassad avkastningskalkyl (kalkylperiod 5 år)

Med begreppet marknadsvärde  avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri öppen fastighetsmarknad.

Bolaget nyttjar som huvudkontor 2710 kvm av totalt 3045 kvm i fastigheten Norr 26:2 belägen i Gävle.

19

* Som namngiven  bank.

Vi hade de mest 
nöjda kunderna 
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Övriga förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

         Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Förutbetalda kostnader 18 321 17 103 18 286 17 069

Summa 18 321 17 103 18 286 17 069

Förutbetalda anskaffningskostnader

(tkr) 2018 2017

Föregående års avsättning av förutbetalda anskaffningskostnader 9 500 9 000

Årets avskrivning -9 500 -9 000

Årets aktivering av förutbetalda anskaffningskostnader 10 100 9 500

Utgående redovisat värde 10 100 9 500

20
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Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

2018 2017

(tkr) Brutto Återförs.andel Netto Brutto Återförs. andel Netto

Ingående balans 225 542 - 225 452 213 648 - 213 648

Premieinkomst 535 385 -29 080 506 305 526 858 -29 379 467 479

Intjänade premier under perioden -531 160 29 080 -502 080 -514 964 29 379 -485 585

Utgående balans 229 767 - 229 767 225 542 - 225 542

Årets förändring av ej intjänade premier och kvardröjande risker -4 225 - -4 225 -11 894 - -11 894

Summa förändring i Avs för ej intjänade premier och kvardröjande risker -4 225 - -4 225 -11 894 - -11 894

22

Allt förväntas bli återvunnet inom 12 månader

Avsättning för oreglerade skador

2018 2017

(tkr) Brutto Återförs.andel Netto Brutto Återförs. andel Netto

Inträffade och rapporterade skador -864 067 433 454 -430 613 -825 015 392 229 -432 786

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) -482 699 113 458 -369 241 -446 876 93 244 -353 632

Avsättning för skaderegleringskostnad -30 139 - -30 139 -28 044 - -28 044

Ingående balans -1 376 905 546 912 -829 993 -1 299 935 485 473 -814 462

Effekt av beståndsöverlåtelse Olycksfalls- och sjukförsäkring 
för vuxna (OSV) * -4 986 - -4 986

-1 304 924 485 473 -819 448

Förväntad kostnad för skador som inträffat under innevarande år 134 020 4 957 138 977 109 886 54 265 164 151

Årets avsättning för, rapporterade och ej rapporterade skador -254 134 48 392 -205 742 -181 870 7 174 -174 696

Utgående balans -120 114 53 345 -66 765 -71 984 61 439 -10 545

Utgående balans består av

Inträffade och rapporterade skador -981 788 496 366 -485 422 -864 067 433 454 -430 613

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) -478 855 103 891 -374 964 -482 699 113 458 -369 241

Avsättning för skaderegleringskostnad -36 375 - -36 375 -30 139 - -30 139

Utgående balans totalt -1 497 018 600 257 -896 761 -1 376 905 546 912 -829 993

* I december 2017 skedde beståndsöverlåtelse av samtliga öppna skador i OSV.

Bolaget diskonterar trafik- och olycksfallsaffärens reserver. Avsättning före diskontering för affärernas reserver för oreglerade skador uppgår till 1 070 477 tkr. Motsvarande belopp efter diskontering är  
1 037 298 tkr (inkl mottagen återförsäkring trafik och olycksfall). Avsättningen efter avdragen återförsäkrares andel är före diskontering 497 841 tkr och efter diskontering 479 021 tkr. Diskonteringsräntan är 
baserad på medelvärdet av räntan på svenska statsobligationer över åren 2014-2018, där värdet för 2018 beräknas på perioden jan-aug. För Trafik, direktförsäkring samt avvecklingsaffären i Trafikreservpoolen 
används 7-åriga statsobligationer. För Sjuk- och olycksfall, direktförsäkring, samt Olycksfallspoolen och Trafikpoolen (efter LTK) används 10-åriga statsobligationer. Värdena hämtas från www.riksbank.se, 
obligation SE GVB 7Y resp 10Y. Detta ger ett värde på 0,30 % resp 0,72 %. Från detta värde görs ett allmänt riskavdrag på 20 % av räntesatsen, med det avrundade resultatet 0,20 % resp 0,60 %.
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Aktiveringen avser endast skadeförsäkringsrörelsen
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Avsättning för skatter 
      Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Aktuell skatteskuld/fordran avseende inkomståret 1 974 -2 668 1 960 -2 699

Skatteskuld tidigare inkomstår - 2 150 - 2 150

Uppskjutna skatteskulder/fordringar

Skatt på obeskattade reserver 86 531 98 726 - -

Skatt på orealiserade vinster 136 128 142 258 136 128 142 258

Skatt på orealiserade förluster -184 -182 -184 -182

Andra temporära skillnader 1 531 -3 543 -197 -463

Skattefordran på underskottsavdrag -9 -65 - -

Summa uppskjutna skatteskulder/fordringar 223 997 237 194 135 747 141 613

Summa avsättning för skatter 225 971 236 676 137 707 141 064

24

Skulder avseende direkt försäkring

(tkr) 2018 2017

Skulder till försäkringstagare 48 672 50 167

Skulder till försäkringsföretag 11 080 11 563

Summa 59 752 61 730

26

Avsättning för avtalsenliga pensionskostnader 

(tkr) 2018 2017

Ingående avsättning för avtalsenliga pensionskostnader 2 200 4 200

Förändring under året avseende avtalsenlig pensionskostnad -1 200 -2 000

Utgående avsättning för pensionskostnader 1 000 2 200

Avser avsättning utöver tryggandelagens regler. Enligt försäkringsbranschens pensionsavtal kan personer 

födda 1955 eller tidigare gå i pension från 62 års ålder. En sannolikhetsbedömning har gjort att 80 procent 

kommer att utnyttja möjligheten till förtida uttag. Beräkningen utgår från lön och ålder på individnivå i de 

aktuella åldersgrupperna. 

25

Övriga skulder 
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Leverantörsskulder 4 181 5 010 4 067 4 914

Skuld TFF 3 032 3 108 3 032 3 108

Aktieägartillskott LG Fastighets AB - - 11 800 11 800

Övriga skulder 23 412 23 090 23 302 23 006

Summa 30 625 31 208 42 201 42 828
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Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

Upplupna kostnader 12 774 14 611 12 524 14 353

Summa 12 774 14 611 12 524 14 353

28

Vi var med på Barnkonventionens dag i 
Gavlerinken även 2018. Där lät vi barn och 
andra besökare prova på HLR, och vi stod nära 
Gästrike räddningstjänst som lät barnen få 
prova på att vara brandman för en stund.
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Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

För försäkringstekniska avsättningar registerförda tillgångar* 1 126 528 1 055 535 1 126 528 1 055 535

*Tillgångar ställda till förmån för försäkringstagarna för att täcka försäkringstekniska avsättningar i balansräkningen, enligt 6 kap § 11 Försäkringsrörelselagen. Beloppet som tas upp som ställda säkerheter 

motsvarar den försäkringstekniska skulden i balansräkningen efter avdrag för återförsäkrares andel. Värde enligt förmånsrättsregistret är 2 243 mkr (2 167 mkr).

