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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. Numera 
kan vi dessutom försäkra dig om en ”egen” bank. Vår bank-
verksamhet har utvecklats starkt sedan starten 1996 och 
idag är Länsförsäkringar det varumärke som har högst 
anseende bland Sveriges bank- och försäkringskunder.

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 livssitua-
tion, 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 förtro-
endet att ta hand om ett sparande eller en kapitalplace-
ring.

Det finns ytterligare ett skäl att ha ett lokalt perspektiv 
på dina bank- och försäkringsaffärer. Eftersom vi är ett 
kundägt bolag har vi inga anonyma aktieägare som kräver 
oss på stora vinster. Det enda vinstdelningssystem vi har 
är det som fördelar förtjänsten mellan våra kunder. 

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 många 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 24,9 %

Villahem 34,4 %

Fritidshus 38,2 %

Motor 29,2 %

Marknadsandelar, företag

Företagsförsäkring * 39,4 %

Motor 33,0 %

Skador

Skadeprocent 65  %

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som 
tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma 
hålls tisdagen den 3 maj, klockan 13 i Teknikparken i Gävle.

* Ny mätmetod
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VD-kommentar
Ett bra resultat och nöjda kunder

Starkt ekonomiskt resultat
År 2015 var ett resultatmässigt bra år för 
Länsförsäkringar Gävleborg. Årsbokslutet 
visar ett rörelseresultat på 107 mkr (142,9 
mkr 2014). Detta är glädjande och ger oss 
möjlighet att fortsätta växa i våra affärer, 
samtidigt som vi behöver vara noga med 
våra kostnader. Resultatet grundar sig på 
en låg skadekostnad och vi har fortsatt att 
intensifiera vårt skadeförebyggande arbete. 
Skadekostnadsprocenten landar på histo-
riskt låga 65 %. Ett skadeår utan storskador 
tillsammans med ett nytt och effektivare 
arbetssätt på skadeavdelningen har bidragit 
till det goda resultatet. Årets kapitalavkast-
ning blev + 3,1 %.

Omvärlden
2015 präglades av en mycket osäker 
utveckling i omvärlden. Året känneteckna-
des av global tillväxtoro, kraftigt fallande 
oljepris, geopolitisk oro samt hög volatilitet 
på de finansiella marknaderna. Samtidigt 
fortsatte svensk ekonomi att utvecklas väl 
med god tillväxt och en stark utveckling 
på arbetsmarknaden. Det ovanligt låga 
ränteläget har bidragit till fortsatt stigande 
huspriser, vilket har intensifierat debatten 
kring bostadsmarknaden. Kraftiga flykting-
strömmar i hela Europa, och i synnerhet 
Sverige, leder till nya utmaningar inom 
många områden.

Det lokala drar det digitala
Vi kan tack vare den digitala utvecklingen 
hela tiden följa vad som händer såväl i 
omvärlden som på vår hemort - och givet-
vis vad som händer på kontot. Vi tror på 
kombinationen av det fysiska mötet och att 
leverera värdefulla digitala lösningar för 
våra kunder. Vår app utsågs till bästa mobila 
app 2015 (på Mobilgalan) och fick även 
priset som bästa serviceapp i Webb Service 
Awards och visst används den av våra 
kunder. Det är nu vanligare att göra sina 
banktjänster via mobila enheter än via da-
torn. I snitt loggar en länsförsäkringskund 

in i appen 21 gånger per månad och ungefär 
50 % använder appen för att binda räntan, ca 
60 % handlar fonder, 40 % använder appen 
till att handla aktier, 60 % för att föra över 
pengar och 35 % betalar sina räkningar  via 
mobilen. Att kunna ge våra kunder den här 
servicen är jätteviktigt för oss och ett bevis 
på hur vi driver utvecklingen tillsammans 
inom Länsförsäkringsgruppen. Samtidigt 
som vi fortsatt behöver vara relevanta i 
varje direkt möte med våra kunder - på våra 
kontor, hos kund, i det där skadesamtalet. 
Det är här vi lär känna våra kunder och 
deras behov ännu mer och det är så som 
det lokala driver det digitala. 

Vårt nya huvudkontor
Vår nya fastighet, som är både vårt besöks-
kontor i Gävle och huvudkontor för hela 
länet, blev inflyttningsklar i september. Det 
känns viktigt att kunna göra en investering 
på hemmaplan och så nära kunderna som 
möjligt. Huset blir en knutpunkt för oss i 
länet med möjlighet till många kontakter 
med kunder och andra intressenter. Inflytt-
ningen för över hundra personer gick bra 
och hösten har kantats av kundträffar och 
invigningar. Dessutom märker vi ett stort 
intresse från andra bolag att besöka oss för 
att studera vårt aktivitetsbaserade arbets-
sätt och se vårt fina kontor. Det känns 
väldigt roligt och att då stolt också kunna 
berätta att vårt hus är miljöcertifierat enligt 
Leed Gold. Det är ett internationellt certi-
fieringssystem som tar hänsyn till hur en 
fastighet byggs, med vilka material och hur 

den sedan drivs på ett miljöeffektivt sätt, 
vilket stämmer väl överens med vår vision 
om ett tryggt och attraktivt Gävleborg i 
hållbar tillväxt. 