Av det avtal Länsförsäkringar Gävleborg ingått med Länsförsäkringar Bank AB ska bolaget stå för 80 % av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de lån som bolaget förmedlar till Länsförsäk-

ringar Bank AB. Det finns dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets ansvar maximalt kan uppgå till framtida provisioner.

Av trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen följer att försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring i Svergie är skyldiga att vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen. Av reglerna följer 

att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera verksamheten i Trafikförsäkringsföreningen. Detta hanteras genom att  det årliga nettounderskottet för Trafikförsäkringsföreningen fördelas 

mellan medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av Trafikförsäkringsföreningens stämma. Av det solidariska ansvaret följer att det 

enskilda medlemsbolaget kan ha en eventuell tillkommande förpliktelse gentemot Trafikförsäkringsföreningen i det fall något annat medlemsbolag inte kan fullgöra sina egna förpliktelser eller det fall de 

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

29

Närstående 

(tkr) Intäkter Kostnader Fordringar Skulder

Länsförsäkringar AB Koncernen 82 780 -68 187 84 752 -27 965

Länsförsäkringsbolag 1 -3 404 - -1 582

Länsförsäkringar Mäklarservice AB - -2 219 - -

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB 2 152 -1 223 333 -294

Länsförsäkringar Gävleborgs Fastighets AB 1 431 -3 960 112 907 -11 800

De 23 länsförsäkringsbolagen har valt att organisera vissa gemensamma verksamheter i 
Länsförsäkringar AB-koncernen. Koncernen har fått i uppdrag av länsförsäkringsbolagen att 
bedriva verksamhet inom områden där storskalighet är en avgörande konkurrensfördel och att 
tillhandahålla sådan service till länsförsäkringsbolagen som av effektivitetsskäl ska produceras 
och tillhandahållas gemensamt inom Länsförsäkringar.

Som närstående juridiska personer räknas Länförsäkringar AB Koncernen, Länsförsäkringar 
Mäklarservice AB och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB samt de 23 övriga länsförsäk-
ringsbolagen med dotterbolag.

Länsförsäkringar Gävleborgs Fastighetsbolag AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar 
Gävleborg, vilket äger en kontorsfastighet där Länsförsäkringar Gävleborg hyr kontorslokaler för 
sin försäkringsverksamhet. Detta bolag räknas därför som närståendebolag.

Inom Länsförsäkringsgruppen förekommer transaktioner mellan närstående av såväl engångska-
raktär som av löpande karaktär. Till transaktioner av engångskaraktär hör köp och försäljning av 
tillgångar och liknande transaktioner, vilka normalt är av begränsad omfattning.

Till transaktioner av löpande karaktär hör tjänster som tillhandahålls av Länsförsäkringar AB 
gentemot länsförsäkringsbolagen avseende utförande av utvecklingsprojekt och ovan beskrivna 
service. Prissättningen för affärsverksamheten är gjord på marknadsmässiga villkor. Prissättning 
för serviceverksamhet inom länsförsäkringsgruppen baseras på direkta och indirekta kostnader. 
Totalt sett syftar prissättningen till att fördela kostnaderna rättvist inom länförsäkringsgruppen 
utifrån förbrukning. Gemensamma utvecklingsprojekt och gemensam service är kollektivt 
finansierade och faktureras utifrån beslutad fördelningsnyckel.

Under 2018 har bolaget haft löpande transaktioner som omfattar dels kostnader för gemensam 
service och gemensam utveckling, dels provisionsersättning avseende försäljning och kundvård 
för den av Länsförsäkringar Gävleborg förmedlade affären (se not 11). Utöver detta har även 
transaktioner skett vilka syftar till att reglera den interna och externa återförsäkringsaffären som 
i sin helhet sker inom Länsförsäkringar Sak (se resultaträkning för information om intäkter och 
kostnader hänförlig till avgiven återförsäkringsaffär). Länsförsäkringar Gävleborg har också fått
ersättning för nedlagt gemensamt utvecklingsarbete.

Länsförsäkringar Gävleborg har även transaktioner med Länsförsäkringar Liv avseende individu-
ella pensionsförsäkringar.

Förutom att bolaget betalar produktionskostnader för den förmedlade bankaffären till Länsför-
säkringar Bank köps även säkerhetsdosor och PIN-koder från banken.

Det sker även köp och försäljning av tjänster mellan bolaget och andra länsförsäkringsbolag. 
Detta avser provisonskostnader för tecknande av försäkring, ersättning/upphandling av större 
försäkringslösningar, gemensamma konferenser etc.

Till närstående nyckelpersoner räknas styrelseledamöter och ledande befattningshavare i 
Länsförsäkringar Gävleborg samt nära familjemedlemmar till dessa. Ersättning till närstående 
nyckelpersoner framgår av not 31.
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Bollnäs med kyrkan i bakgrunden.
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Ersättningar under 2018 Arvode Sociala kostnader Pensionskostnader Summa

(tkr) 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Åstrand, Mats Styrelsens ordförande 296 288 48 47 - - 344 335

Jakobsson, Carina Styrelsens vice ordförande 122 149 38 47 - - 160 196

Axelson, Åke Styrelseledamot 149 139 24 23 - - 173 162

Lundin, Pernilla Styrelseledamot 118 106 37 33 - - 155 139

Kalthoff, Julia Styrelseledamot 43 115 14 36 - - 57 151

Ohlson, Pia Styrelseledamot 84 - 27 0 - - 111 -

Lennmalm, Lars Styrelseledamot 118 115 37 36 - - 155 151

Olsson, Jonas Styrelseledamot 167 118 53 37 - - 220 155

Bäckström, Per-Ove Verkställande direktör 2 172 2 171 1 690 1 685 811 807 3 862 3 856

Andra ledande befattningshavare 6 612 6 382 3 958 3 766 1 522 1 420 10 570 10 148

Summa 9 881 9 583 5 926 5 710 2 333 2 227 15 807 15 293

En redogörelse för Länsförsäkringar Gävleborgs ersättningar till anställda redovisas även som en bilaga till årsredovisningen och finns publicerad på LFgavleborg.se under ”Om oss”.