Nöjda och lojala kunder och ägare
Vi är ett bolag som ägs av våra kunder och 
det är naturligt för oss att se våra kunder 
som våra enda uppdragsgivare. En viktig 
del i vår vardag är att jobba med ständiga 
förbättringar. Under 2015 har vi jobbat 
intensivt för att utveckla våra produkter 
och erbjudanden inom försäkring och vi har 
gjort ett omfattande förbättringsarbete på 
vår skadeavdelning. 

Vi har också utökat vår service med 
skadeförebyggande besök under kvällstid, 
genom rekrytering av studenter från bygg-
nadsingenjörsprogrammet vid Högskolan 
i Gävle. Vi ser det som en investering för 
framtiden, både för oss och för länet, och 
på samma sätt har vi anställt ekonomistu-
denter för att hjälpa oss med försäljning 
och kundvård via telefon ett par kvällar i 
veckan. Utöver det har Länsförsäkrings-
gruppen under året samordnat kundservice 
via telefon, vilket innebär att tillgänglighe-
ten har blivit bättre för våra kunder under 
kvällar och helger. 

Vi har också fortsatt arbetet med att 
bredda våra yrkesroller och fortbilda våra 
medarbetare för att kunna se och möta hela 
kundens behov i varje möte. Vi jobbar med 
andra ord på bred front mot fler nöjda och 
lojala kunder.

Regelverk
Det nya regelsystemet Solvens 2 började 
gälla den 1 januari 2016. Vi har lagt stora 
resurser på anpassningen till detta, både 
vad det gäller utbildning till styrelsen och 
personalen samt systemutveckling. Syftet 
med förändringarna, som gäller hela EU, är 
att stärka konsumentskyddet.

Juryns motivering

En odiskutabel vinnare med 
överlägsna funktioner och 
toppresultat i alla tester.

Bästa app på Mobilgalan
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Samhällsengagemang för ett 
tryggare och attraktivare Gävleborg
Vi engagerar oss inte bara i våra kun-
ders ekonomiska trygghet utan också i 
samhället runtomkring oss. Det tydligaste 
beviset är att vi är en huvudpartner i En 
bra start. Detta arbete gör vi tillsammans 
med Brynäs IF och deras samarbete med 
Unicef. En bra start arbetar förebyggande 
för att bryta utanförskap genom att skapa 
sammanhang där gemenskapen stärks 
för barn och unga. Under året har tydliga 
verksamhetsplaner tagits fram och flera 
goda aktiviteter genomförts. Vi har bland 
annat varit aktiva i arbetet för att få ut 
fler unga, arbetslösa i praktik genom en 
praktikmodell som tagits fram i samar-
bete mellan En bra start och Arbetsför-
medlingen. Andra lyckade aktiviteter är 
Barnkonventionens dag med världsrekord 
i matematik, Playdays på lovdagar med 
tusentals aktiva barn och regelbundet ar-
bete ute i skolorna. Utöver detta är vi stolt 
partner till en rad samarbeten i Gävleborg 
där våra föreningar gör en värdefull insats 
för en meningsfull och trygg fritid för våra 
barn och ungdomar.

Sammanfattningsvis så har Länsför-
säkringar Gävleborg under 2015 stärkt 
sin position i Gävleborg med ett starkt 
resultat och med starka nyckeltal. Jag 
är mycket stolt över mina engagerade 
medarbetare som gör allt för vår enda 
uppdragsgivare, kunden/ägaren. 

Per-Ove Bäckström, Vd
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Faktaruta enradig huvudrubrik

Lorem ipsum dolor sit amet

•	 Duis	metus	enim,	laoreet	sit	amet	ultricies	sed,	porttitor	sed	ante.	Mauris	rhoncus	fringilla	nisi	vitae	hendrerit.

•	 Quisque	tristique	porttitor	felis	eu	dictum.	Sed	auctor,	sapien	at	lobortis	mattis,	felis	quam	rhoncus	nisl,	eu	

sagittis lectus ipsum at dui. Mauris sodales, nunc non viverra tincidunt

•	 Massa	turpis	fermentum	elit,	posuere	feugiat	nunc	urna	at	dolor.	Class	aptent	taciti	sociosqu	ad	litora	tor-

quent.

Sed ac turpis rhoncus sapien bibendum

•	 Nullam	condimentum,	lectus	sit	amet	aliquet	scelerisque,	mauris	velit	rhoncus	justo,	ut	molestie	purus	felis	ut	

lectus.

•	 Aliquam	eu	lacus	ligula,	sit	amet	rhoncus	lacus.

•	 Donec	et	quam	id	nibh	molestie	dictum.

•	 Duis	est	risus,	porta	id	rhoncus	in,	tristique	a	sem.

•	 Morbi	sed	tortor	erat,	volutpat	ornare	est.

Vårt lokala miljöarbete

Förutom våra miljömål arbetar vi med miljö-
hänsyn i vardagen, till exempel att aktivt få 
våra kunder att välja digitala kunddokument 
i högre utsträckning och inhämta kunders 
e-postadresser så att vi enklare och snab-
bare kan möta våra kunder utan att behöva 
göra brevutskick. Att minska pappers-
användning och portokostnader medför 
också kostnadsbesparingar.

Införandet av att ha möten online via 
verktyget Microsoft Lync har medfört 
att vi minskat våra tjänsteresor med 19 % 
under 2015 jämfört med 2014. Vi fortsät-
ter också att erbjuda våra lantbrukskunder 
att få farligt avfall och skrot hämtat via vår 
återvinningsförsäkring, i samarbete med Håll 
Sverige Rent.

Miljömål 1
Ett av våra två övergripande miljömål är 
att minska skador orsakade av brand eller 
vatten - orsaker som är starkt förknippade 
med höga kostnader och stor miljöpå-
verkan.  Genom att vi arbetar aktivt med 
skadeförebyggande besiktningar så är vi 
övertygade om att vi minimerar både frek-
vensen och kostnaderna som orsakas av 
dessa skadetyper, samt bidrar till en bättre 
miljö i väldigt hög utsträckning.

Miljömål 2
Vårt andra övergripande miljömål riktar sig 
följaktligen mot att hantera fordonsskador 
på ett miljövänligt sätt. Därför följer vi upp 
att reparationer utförs med lämpliga repa-
rationsmetoder och fordonsdelar samt att 
verkstäderna är miljöcertifierade.

Miljöcertifiering
Länsförsäkringar Gävle-
borg är certifierade enligt 
miljöstandard ISO 14001 
vilket innebär att vi måste 
uppfylla ett antal krav som 

står angivna i standardens specifikation. 
Bland annat behöver vi ta fram en miljöpolicy 
samt ta fram en handlingsplan för ständiga 
förbättringar och att ha en plan för införande 
och drift och kontinuerligt ha kontroller och 
revisioner av miljöledningssystemet.

Områden där vi har störst möjlighet att påverka miljön har vi identifierat till 
vatten-, brand- och fordonsskador samt tjänsteresor.

Lars Eriksson, Chef Motorskador,  
kommenterar miljömål 2:

 – Vårt mål styrs väldigt mycket av om 
tillgången på begagnade bildelar är god 
eller dålig. Under 2015 så har utvecklingen 
varit mycket positiv, även om det kan 
pendla lite fram och tillbaka ibland. Våra 
tekniker ställer krav på alla våra verkstä-
der att söka begagnade delar i de fall som 
det är motiverat och genomförbart.

Olof Östblom, Chef Byggnadsteknik, 
kommenterar miljömål 1:

– Kort kan vi väl säga att vi inte lyckades 
fullt ut 2015 utifrån målen. De stora 
anledningarna till det var en hög perso-
nalomsättning inom byggnadsteknik där 
arbetsuppgifter fick omfördelas samt 
att vi i ett förbättringsarbete fokuserat 
mycket på våra skadestockar, vilket krävt 
en del tid. Slutet av året präglades också 
av det på längre sikt mycket positiva att 
få in byggingenjörsstudenter i verksam-
heten, men som under kvartal 4 tog tid 
från besiktningsverksamheten. Utifrån 
detta ser vi fram emot 2016 som vi inleder 
fullt bemannade och med en kommande 
satsning på lantbruk, våra studenter som 
är igång och ett digitalt protokoll som 
sätts i drift under kvartal 1.

Kommentarer kring våra miljömål

ISO 
14001

Vårt nya hus – ett av de mest miljöanpassade 
kontorshusen i Norrland
Vi har lagt mycket omsorg på kvalitet och 
att fastigheten ska ha en hög miljöprofil. 
Vårt mål var att certifieras enligt miljöstan-
darden Lead Gold, något som nu är verklig-
het. Leed Gold tar hänsyn både till byggpro-
cessen och förvaltning av fastigheten med 
allt från materialval, energiförbrukning och 
kommunikationer till och från fastigheten.

Lokalerna håller hög standard för det 
moderna företaget och är möjliga att möblera 
flexibelt.
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Länsförsäkringar Gävleborg är ett tjänstepro-
ducerande företag. De miljöpåverkande faktorer 
som vår verksamhet kommer i kontakt med är 
huvudsakligen förknippade med vår skaderegle-
ring. Genom vårt agerande vid skadereglering kan 
vi indirekt påverka vår miljö. Genom att förebygga 
skador kan vi förebygga miljöpåverkan.

Vi ska...
i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom 
ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar 
inom vår verksamhet.

Vi ska...
uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisa-
tioner så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

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

Så att vi ...
bidrar till ”Ett tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar tillväxt”.

Detta innebär för oss att vi ska...
•	 ha fokus på att minska miljöpåverkan vid skadereglering
•	 sträva efter att förebygga miljöpåverkan genom att förebygga skador
•	 sträva efter en god miljöhänsyn i vår vardagsmiljö

Vår miljöpolicy
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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 
Fastighetsförmedling AB och upplåts på 
franchisebasis till fastighetsmäklare. Bola-
get är även delaktigt i olika gemensamma 
återförsäkringsaffärer inom länsförsäk-
ringsgruppen.

Organisation och struktur
Länsförsäkringar Gävleborg ingår som 
ett av 23 lokala och kundägda länsför-
säkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. 
Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar 
AB med dotterbolagen Länsförsäkringar 
Sak AB, Länsförsäkringar Liv AB, Länsför-
säkringar 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 
bolagets styrelse som består av åtta leda-
möter. Därutöver ingår vd och två personal-
representanter. Styrelsen och bolagsled-
ningen har sitt säte i länet.

Länsförsäkringar Gävleborg har under 
året förvärvat det helägda dotterbolaget 
Länsförsäkringar Gävleborgs Fastighets AB, 
organisationsnummer 556927-2247, vari bola-
gets nya kontorsfastighet uppförts. Bolaget 
bildar koncern tillsammans med moderbo-
laget Länsförsäkringar Gävleborg och bola-
gets andra helägda dotterbolag Mäklartor-
get i Hälsingland AB, organisationsnummer 
556412-0177, som bedriver verksamhet 
bestående av fastighetsförmedling.

Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Gävleborg 
(orgnr 585001-3086) avger härmed års- och koncernredovisning för 2015.

Väsentliga händelser under året
Bolaget har under året förvärvat aktierna 
till 100% i dotterbolaget Länsförsäkringar 
Gävleborgs Fastighets AB vari bolagets 
nya kontorsfastighet uppförts i, som stod 
klart för inflyttning 21 september. Inflytten 
på nya kontoret innebar även en föränd-
ring av arbetssättet från egna kontor och 
kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt där miljöer finns för olika typer 
av arbeten. Nya fastigheten har byggts 
enligt den senaste miljöteknologin och har 
certifieringen Leed Gold.

Vi fortsatte under 2015 vårt samarbete 
med Brynäs IF, som i sin tur samarbetar 
med Unicef för att stödja och utveckla 
arbetet med att främja barn och ungdomars 
möjlighet att få en meningsfull och aktiv 
fritid. 

Efter bolagsstämmans beslut, för 
räkenskapsåret 2014, återfördes den av oss 
tidigare avsatta återbäringsreserven på 18,2 
mkr för att ytterligare stärka vår balans-
räkning och göra oss väl rustade för vårt 
engagemang i det lokala samhället.

För att ytterligare stärka vår försäljnings-
organisation, i syfte att ge bästa möjliga 
service till våra framtida kunder, har vi 
engagerat en TM-grupp bestående av stu-
denter vid Högskolan i Gävle. De ska i första 
hand ringa och erbjuda privatförsäkringar 
till kunder under kvällstid, men även arbeta 
med kundvård och boka privatrådgivnings-
möten. 

Vi har också förstärkt vårt skadeförebyg-
gande arbete genom att rekrytera studen-
ter från byggnadsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Gävle som genomför skadefö-
rebyggande besiktningar på kvällstid.

För att frigöra resurser för utvecklingsar-
bete inom HR-området har vi under året lagt 
ut vår löneadministration till LF-gruppens 
gemensamma hantering hos Länsförsäk-
ringar Värmland.

Den 1 juni lanserade vi en ny förbättrad 
barnförsäkring som täcker fler sjukdomar 
och diagnoser och har högre ersättnings-
belopp än tidigare.

Vi har arbetat vidare med förberedelser-
na inför det kommande Solvens 2 regel-
verket som gäller från år 2016. Solvens 2 
innebär att försäkringsbranschen ska införa 
en europeisk standard för intern styrning 
och kontroll.

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

Väsentliga händelser efter
verksamhetsåret
Från och med 1 januari har vi lanserat en ny 
hemförsäkring där vi har lagt till de tidigare 
tilläggsförsäkringarna, Reseförsäkring, 
Allrisk och Allrisk byggnad (för villa), i den 
ordinarie försäkringen.

Från och med 1 januari tecknas Sjuk- och 
Olycksfallsförsäkring för vuxna i Länsför-
säkringar Gävleborg istället för Länsförsäk-
ringar Sak. Beståndet kommer att konver-
teras vid nästa årsskifte.

Vi har i början av året anställt en hållbar-
hetsansvarig för att ytterligare öka fokus 
på hållbarhet i enlighet med vår vision ”Ett 
tryggt och attraktivt Gävleborg i hållbar 
tillväxt”.

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

Bolagets försäkringsrörelse innehåller 
ett väl balanserat bestånd, vilket resultatet 
för de senaste åren bekräftar. Försäk-
ringsriskerna styrs främst genom bolagets 
riskurvalsregler som ses över kontinuerligt. 
Bolaget arbetar även kontinuerligt med ge-
nomgångar av försäkringsbeståndet för att 
reducera stora risker. Försäkringsriskerna 
begränsas även genom Länsförsäkrings-
gruppens gemensamma återförsäkrings-
lösning.
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Bolagets placeringsverksamhet kän-
netecknas av aktsamhet och strävan att 
åstadkomma en stabil avkastning över tid. 
Placeringarna består till största del av rän-
tebärande tillgångar. Placeringsverksam-
heten styrs av Policy för kapitalförvaltning 
och 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 sakför-
säkringsaffär som gemensam affär fördelar 
sig enligt nedan.

Premieinkomst

(mkr) 2015 2014

Direkt försäkring:
Hem, villa, fritidshus 116,0

 
115,8

Företag, kommun, lantbruk 123,0 123,3

Motorfordon 125,9 117,6

Trafik 87,5 85,2

Olycksfall 14,0 12,4

Mottagen återförsäkring 22,8 23,2

Mottagen återförsäkring, 
utflytt av trafikaffär 0 94,5

Summa egen affär 489,2 572,0

Förmedlad försäkring: Liv 124,2 159,3

Summa, egen och 
förmedlad affär 613,4 731,3

Bank – inlåning 2 318,2 2 041,2

Bank – utlåning 5 527,9 5 112,5

Fonder (Marknadsvärde) 497 382

Placeringsstruktur

(mkr) 2015 2014

Aktieindexobligationer 421,9 598,1

Realräntelån, räntefond 343,9 225,6

Aktier 314,6 159,8

Aktier i Länsförsäkringar AB 633,8 571,4

Lån till koncernföretag* 112,9 97,3

Fastigheter 1,4 1,4

Summa placeringstill-

gångar

1 828,5 1 653,6

* För 2014 som Övriga lån

Marknad
Vi har under året ökat vårt premiebestånd 
med ca 6 mkr, varav den största delen 
utgör privatmotor. Marknadsandelar inom 
privatmotoraffären har fortsatt växa, inom 
Hem/Villahem växer vi på hemförsäkring 
men tappar på Villahem. Från 1 Januari 2016 
lanserar vi därför en ny Hem/Villahemför-
säkring med syfte att öka vår attraktivitet 
och därmed öka våra marknadsandelar.  