Anställda och personalkostnader

Medeltalet anställda under året Män Kvinnor Tot 2018 Män Kvinnor Tot 2017

Moderbolaget

Tjänstemän * 73 81 154 66 80 146

Specialombud - - 112 - - 113

Koncern totalt 73 81 154 66 80 146

Specialombud - - 112 - - 113

* Omräknade till heltidsanställda

Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Tot 2018 Män Kvinnor Tot 2017

Moderbolaget

Styrelsen 5 4 9 4 5 9

VD 1 - 1 1 - 1

Andra personer i företaget ledning 5 3 8 5 3 8

Totalt moderbolaget 11 7 18 10 8 18

Dotterbolag

Styrelsen 2 2 4 1 1 2

VD 2 - 2 1 - 1

Övriga ledande befattningar - - - - - -

Totalt dotterbolag 4 2 6 2 1 3

Koncern totalt 15 9 24 12 9 21

För styrelseuppdrag i dotterbolagen har ingen ersättning utgått.

Kostnader för ersättning till
ledande befattningshavare samt anställda     VD      Styrelseordförande

Styrelseledamöter samt 
ledande  befattningshavare Tjänstemän Ombud

(tkr) 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Moderbolaget

Löner och ersättningar 2 172 2 171 296 288 7 413 7 124 61 265 59 462 3 472 3 753

Sociala kostnader 1 690 1 685 48 47 4 188 3 978 30 969 28 507 - -

Varar pensionsavgifter 811 807 - - 1 522 1 420 8 926 7 684 - -

Totalt 3 862 3 856 344 335 11 601 11 102 92 234 87 969 3 472 3 753

Totalt koncernen 3 862 3 856 344 335 11 601 11 102 92 234 87 969 3 472 3 753

Länsförsäkringar Gävleborg har endast fasta ersättningar till ledande befattningshavare. Den vinstandelstiftelse som finns i företaget omfattar alla anställda. Grunden för utfall till stiftelsen baseras på 

det faktiska ekonomiska utfallet.

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättning till VD beslutas av styrelsen och utgörs av grundlön samt pension. Pensionsförsäkring för VD har tecknats från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag med en 

årslön. För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen normala anställningsvillkor.
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Upplysning om arvoden 
och utlägg till revisorer

      Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2018 2017 2018 2017

KPMG - revisionsuppdrag 472 399 442 369

KPMG - övriga tjänster 70 300 70 300

Totalt 542 699 512 669

Operationell leasing - leasingavtal
där företaget är leasetagare

(tkr) 2018 2017

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Inom ett år 11 717 11 288

Mellan ett år och fem år 6 404 8 155

Moderbolaget hyr samtliga kontorslokaler. Hyresavtalen (leasingavtalen) löper normalt på 3 
år, med en option till förlängning. Inga avtal innebär krav på förlängning. Bolaget leasar även 
företagsbilar. I leasingavtalen förekommer det indexklausuler.

33

Tilläggsupplysningar, angående försäkringsrörelsen
F Ö R SÄ K R I N G S K L AS S E R

(tkr) Totalt 2018
Olycksfall  

och sjukdom
Motorfordon 

övr. kl.
Motorfordon ansv 

mot tredje man
Brand- och annan 

egendomskada
Allmän  

ansvarighet Rättsskydd
Summa  

direkt försäkring
Mottagen 

återförsäkring

Premieinkomst, brutto 535 385 35 616 139 729 86 499 220 260 19 126 6 996 508 226 27 159

Premieintäkt, brutto 531 160 34 981 137 572 88 069 217 926 19 031  6 923 504 502 26 658

Försäkringsersättningar, brutto -506 213 -34 953 -119 712 -102 969 -215 611 -10 569 -2 617 -486 431 -19 782

Driftskostnader, brutto -116 440 -8 047 -31 649 -20 261 -50 134 -4 378 -1 593 -116 062 -378

Resultat av avgiven återförsäkring 47 085 1 257 -344 22 048 27 182 775 -27 50 891 -3 806

Skadeprocent, brutto 95 % 100 % 87 % 117 % 99 % 56 % 38 % 96 % 74 %
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Disposition av vinst eller förlust

(kr) 2018

Förslag till disposition av bolagets resultat 

Till årsstämmans förfogande står:

- Balanserad vinst 673 643 430

- Årets resultat 41 365 489

715 008 919

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 715 008 919

35 Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

• Fr o m 1 januari har länsförsäkringsgruppen ingått ett avtal om märkesförsäkring med Toyota. 

• Den 26 februari kom avgörandet av Högsta domstolen (HD) att Västmanlandsbranden 

från 2014 är en skada till följd av trafik. Det innebär att trafikskadelagens regler gäller och 

att det är skogsmaskinens trafikförsäkring, försäkrad i Länsförsäkringar Gävleborg, som 

ska betala krav på trafikskadeersättning. Sju försäkringsbolag och två skogsbolag har 

ställt krav mot trafikförsäkringen med vilka det avtalats om att avvakta HDs avgörande. 

Nu fortsätter processen med frågor kring skadevärdering och att följa Finansinspektio-

nens beslut om fördelning av kraven, eftersom de är högre än det maximala ersättnings-

beloppet i trafikförsäkringen på 300 miljoner kronor. Resultatmässigt belastade skadan 

2014 års resultat med vårt självbehåll i trafik som uppgick till 2,5 mkr. 
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Hudiksvalls hamn.
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Styrelsens underskrift
Gävle den 20 mars 2019

Mats Åstrand
Ordförande

Åke Axelson 
Ledamot

Lars Lennmalm
Ledamot

Carina Jakobsson
Vice Ordförande

Pia Ohlson
Ledamot

Pernilla Lundin
Ledamot

Per-Ove Bäckström
Verkställande Direktör

Jonas Olsson
Ledamot

Daniel Alfredsson
Arbetstagarrepresentant

Emma Nyström
Arbetstagarrepresentant

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Revisionsberättelsen har avgivits den 22 mars 2019
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Vad menas 
med kundägt?

LFgavleborg.se

SÅ FUNKAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG – ETT KUNDÄGT BOLAG

Alla kunder äger bolaget tillsammans. 
Vi är ett så kallat ömsesidigt bolag. 
Länsförsäkringar Gävleborg har 
ca 100 000 kunder.

Kunderna utser representanter i full-
mäktige. I varje kommun väljs en ledamot 
för varje påbörjat 4 000-tal försäkringar, 
dock minst en ledamot för varje kommun 
och minst 40 ledamöter totalt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organi-
sation och förvaltning. En viktig uppgift 
är även att tillsätta vd.