Bankresultatet är bättre än föregående 
år. Bankvolymen ökade under året och vi 
nådde uppsatt budget. Inom utlåning är 
Hypotek den affär som växt starkast. Inom 
Spara & Placera är det främst inlåningsaf-
fären med fastränteplaceringar som har 
bidragit till uppnådd budget. 

Livaffären visar ett något sämre resultat 
än föregående år. Vi har arbetat aktivt 
kring inflytt av externt kapital men ledtiden 
är lång från förfrågan till att kapitalet är 
placerat vilket gör att vi inte ser effekten 
fullt ut för året. Även framgångsrik aktivitet 
under 2015 gällande villkorsändring från 
”gamla trad” till ”nya trad” där vi nådde 
målen i två nivåer och därmed erhöll ersätt-
ning från Livbolaget. Detta tillsammans 
med förändringen i avdragsrätten för privat 
pensionssparande påverkar nyförsäljningen.

Skador
2015 utmärker sig med historiskt låga ska-
dekostnader. Skadeprocenten är 65 % (72 %) 
av den på året belöpande premieintäkten. 
Även om en hel del utgörs av slumpens 
skördar kan vi också konstatera att vårt 
skadeförebyggande arbete leder till ute-
blivna brand- och vattenskador och mindre 
dyra konsekvenser för inträffade skador. 

Personal
 Under 2015 har Länsförsäkringar Gävle-
borg haft fokus på att vidareutveckla vårt 
gemensamma arbetssätt.  Under året har vi 
förstärkt organisationen med fler resur-
ser samt arbetat vidare med att bredda 
kompetensen för att kunna möta kundens 
frågeställningar inom fler områden.

Principer för ersättning till ledning och 
anställda redovisas under not 32.

Marknadsandelar (Direkt försäkring)

(%) 2015 2014

Hem 24,9 24,5

Villahem 34,4 35,4

Fritidshus 38,2 38,7

Företag 39,4* 23,1

Motor, privat 29,2 29,0

Motor, företag 33,0 32,9

* Ny mätmetod

Kapitalförvaltning 
Marknadsvärdet på bolagets placerings-
tillgångar uppgick vid verksamhetsårets 
slut till 1 828,5 (1 653,6) mkr fördelat enligt 
placeringsstrukturen nedan. Avkastningen 
under 2015 blev 3,1 procent.

Resultat    
Resultatet i koncernen före bokslutsdis-
positioner och skatt uppgår till 92 519 tkr 
(142 879 tkr). Försäkringsrörelsens tekniska 
resultat i koncernen uppgår till 72 012 tkr 
(74 999 tkr). Årets resultat efter dispositio-
ner och skatt uppgår i koncernen till 69 375 
tkr (111 264 tkr). Värden inom parantes avser 
år 2014 för moderbolaget.

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

Till bolagsstämmans förfogande står 
balanserat resultat med 473 437 042,14 kr 
samt årets vinst på 41 034 179,85 kr eller 
tillsammans 514 471 221,99 kr.

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår bolagsstämman att årets överskott 
jämte ansamlad vinst 514 471 221,99 kr 
balanseras i ny räkning. 

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

(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Reslutalt 

Premieintäkter f.e.r. 452 199 478 843 428 037 419 862 407 993

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 8 200 10 000 11 200 12 130 15 800

Försäkringsersättningar f.e.r. -293 838 -343 253 -348 189 -297 758 -301 308

Återförd återbäring 0 18 200 0 0 0

Driftskostnader f.e.r. -94 258 -85 908 -90 601 -96 258 -97 272

Övriga tekniska kostnader -1 187 -2 883 - - -

Tekniskt resultat i försäkringsreörelsen 71 116 74 999 447 37 976 25 213

Återstående kapitalavkastning 43 008 79 416 39 112 40 201 -50 535

Resultat förmedlad affär -7 150 -11 536 -23 528 -12 390 -8 145

Resultat före dispositioner och skatt 106 974 142 879 16 031 65 787 -33 467

Årets resultat 41 034 111 264 12 327 58 187 -24 832

EKONOMISK STäLLNING

Placeringstillgångar, verkligt värde 1 828 730 1 653 607 1 152 469 1 234 216 1 181 060

Premieinkomst f.e.r. 457 642 485 938 430 231 423 712 417 700

Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 975 955 993 972 724 192 657 516 646 695

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 527 476 486 442 375 178 362 851 304 664