Bolagets vd är anställd för att sköta den löpande 
förvaltningen och arbetar för kundernas långsiktiga 
bästa. Vd ansvarar även för alla anställda med-
arbetare i bolaget. På Länsförsäkringar Gävleborg 
jobbar fler än 150 personer för att kunna serva 
kunderna så bra som möjligt.

KUNDERNA

FULLMÄKTIGEBOLAGETS
MEDARBETARE

STYRELSEN

Har du någon gång tänkt att du skulle vilja 
vara med och bestämma hur det går till i 
bank- och försäkringsbranschen? Hos oss är 
det möjligt. Vi skiljer oss från många andra 
försäkringsbolag och banker genom att vi är 

ett kundägt företag. Vi startades för drygt 
160 år sedan av invånare i vårt län som gick 
samman för att skapa ekonomisk trygghet 
för människor och verksamheter i regionen. 
Det är fortfarande vårt övergripande mål och 

därför är vi ett ”ömsesidigt” bolag. Det inne-
bär att var och en som har en sakförsäkring 
hos oss är med och äger försäkringsbolaget, 
som i sin tur är ägare i bankrörelsen och 
övriga verksamheter.
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovis-
ningen och koncernredovis-
ningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Länsför-
säkringar Gävleborg för år 2018. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 6-39 i detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med lagen om årsre-
dovisning i försäkringsföretag och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt lagen om årsre-
dovisning i försäkringsföretag. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och lagen om årsre-
dovisning i försäkringsföretag. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och för koncernen.

Mina uttalanden i denna rapport om års-
redovisningen och koncernredovisningen är 
förenliga med innehållet i den kompletterande 
rapport som har överlämnats till moderbola-
gets revisionsutskott i enlighet med revisors-
förordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Det-
ta innefattar att, baserat på min bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som 
avses i revisorsförordningens (537/2014) arti-
kel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget 
eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.

Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Gävleborg, org nr 585001-3086

Jag anser att de revisionsbevis jag har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen 
är de områden som enligt min professionella 
bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för den aktuella perioden. 
Dessa områden behandlades inom ramen för 
revisionen av, och i mitt ställningstagande till, 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet, men jag gör inga separata uttalan-
den om dessa områden.

Försäkringsteknisk avsättning
Se redovisningsprinciper i not 1 och andra 
relaterade upplysningar om Försäkringsteknisk 
avsättning i not 2 samt i not 23 för detaljerade 
upplysningar och beskrivning av området..

Beskrivning av området
Koncernens/moderbolagets avsättning för 
oreglerade skador inklusive skadelivränte-
reserv inom försäkringstekniska avsättning 
uppgår till 1 497 MSEK per 31 december 2018. 

Detta är ett område som innefattar bety-
dande bedömningar avseende osäkra framtida 
utfall, främst avseende tidpunkt och storlek 
för inträffade skador som ska regleras till 
försäkringstagare. 

Bolaget använder etablerade aktuariella 
värderingsmodeller för beräkningarna av den 
försäkringstekniska avsättningen. Modeller-
nas komplexitet ger dock upphov till risk för 
fel på grund av otillräcklig/ofullständig data 
eller felaktig utformning eller tillämpning av 
modellerna.

Bolagets avsättning för oreglerade skador 
består av ett flertal olika produkter med olika 
karaktär såsom avvecklingstid, skademönster, 
antaganden om sjuklighet, inflation, diskon-
teringsränta, dödlighet (livräntereserven) och 
omkostnader. 

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har bedömt de aktuariella antaganden i 
reserveringsmetoderna genom att jämföra 
värderingsantagandena med bolagets egna 
utredningar, myndighetskrav och bransch-
siffror. 

Vi har stickprovsvis testat kontroller i före-
tagsledningens process för bl a  extrahering av 
data som input till de aktuariella beräkningarna.

Vi har använt våra interna specialister på ak-
tuariella frågor för att utmana de metoder och 
antaganden som använts vid prognostisering 
av kassaflöden och värderingen av avsättning-
en. Vidare har vi via kontrollberäkningar veri-
fierat att avsättningen är rimlig jämfört med 
de förväntade avtalsenliga förpliktelserna. 

Vi har också kontrollerat fullständigheten 
i de underliggande fakta och omständigheter 
som presenteras i upplysningarna i årsredo-
visningen och bedömt om informationen är 
tillräckligt omfattande för att förstå företags-
ledningens bedömningar.

Värdering av finansiella instrument  
klassificerade som nivå 3
Se redovisningsprinciper i not 1 och andra rela-
terade upplysningar om finansiella instrument 
i not 2 och not 16 för detaljerade upplysningar 
och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Koncernen har finansiella tillgångar som vär-
deras till verkligt värde och som klassificeras 
i 3 enligt IFRS värderingshierarki. Koncernen 
har finansiella tillgångar i nivå 3 om 889 MSEK. 

Värderingen av finansiella tillgångar som 
klassificeras i nivå 3 enligt IFRS värderings-
hierarki innefattar betydande bedömningar 
av företagsledningen, eftersom de värderas 
baserat på indata som ej är observerbara av 
externa parter.

Bolagets tillgångar enligt ovan, utgörs av 
aktier och andelar.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har testat nyckelkontroller i värderings-
processen, innefattande företagsledningens 
fastställande och godkännande av antagan-
den och metoder som använts i modellba-
serade beräkningar, kontroller av kvalitet i 
data, förändringshantering avseende interna 
värderingsmodeller samt företagsledningens 
genomgång av värderingar utförda av externa 
specialister.

Vi har bedömt metoderna i värderingsmo-
dellerna mot branschpraxis och värderings-
riktlinjer.

Vi har jämfört använda antaganden med 
lämpliga referensvärden och priskällor samt 
undersökt betydande avvikelser.

Vi har också kontrollerat fullständigheten 
i de underliggande fakta och omständigheter 
som presenteras i upplysningarna i årsredo-
visningen och bedömt om informationen är 
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tillräckligt omfattande för att förstå företags-
ledningens bedömningar samt av tillämpade 
metoder.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan infor-
mation än årsredovisningen och koncernre-
dovisningen och återfinns på sidorna 1-5. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen 
och koncernredovisningen omfattar inte 
denna information och jag gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med min revision av årsredo-
visningen och koncernredovisningen är det 
mitt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informatio-
nen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att 
rapportera detta. Jag har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och  
verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättas och 
att de ger en rättvisande bild enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så 
som de antagits av EU. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktö-
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att 
det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter 
i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan-
siella rapportering. 