Uppskjuten skatt 100 153 86 109 54 387 50 651 43 135

Obeskattade reserver 407 444 357 723 357 829 357 889 357 956

Konsolideringskapital 1 035 073 930 274 787 394 771 391 705 755

Konsolideringsgrad 226 % 191 % 183 % 182 % 169 %

Kapitalbas 997 294 888 309 764 309 731 760 665 132

Solvensmarginal 101 412 104 548 83 178 77 248 76 610

NyCKELTAL

Försäkringsrörelsen 

Skadeprocent f.e.r. 65 % 72 % 81 % 71 % 74 %

Driftskostnadsprocent f.e.r. 21 % 18 % 21 % 23 % 24 %

Totalkostnadsprocent f.e.r. 86 % 90 % 102 % 94 % 98 %

Kapitalförvaltning

Direktavkastning 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,2 %

Totalavkastning 3,1 % 6,5 % 3,7 % 4,1 % -2,8 %
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Resultaträkning 

Koncernen Moderbolaget

(tkr) Not 2015 2015 2014

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSäKRINGSRÖRELSEN

Premier

Premieinkomst 3 489 175 489 175 571 965

Premier för avgiven återförsäkring 23 -31 533 -31 533 -86 027

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 23 -5 443 -5 443 -7 095

Premieintäkter för egen räkning (f.e.r) 452 199 452 199 478 843

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 8 200 8 200 10 000

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 5 -351 498 -351 498 -316 043

Återförsäkrares andel 5 34 200 34 200 11 374

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r

Före avgiven återförsäkring 24 24 404 24 404 -359 026

Återförsäkrares andel 24 -944 -944 320 442

Försäkringsersättningar f.e.r -293 838 -293 838 -343 253

Återförd återbäring 25 0 0 18 200

Driftskostnader 6, 32 -93 362 -94 258 -85 908

Övrig teknisk kostnad 7 -1 187 -1 187 -2 883

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 72 012 71 116 74 999

ICKE TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 72 012 71 116 74 999

Finansrörelsen

Kapitalavkastning, intäkter 8 15 799 16 137 2 201

Förändring orealiserade vinster/ förluster på placeringstillgångar 10 54 216 40 159 91 996

Kapitalavkastning, kostnader 9 -6 588 -5 088 -4 781

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -8 200 -8 200 -10 000

Finansrörelsens resultat 55 227 43 008 79 416

Förmedlad affär

Övriga intäkter 11 72 381 70 259 61 224

Övriga kostnader 11 -107 101 -77 409 -72 760

Resultat förmedlad affär -34 720 -7 150 -11 536

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 92 519 106 974 142 879

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv -50 000

Förändring av överavskrivningar 278 107

Resultat före skatt 92 519 57 252 142 986

Skatt på årets resultat 12 -23 144 -16 218 -31 722

ÅRETS RESuLTAT * 69 375 41 034 111 264

Rapport över totalresultatet

Årets resultat 69 375 41 034 111 264

Övrigt totalresultat 0 0 0

Summa totalresultat för året 69 375 41 034 111 264

* Årets totalresultat överensstämmer med årets resultat.
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Balansräkning för skadeförsäkringsrörelsen
Tillgångar

Koncernen Moderbolaget

(tkr) Not 2015 2015 2014

Placeringstillgångar

Byggnader och mark

Förvaltningsfastighet 14 1 350 1 350 1 350

Placeringar o koncern- och intresseföretag

Aktier och andelar o koncernföretag 19 000

Lån till koncernföretag 112 900

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 15 929 402 929 402 731 218

Obligationer och räntebärande värdepapper 15 765 843 765 843 823 736

Övriga lån 16 0 0 97 303

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 235

1 696 830

235

1 828 730

333

1 653 940

Återförs andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 24 471 049 471 049 471 993

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 17 180 819 180 819 174 476

Fordringar avseende återförsäkring 11 079 11 079 4 177

Övriga fordringar 18 36 155 33 306 59 587

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 19

228 053

98 930

225 204

7 017

238 240

8 635

Kassa och bank 73 469 59 950 120 827

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 20

172 399

8 100

66 967

8 100

129 462

7 500

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 7 418 7 574 8 650

SuMMA TILLGÅNGAR

15 518

2 583 849

15 674

2 607 624

16 150

2 509 785

Vad tycker våra kunder?

Jag uppskattar framför allt att vara
bankkund hos LF, men jag uppskattar
även mångsidigheten. Jag har mina 
försäkringar där, mitt sparande,
pensionssparande – jag samlar allt un-
der ett tak, vilket passar mig ypperligt.

Kund uttalar sig i vår
kundundersökning.
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Balansräkning för skadeförsäkringsrörelsen
Eget kapital, avsättnignar och skulder

Koncernen Moderbolaget

(tkr) Not 2015 2015 2014

Eget kapital

Reservfond

22

13 025 13 005 13 005

Balanserad vinst 752 519 473 437 362 173

Årets resultat 69 375 41 034 111 264

Obeskattade reserver

Överavskrivningar

834 919 527 476

379

486 442

658

Säkerhetsreserv 387 250 337 250

Utjämningsfond 19 815 19 815

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 23 208 132

407 444

208 132

357 723

202 689

Avsättning för oreglerade skador 24 1 045 036 1 045 036 1 067 720

Skadelivräntereserv 24 193 836 193 836 195 556

Avsättningar för andra risker och kostnader

Avsättning för skatter 13, 26

1 447 004

185 337

1 447 004

99 448

1 465 965

83 231

Avsättning för pensioner 27 8 600 8 600 9 300

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 28

193 937

55 690

108 048

55 690

92 531

56 910

Skulder avseende återförsäkring 5 849 5 849 3 320

Övriga skulder 29 33 246 43 329 35 098

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30

94 785

13 204

104 868

12 784

95 328

11 796

SuMMA EGET KAPITAL , AVSäTTNINGAR OCH SKuLDER 2 583 849 2 607 624 2 509 785

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter

För försäkringstekniska avsättningar (f.e.r) registerförda tillgångar 1 143 000 1 143 000 1 185 000