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte inne-
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i års-
redovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använ-
der jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

 � identifierar och bedömer jag riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

 � skaffar jag mig en förståelse av den del av 
bolagets interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

 � utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimlighe-
ten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

 � drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 

sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att ett bolag och en koncern inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

 � utvärderar jag den övergripande presen-
tationen, strukturen och innehållet i års-
redovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsre-
dovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

 � inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är 
ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som 
jag identifierat.

Jag måste också förse styrelsen med ett 
uttalande om att jag har följt relevanta yrkes-
etiska krav avseende oberoende, och ta upp 
alla relationer och andra förhållanden som 
rimligen kan påverka mitt oberoende, samt i 
tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras 
med styrelsen fastställer jag vilka av dessa 
områden som varit de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, inklusive de viktigaste 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, 
och som därför utgör de för revisionen särskilt 
betydelsefulla områdena. Jag beskriver dessa 
områden i revisionsberättelsen såvida inte 
lagar eller andra författningar förhindrar 
upplysning om frågan.

Revisionsberättelsen 
fortsätter på nästa sida
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Rapport om andra krav  
enligt lagar och andra  
författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har jag även utfört en re-
vision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Länsförsäkringar Gävleborg 
för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman dispo-
nerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god re-
visorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhäm-
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för mina uttalanden.

Styrelsens och  
verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenhe-
ter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den lö-
pande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.  

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltning-
en, och därmed mitt uttalande om ansvarsfri-
het, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

 � företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 � på något annat sätt handlat i strid med 
försäkringsrörelselagen, lagen om årsredo-
visning i försäkringsföretag eller bolagsord-
ningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, 
och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om för- 
slaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som  
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
försäkringsrörelselagen.

Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed i Sverige använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat om förslaget är förenligt med 
försäkringsrörelselagen.

Gunilla Wernelind, Box 382, 101 27, Stockholm, 
utsågs till Länsförsäkringar Gävleborgs revisor 
av bolagsstämman den 3 maj 2018. KPMG AB  
eller revisorer verksamma vid KPMG AB har 
varit bolagets revisor sedan 2013.

Stockholm den 22 mars 2019 

Gunilla Wernelind 
Auktoriserad revisor 

Övre bergsgränd
Gamla stan i Gävle
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Styrelse

Styrelse

Född 1951. Invald 2007. Ordförande
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Gästrike 
Återvinnare, Ledamot i Länsförsäkringsbolagens 
forskningsfond, Ledamot i Länsförsäkringar AB:s 
valberedning, Ledamot i Gästrike Ekogas AB, Ord-
förande i revisionen i Ockelbo kommun. Tidigare 
uppdrag: Ordförande i Ockelbogårdar, Ledamot 
Inköp Gävleborg, Ledamot i Gavlegårdarna, 
Ordförande i Wij trädgårdar, Ledamot i lokal bank-
styrelse Ockelbo, Kommunförbundet Gävleborg, 
Kommunalråd, Landstingsråd.

Född 1969. Invald 2004. Vice ordförande. 
Övriga styrelseuppdrag: Suppleant BRIAB 
Industri AB, Ordförande i Gävleborgs Åkeri-
service AB. Tidigare uppdrag: Suppl. TransLink 
Släpvagnar AB, Ledamot i Lastbilsteknik i 
Borlänge AB, Suppl. i TransLink i Kilafors AB, 
Suppl. i TDS-Trailer Däck Service AB, Ledamot 
i Servotech i Umeå AB, Suppleant i Dahlin 
Teknikkonsult.

Född 1967. Invald 2018. Ledamot
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Ekono-
miutv i Freluga AB, Ledamot i Världsarvet 
Gästgivars AB, Ledamot i Sandvik Mining & 
Construction Köping AB. Tidigare uppdrag: 
Ledamot i BRUKS AB, Ledamot i Söderhamns 
Stuveri & Hamn AB.

Född 1958. Invald 2010. Ledamot.
Tidigare uppdrag: Ledamot i Brynäs IF, 
Ledamot i Gavlerinkens Fastighets AB, 
Ledamot i Ockelbogårdar, Gävle Energi AB, AB 
Gavlegårdarna, Grabig Byggledare AB.

Född 1969. Invald 2012. Ledamot.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Komson, 
Ordförande i Facilitate Partner AB Tidigare 
uppdrag: Ledamot i Donald Davies & Partners 
AB, Ledamot i Teeness A/S- Trondheim- 
Norge, Ledamot i Sandvik Coromant Benelux, 
Sandvik Coromant South Africa, Ledamot i 
Facilitate  Partner AB, Ledamot i Almi Före-
tagspartner Uppsala.

Mats Åstrand

Född 1966. Invald 2012. Ledamot. 
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Motor-
branschens Riksförbund Gävleborg, Ordförande 
i Svenska återförsäljarföreningen Mitsubishi,  
Ledamot i Bromakon, Ledamot i Bro Förvalt-
ning AB, Ledamot i P.S A Bilar AB, Ordförande 
valberedningen Motorbranschens Riksförbund. 
Tidigare uppdrag: Ledamot i Motorbranchens 
Riksförbund Bilhandelsstyrelsen, Ledamot i 
Peugeot Åf, Ledamot i  Mitsubishi Åf.

Född 1946. Invald 2003. Ledamot. 
Tidigare uppdrag: Olika befattningar inom 
Sandvikskoncernen, Ordförande i ALMI 
Gävle Dala, Ledamot i Mellansvenska Handels-
kammaren.

Född 1959, Invald 2013. Verkställande direktör
Övriga uppdrag: Ledamot i Länsförsäkringar 
Gävleborg, Ledamot i Länsförsäkringar Bank 
AB Tidigare uppdrag: Marknadschef Länsför-
säkringar Gävleborg, Biträdande Regionchef 
Swedbank Mellersta Regionen, Ledamot i 
Länsförsäkringar Mäklarservice AB.

Född 1982. Invald 2017.  
Arbetstagarrepresentant. Privatrådgivare.

Född 1976. Invald 2018.  
Arbetstagarrepresentant. Privatrådgivare.

Carina Jakobsson Pia Ohlsson Lars Lennmalm

Pernilla LundinJonas Olsson Åke Axelson Per-Ove Bäckström

Emma Nyström Daniel Alfredsson
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Fullmäktige

Gävle
Björn Sjunning, Valbo
Lars Alfredsson, Forsbacka
Kurt Bengtsson, Gävle
Erik Wallman, Axmar
Susanne Edineus, Gävle
Kristin Jacobsson, Valbo
Helena Forslund, Trödje
Anders Paulsen, Gävle
Helny Sjöström, Gävle
Ulrika Spåls, Gävle
Anna Utterberg, Gävle
Vakant

Sandviken
Susanne Lindqvist, Järbo
Anderz Carlsson, Sandviken
Ingela Näslund, Sandviken
Lars-Ivan Ivarsson, Sandviken
Bror-Inge Hansson, Sandviken
Christian Wallbom, Sandviken
Peter Bellman, Sandviken
Elisabeth Othzén, Sandviken

Hofors
Hans Larsson, Torsåker
Kjell Johansson, Hofors

Ockelbo
Krister Larsson, Ockelbo
Jan Stark, Ockelbo

Bollnäs
Nils-Erik Larsson, Arbrå
Susanne Radgren, Bollnäs
Niklas Svedlund, Bollnäs

Ovanåker
Jan Setterberg, Alfta

Söderhamn
Sara Sjölin, Ljusne
Staffan Brundin, Norrala
Berit Kvist, Söderala

Hudiksvall
Per-Erik Jonsvens Nilsson, Hudiksvall
Mats Lindberg, Hudiksvall
Helena Nilsson, Hudiksvall
Madeleine Sahlin, Hudiksvall
Göran Vesterlind, Hudiksvall
Emil Oldmark, Näsviken

Nordanstig
Stig Eng, Harmånger
Lisa Larsson, Jättendal
Bernt Jonsson, Hassela

Ljusdal
Helena Aronsson, Tallåsen
Anna Andersson, Tallåsen
Jonas Wiklander, Ljusdal
Sten Ångström, Ljusdal

Om fullmäkige

Vi är ett kundägt bolag och som sakförsäkringstagare hos oss är du delägare, 
och som delägare har du möjlighet att ta plats i vårt företags högsta beslutande 
organ – Fullmäktige. Det är Fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta 
i styrelsen. Och eftersom styrelsen utser vd, och vd sedan leder arbetet i de 
olika verksamheterna, så kan man säga att du som ledamot är med och påverkar 
företagets inriktning från toppen.

Som ledamot i Fullmäktige är man med och styr den långsiktliga utvecklingen för 
Länsförsäkringar Gävleborg och deltar bland annat i övergripande beslut. Och 
som ledamot är man en viktig representant och ambassadör för det kundägda 
bolaget Länsförsäkringar Gävleborg.

Läs mer om hur det fungerar på vår webbplats LFgavleborg.se/fullmaktige
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Vår hållbarhetsredovisning
För många kan det 
vara lätt att tro att 
vår verksamhet 

bara handlar om siffror och 
pengar, men allt vi gör hand-
lar om människorna som bor 
här i Gävleborg.

Hållbarhet har alltid varit en naturlig del 
i vårt bolag. För över 165 år sedan gick 
Gävleborgs bönder samman och skapade 
ett gemensamt bolag för att på så sätt öka 
tryggheten för medlemmarna och deras 
egendom - på ett långsiktigt sätt. Det var 
där och då vi la grunden till den kultur som 
genomsyrar oss: ett engagemang i det 
lokala samhället och att vara rädd om våra 
medlemmars, kunders, pengar. Ja, i många 
fall - våra grannar och vänners pengar.

En Årsredovisning har vi skrivit i alla tider. 
Där berättar vi hur vårt företag mår eko-
nomiskt och hur vi investerar våra kunders 
pengar. En Hållbarhetsredovisning däremot, 
enligt lagkrav och andra regler, är ett rela-
tivt nytt sätt för oss att berätta vad vi gör. 

Detta är vår andra rapport. 
Men vi gör det med stor entusiasm – vi 

vill berätta om de investeringar vi gör, både 
ekonomiska som personella, för ett tryggt 
och hållbart samhälle. Nu om någonsin är ett 
hållbarhetsperspektiv viktigt att ha i alla delar 
i verksamheten, och att vi alla hjälps åt. Både i 
det stora som i det lilla, för allas vår framtid.

I vår Hållbarhetsredovisning kan du läsa 
vad hållbarhet betyder för oss, vad vi gör och 
varför vi strävar efter att arbeta och agera 
hållbart. I vårt bolag tar vi ett aktivt socialt 
ansvar, som förenar samhällsnytta med 
affärsnytta. Vi är måna om att våra resurser 
används i de sammanhang där de gör verklig 
skillnad. Därför känns det självklart för oss 
att satsa lite extra på trygghet och möjlighe-
ter för barn och unga, de som är vår framtid. 

Vi utgår från vår vision – Ett tryggt och 
attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt – och  
vi inspireras av FN:s Globala mål Agenda 
2030 - för hållbar tillväxt. 

Vi kommer fortsätta vårt arbete för att 
driva positiva förändringar, för att hitta 
samarbeten kring insikter, trendspaningar 
och kunskapsutbyten, för att vara en naturlig 
samarbetspartner för flera i samhället.

Tack för att du väljer oss som bolag, det 
gör att vi tillsammans är med och bidrar till 
en hållbar framtid här. För som vi brukar säga; 
för andra banker och försäkringsbolag är 
Gävleborg inte hela världen – men det är det 
för oss.

Ann-Sofie Wesslén-Weiler
Hållbarhetsansvarig
Länsförsäkringar Gävleborg

Vi stödjer FN:s globala mål i vårt hållbarhetsarbete Läs mer om FN:s globala 
mål på globalamalen.se
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Ta del av vårt hållbarhetsarbete i vår  
hållbarhetsredovisning som du finner på vår webbplats

LFgavleborg.se/hallbarhet



Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Gävleborg äger 3,27 
procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar 
AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB 
inräknas i Länsförsäkringar Gävleborgs 
konsolideringskapital. 

Styrkan i varumärket
Styrkan i Länsförsäkringars varumärke är re-
sultatet av ett varumärkes- och värderings-
arbete som varit konsekvent och långsiktigt. 
Varumärket är ett sätt att leva och uppträda 
i kontakt med kunderna och med det lokala 
samhället i övrigt. Varumärket är fortsatt 
mycket starkt i relation till konkurrenternas 
inom branschen för bank, försäkring och 
pension. Kantar Sifos anseendeundersök-
ning 2018 visar att Länsförsäkringar har det 
åttonde högsta anseendet av alla svenska 
företag – en lista som toppas av Volvo och 
Ikea. Länsförsäkringar har också under 
många år legat högt upp när Svenskt Kvali-
tetsindex redovisar hur nöjda kunderna är 
med sin bank och sitt försäkringsbolag – den 
senaste mätningen visade landets högsta 
kundnöjdhet inom både bank, försäkring och 
fastighetsförmedling.

Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäk-
ringsgruppens fondförsäkringsbolag och 
dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Bolaget 
erbjuder pensionssparande främst inom 
tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs 
produkter distribueras via länsförsäkringsbo-
lagen, franchise och oberoende försäkrings-
förmedlare. Kunderna erbjuds fondförvalt-
ning, garantiförvaltning och riskförsäkring 
inom personriskområdet. Länsförsäkringars 

Samverkan som stärker
Länsförsäkringar Gävleborg

rekommenderade fondutbud består av 38 
fonder med eget varumärke och 52 externa 
fonder. Utöver det rekommenderade utbudet 
erbjuds 41 fonder i ett utökat fondutbud. 
Fonderna under eget varumärke finns inom 
Länsförsäkringars eget fondbolag och för-
valtas till stora delar av externa förvaltare. 
Länsförsäkringar Fondliv förvaltar 126 mdr åt 
liv- och pensionsförsäkringskunderna.  

Länsförsäkringar Liv, som är stängt för 
nyteckning sedan 2011, förvaltar traditionell 
livförsäkring åt sina kunder i fyra bestånd; 
Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och För-
säkrad Pension. De flesta kunder med Gamla 
Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension har 
möjlighet att byta sina befintliga försäkringar 
till Nya Trad. Länsförsäkringar Liv förvaltar 
cirka 109 mdr åt liv- och pensionsförsäk-
ringskunderna. 

Bankverksamhet
Länsförsäkringar Bank grundades 1996 och 
är idag Sveriges femte största retailbank. 
Bankverksamheten bedrivs enbart i Sverige 
och marknadspositionen fortsätter att 
stärkas kontinuerligt. Strategin är att erbjuda 
banktjänster till länsförsäkringsgruppens 
kunder och utgår från Länsförsäkringars 
starka varumärke och den lokala förankring-
en. Målet är att med en låg risk ha en fortsatt 
god tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest 
nöjda kunderna och fler kunder som har både 
bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har enligt Svenskt 
Kvalitetsindex Sveriges mest nöjda bankkun-
der på privatmarknaden för femte året i rad. 
Länsförsäkringar Bank har också de mest 
nöjda bolånekunderna.

 Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars 
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring 
och är marknadsledande i Sverige. Agria är ett 
renodlat specialistbolag för djurförsäkring och 
har med stöd av kärnvärden som nära, innova-
tiva, engagerade och enkla byggt ett starkt 
varumärke i Sverige.  Nu pågar arbetet med 
att etablera Agrias varumärke på de övriga 
fem marknaderna med samma framgångrika 
koncept. En viktig del av Agrias affärsmodell är 
nära samarbeten med djurägarorganisationer.

Hälsa
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar 
AB driver produkt- och affärsutvecklingen 
inom det växande sjukvårds- och gruppför-
säkringsområdet, mot såväl företags- som 
privatsegmentet. Bland erbjudandena som 
utvecklas finns produkter som liv-, sjuk-, 
olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring, samt 
bolåneskyddet Bo kvar.

Länsförsäkringar försäkrar mer än vart 
tredje företag i Sverige och erbjuder en 
sjukvårdsförsäkring som ger företagen och 
deras medarbetare tillgång till ett antal 
förebyggande hälsotjänster och personligt 
samtalsstöd. På så sätt hoppas vi kunna bidra 
till bättre hälsa. Bolåneskyddet är ett viktigt 
sätt att bidra till våra strategiska bolånekun-
ders ekonomiska trygghet. 

Länsförsäkringar Gävleborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen 
Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga 
stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Läns-
försäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringar Gävleborg har 
alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet 
och service- och utvecklingsarbete inom till exempel liv- och fondförsäkring, bank, fond-
förvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och hälsaförsäkring. Länsförsäkringar ABs 
uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på 
sina respektive marknader.
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Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Alla försäkringsbolag har behov av att skydda 
sin verksamhet mot kostnader för stora 
enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast 
vänder sig ett försäkringsbolag till speciella 
återförsäkringsbolag på den internationella 
marknaden för att försäkra en del av sina 
risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bo-
lagen en naturlig möjlighet att dela riskerna 
mellan sig. 

Länsförsäkringar Gävleborg betalar årligen 
in en återförsäkringspremie till Länsförsäk-
ringar Sak. Premien baseras bland annat på 
exponering och skadehistorik, men också på 
hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. 
Självbehållet kan jämföras med den självrisk 
som privatpersoner och företag betalar inom 
skadeförsäkring. Genom gemensam upp-
handling och intern återförsäkring behålls 
den största delen av återförsäkringspremien 
inom länsförsäkringsgruppen och kostna-
derna för externa återförsäkrare blir mindre 
och stabilare, något som gynnar Länsförsäk-
ringar Gävleborgs kunder. 

Övrig samverkan
Förutom den samverkan som sker genom 
Länsförsäkringar AB så direktäger de 23 
länsförsäkringsbolagen, tillsammans med 
berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar 
AB, även Länsförsäkringar Fastighetsför-
medling och Länsförsäkringar Mäklarservice. 
I dessa båda bolag deltar Länsförsäkringar 
Gävleborg med ägarandelarna 1,85 respek-
tive 4,0 procent. Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling utgör en viktig säljkanal för 
Länsförsäkringar Gävleborg och Länsförsäk-
ringar Mäklarservice samordnar erbjudandet 
gentemot försäkringsförmedlarna.  
 
Gemensam utveckling
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att 
driva länsförsäkringsgruppens gemensamma 
utvecklingsarbete i syfte att stärka länsför-
säkringsbolagens konkurrenskraft och att 
öka värde för kunderna. Utvecklingsarbetet 
bedrivs alltid från kundbehov och länsförsäk-
ringsgruppens gemensamma strategier och 
affärsplaner och fokuseras dels på utveckling 
av kundmötesplatserna, dels på produkter, 
tjänster och funktioner för länsförsäkrings-
bolagens sakförsäkringsaffär.

Utveckling av kundmötesplatserna
Arbetet har under året fokuserats på 
utveckling av den proaktiva kunddialogen, 
förbättringar av kund- och medarbetarupp-
levelser genom ökad automatisering och 
digitalisering samt ständiga förbättringar av 
kundmötesplatserna. Specifika satsningar 
har gjorts för att utveckla företags- och 
skadekundmötet. 

Kunddialogen har utvecklats genom nya 
och bättre analysmöjligheter samt genom 
införande av ett nytt verktyg för proaktiv och 
automatiserad kundbearbetning.  Tillsam-
mans har detta skapat möjligheter att ge 
kunderna relevanta erbjudanden vid rätt 
tillfälle. Vilka kunder som fått vilka erbju-
danden återkopplas också till kundhan-
teringssystem, för att ge handläggare en 
samlad bild av kommunikationen med en-
skilda kunder. De kanaler som initialt stöds 
för denna marknadsbearbetning är e-post 
och SMS, fokus har inledningsvis lagts på 
privatkunderna. Viktiga delar i det fortsatta 
arbetet är att kunna använda fler kanaler 
samt att fokusera på företagskampanjer.

Kund- och medarbetarupplevelsen har för-
bättrats genom det pågående införandet av 
”on-line”-mötet vilket ger möjlighet för kund 
och rådgivare att dela skärm ”över nätet”. 
Det som visas på skärmen är den utvecklade 
behovsguiden som syftar till att fånga och 
behålla kundens intresse. Upplevelsen för de 
kunder som använder den digitala brevlådan 
Kivra har förbättrats genom att Länsförsäk-
ringar nu kan distribuera dokument i denna 
kanal. I ett första steg för de produkter som 
hanteras i det nya sakförsäkringssystemet, 
arbetet med att göra detta möjligt för fler 
produkter pågår. 

För att förbättra medarbetarupplevelsen 
har en kartläggning av arbetssätt och behov i 
kundmötet gjorts för prioriterade roller. Det 
har gett underlag för ständiga förbättringar 
av kundmötesplatserna och ger också viktigt 
underlag för det mer långsiktiga förflytt-
ningsarbetet.  

Företag kan nu ges access till Mina sidor 
utan att behöva besöka ett kontor. I ett första 
steg är detta möjligt för enskilda firmateck-
nare och arbetet med motsvarande möjlighet 
för samtliga företag fortsätter tillsammans 
med andra åtgärder för att förbättra digitala 
tjänster för företag. Under året har också 
insiktsarbete bedrivits inom det expansiva 
segmentet kunskapsintensiva tjänsteföretag, 
det i syfte att få underlag för produkt- och 
tjänsteutveckling och proaktiv marknadsbe-
arbetning. 

Kunderna kan nu se sina anmälda motor-
skador i Länsförsäkringars app. Grundläg-
gande information visas för såväl pågående 
som avslutade skador och det är också 
möjligt att enkelt komplettera pågående 
motorskador. Detta är det första steget i det 
pågående viktiga arbetet med att ge kun-
derna möjlighet att kunna följa hanteringen 
av en anmäld skada i de digitala kanalerna. 

Under året har det också blivit möjligt 
att anmäla fler skador i appen, till exempel 
reseskador. Risken för bedrägeri i samband 
med skadeanmälan har också minskats 

genom att kunderna nu måste identifiera sig 
med BankID i samband med skadeanmälan 
på hemsidan. Hemsidan har också komplet-
terats med ytterligare skadeguider för att ge-
nerellt underlätta kundernas skadehantering. 
Guiderna beskriver hur kunden kan agera då 
självbetjäningstjänster används och också 
hur en skada normalt hanteras. 

De digitala kanalerna, Länsförsäkringars 
hemsida, Mina sidor samt appen, utvecklas 
ständigt för att förenkla och förbättra kund-
upplevelsen. Bland förbättringarna på Mina 
sidor märks den personliga menyn med egna 
inställningsmöjligheter, snyggare och enklare 
startsida, bättre möjlighet att sortera och 
hantera transaktioner och enklare hantering 
av Swish. I appen har det till exempel blivit 
möjligt att bli bankkund digitalt eller att 
beställa vädervarningar från SMHI i form av 
”push-notiser”. Säkerheten har också höjts 
genom att inloggning via PIN-kod ersatts 
med BankID, det gäller såväl Mina sidor som 
appen. 
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Affär för egen räkning (f.e.r)
Med affär för egen räkning avses den del av för-
säkrings affären som ett försäkringsbolag själv 
står risken för och som alltså inte återförsäkras 
hos and ra bolag. Affär för egen räkning är med 
andra ord bruttoaffär minskat med avgiven 
återförsäkring.

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

Avvecklingsresultat
För skador som inte är slutreglerade vid 
räkenskaps årets utgång reserveras medel, i bok-
slutet, i avsättning för oreglerade skador.

Att bedöma kommande utbetalningar kan av 
många olika skäl vara svårt. Inflationsutveckling-
en kan bli en annan än den som förutsattes när 
skadan värderades. Lagstifning och/eller praxis 
beträffande personskador kan förändras. Vidare 
är det rent allmänt svårt att bedöma utbetalning-
arna för en komplicerad skada, vars slutreglering 
kan ligga flera år framåt i tiden.

Om det beräknade ersättningsbeloppet för en 
skada visar sig vara övervärderat, uppstår en av-
vecklingsvinst. Om beloppet undervärderats blir 
det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

Bruttoaffär
Försäkringsaffär utan avdrag för den del av af-
fären som återförsäkras hos andra bolag.

Direktavkastningsprocent
Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdel-
ning på aktier och andelar och över-/underskott 
på egna fastigheter i procent av tillgångarnas 
genomsnittsvärde värderade till marknadsvärde.

Direkt försäkring
Försäkringsavtal direkt mellan bolaget och 
försäk rings tagaren. Till skillnad från indirekt 
försäkring är bolaget direkt ansvarigt gentemot 
försäkringstagaren.

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

Driftskostnadsprocent
Driftskosnader för egen räkning i förhållande till 
premie intäkt för egen räkning.

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

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

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

Skadeprocent (f.e.r)
Försäkringsersättningar för egen räkning i förhål-
lande till premieintäkt för egen räkning.

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

Säkerhetsreserv
Kollektiv säkerhetsbetingad förstärkning av de 
försäkringstekniska avsättningarna.

Totalkostnadsprocent
Summan av skadeprocent (f e r) och driftkost-
nadsprocent.

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade vinster 
och förluster samt orealiserade värdeföränd-
ringar under året i procent av tillgångarnas 
genomsnittsvärde värderade till marknadsvärden.

Utjämningsfond
Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl 
utsatt för betydande svängningar i årsresultatet, 
främst beroende på antalet storskador och deras 
omfattning. För att utjämna dessa svängningar 
har till och med 1990 skattefri avsättning kun-
nat ske till en fond som kallas utjämningsfond. 
Ytterligare avsättning får inte göras. Fonden får 
användas till att täcka förlust på försäkringsverk-
samheten eller totalt.

Uppskjuten skatt
Beräknad skatt på orealiserade vins ter på place-
ringstillgångar samt på skillnaden mellan bokfört 
och skattemässigt värde på fastigheter samt på 
andra temporära skillnader.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela 
den ansvarighet som det iklätt sig gentemot för-
säkringstagare, återförsäkrar bolaget de tecknade 
för säkringarna – helt eller delvis – hos andra bolag. 
Man talar härvid om avgiven återförsäkring hos det 
förstnämnda bolaget och om mottagen återför-
säkring (Indirekt försäkring) hos det sistnämnda 
bolaget.

Ord & Uttryck
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Kontakta Länsförsäkringar Gävleborg