Ansvarsförbindelser

Avtalsenliga pensionsförpliktelser 27 5 000 5 000 9 700

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 Länsförsäkringar 

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

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

medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera verksamhetern 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 i det fall de reserver för 

oreglerade skador som hålls av Trafikförsäkringsföreningen visar sig otillräckliga.
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Kassaflödesanalys 
                 Moderbolaget

(tkr) 2015 2014

Den löpande verksamheten

Premieinbetalningar 479 977 473 951

Premieutbetalningar till återförsäkrare -29 071 -30 605

Skadeutbetalningar -309 079 -271 903

Skadeinbetalningar från återförsäkrare 30 956 14 317

Inbetalningar avseende provisioner och garantier 37 672 17 379

Driftsutgifter -191 843 -179 834

Betald skatt - 2 572 -1 668

Avsättning/ återbetalning från vinstandelsstiftelsen -1 828 663

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 212 22 750

Investeringsverksamheten

Förvärv av:       - aktier och andelar -394 757 -171 944

Lämnade lån -13 840 -66 956

Avyttring av:    - obligationer och andra räntebärande värdepapper 299 549 0

Utflytt av trafikaffär 32 308 87 232

Kursförlust 1 254 0

Räntor, inbetalningar 397 1 257

Räntor, utbetalningar 0 -2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -75 089 -150 413

Årets kassaflöde -60 877 -127 663

Likvida medel/ Kassa och bank vid årets början 120 827 248 490

Likvida medel/ Kassa och bank vid årets slut 59 950 120 827

Rapport avseende förändringar i eget kapital 
Bundet kapital                 Fritt kapital

 

(tkr)
Reservfond Balanserade 

resultat

Årets

resultat

Totalt

eget kapital

Moderbolaget

Ingående eget kapital 2014-01-01 13 005 349 846 12 327 375 178

Vinstdisposition 12 327 -12 327 0

Årets resultat* 111 264 111 264

utgående eget kapital 2014-12-31 13 005 362 173 111 264 486 442

Ingående eget kapital 2015-01-01 13 005 362 173 111 264 486 442

Vinstdisposition 111 264 -111 264 0

Årets resultat* 41 034 41 034

utgående eget kapital 2015-12-31 13 005 473 437 41 034 527 476

* Årets totalresultat överensstämmer med årets resultat
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Resultatanalys 
DIREKT FÖRSäKRING AV SVENSKA RISKER

(tkr)
Totalt 

2015

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) 452 199 11 834 113 707 104 727 121 383 80 298 431 949 20 250

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 8 200 1 060 0 0 0 4 200 5 260 2 940

Försäkringsersättningar f.e.r (not 2) -293 838 -16 949 -59 739 -48 937 -91 043 -51 968 -268 636 -25 202

Driftskostnader -94 258 -2 647 -23 671 -25 280 -24 824 -17 608 -94 030 -228

Övrig teknisk kostnad -1 187 -1 187 -1 187

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 71 116 -6 702 30 297 30 510 5 516 13 735 73 356 -2 240

AVVECKLINGSRESuLTAT

Avvecklingsresultat brutto 958 -1 500 3 980 27 352 1 343 -25 583 5 592 -4 634

Återförsäkrares andel 27 120 4 035 -320 -10 614 196 33 823 27 120 0

Avvecklingsresultat f.e.r 28 078 2 535 3 660 16 738 1 539 8 240 32 712 -4 634

FÖRSäKRINGSTEKNISKA AVSäTTNINGAR, 

FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSäKRING

Avsättning för ej intjänade premier

och kvardröjande risker 208 132 6 772 54 795 45 230 58 961 40 939 206 697 1 435

Avsättning för oreglerade skador 1 045 036 84 896 31 448 52 409 21 633 618 413 808 799 236 237

Avsättning för skadelivräntor 193 836 145 003 145 003 48 833

Summa försäkringstekniska avsättningar, 

före avgiven återförsäkring 1 447 004 91 668 86 243 97 639 80 594 804 355 1 160 499 286 505

Återförsäkrares andel av

försäkringstekniska avsättningar

Avsättningar för oreglerade skador 471 049 17 812 20 1 135 0 452 082 471 049 0

NOTER TILL RESuLTATANALyS

NOT 1

Premieintäkt f.e.r 452 199 11 834 113 707 104 727 121 383 80 298 431 949 20 250

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 489 175 13 964 115 968 123 039 125 939 87 496 466 406 22 769

Premier för avgiven återförsäkring -31 533 -1 137 -2 293 -19 156 -265 -5 991 -28 842 -2 691

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier 

och kvardröjande risker -5 433 -993 32 844 -4 291 -1 207 -5 615 172

NOT 2

Försäkringsersättningar f.e.r -293 838 -16 949 -59 739 -48 937 -91 043 -51 698 -268 636 -25 202

Utbetalda försäkringsersättningar -317 298 -13 336 -73 205 -69 342 -91 785 -47 239 -294 907 -22 391

aa) Före avgiven återförsäkring -351 498 -16 033 -73 344 -92 506 -91 981 -55 243 -329 107 -22 391

bb) Återförsäkrares andel 34 200 2 697 139 23 164 196 8 004 34 200 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r 23 460 -3 613 13 466 20 405 742 -4 729 26 271 -2 811

aa) Före avgiven återförsäkring 24 404 -5 250 13 992 54 116 742 -36 385 27 215 -2 811

bb) Återförsäkrares andel -944 1 637 -526 -33 711 0 31 656 -944 0
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Noter till de finansiella rapporterna

Redovisningsprinciper

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 
2008:26) årsredovisning i försäkringsföretag 
med tillhörande ändringsföreskrifter har 
även tillämpats i koncernredovisningen. 

Årsredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen den 22 mars 2016. 
Koncernens rapport över resultaträk-
ning och rapport över resultat och övrigt 
totalresultat och balansräkning och 
moderbolagets resultat- och balansräkning 
blir föremål för fastställelse på årsstämman 
den 3 maj 2016.

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

Överensstämmelse med
normgivning och lag
Bilagda årsredovisningshandlingar har 
upprättats enligt lagen om årsredovisning 
i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlig-
het med Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd, FFFS 2008:26, med 
tillhörande ändringsföreskrifter. Enligt 
inspektionens allmänna råd tillämpas så 
kallad lagbegränsad IFRS och RFR2 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 Moderbola-
get AB.
Bestämmande inflytande föreligger om 
Moderbolaget har inflytande över inves-
teringsobjektet, är exponerad för eller har 
rätt till rörlig avkastning från sitt engage-
mang samt kan använda sitt inflytande över 
investeringen till att påverka avkastningen. 
Vid bedömning om ett bestämmande 
inflytande föreligger, beaktas potentiella 
röstberättigande 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 förvärvsda-
gen av förvärvade identifierbara tillgångar 
och övertagna skulder samt eventuella 
innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter som uppkommer 
redovisas direkt i årets resultat.

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

Koncerninterna fordringar och skulder, 
intäkter och kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer 
från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag ellimineras 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 2008:26) 
ändringsföreskrifter FFFS 2011:28 samt 
FFFS 2013:6 och Rådet för finansiell rappor-
terings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer (januari 2015). Även 
av Rådet för finansiell rapporterings utgivna 
uttalanden tillämpas. Försäkringsföretaget 

tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med 
detta avses internationella redovisnings-
standarder som har antagits för tillämpning 
med de begränsningar som följer av RFR 2 
och FFFS 2008:26. Detta innebär att samt-
liga 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 Gäv-
leborgs försäkringskontrakt har bedöms 
överföra tillräckligt mycket risk för att de 
ska klassas som försäkring enligt definitio-
nen i IFRS 4. 

Finansiella instrument redovisas enligt 
principerna i IAS 39, vilket innebär att 
samtliga finansiella instrument klas-
sificerats i enlighet med kategorierna av 
finansiella instrument i IAS 39. 

Nya IFRS och tolkningar som
ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder 
ikraft först under kommande räkenskapsår 
och har inte förtidstillämpats vid upprät-
tandet av dessa finansiella rapporter. 
Nyheter eller ändringar som blir till-
lämpliga fr.o.m. räkenskapsår 2016 och 
framåt planeras inte att förtidstillämpas. 
Nedan beskrivs förväntade effekter på de 
finansiella rapporterna som tillämpningen 
av nedanstående nya eller ändrade IFRS 
förväntas få på företagets finansiella rap-
porter. Utöver dessa bedöms inte de övriga 
nyheterna påverka företagets finansiella 
rapporter. 

IFRS 9 Finansiella instrument kommer 
att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering. IASB har 
genom IFRS 9 färdigställt ett helt ”paket” 
av förändringar avseende redovisning av 
finansiella instrument. Paketet innehål-
ler nya utgångspunkter för klassificering 

1
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och värdering av finansiella instrument, en 
framåtblickande (”expected loss”) nedskriv-
ningsmodell och förenklade förutsättningar 
för säkringsredovisning. IFRS 9 träder 
ikraft 1/1 2018 och tidigare tillämpning är 
tillåten givet att EU antar standarden. EU 
planerar att godkänna standarden under 
första halvåret 2016.

De kategorier för finansiella tillgångar 
som finns i IAS 39 ersätts av tre kategorier; 
där värdering antingen sker till upplupet 
anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt 
totalresultat eller verkligt värde via resulta-
tet. Indelningen i de tre kategorierna görs 
utifrån företagets affärsmodell för de olika 
innehaven respektive egenskaperna på de 
kassaflöden som tillgångarna ger upphov 
till. Fair value option är möjlig att tillämpa 
för skuldinstrument i de fall detta elimine-
rar eller väsentligen reducerar en miss-
match i redovisningen. För eget kapitalin-
strument är utgångpunkten att värdering 
ska ske till verkligt värde via resultatet med 
en valmöjlighet att istället redovisa värde-
förändringar som inte innehas för handel i 
övrigt totalresultat.

Ny standard för redovisning av försäk-
ringsavtal (IFRS 4 fas 2): Utvecklingen av en 
ny redovisningsstandard för redovisning av 
försäkringsavtal (IFRS 4 fas 2) har pågått 
under flera år under ledning av IASB. Stan-
darden innebär en enhetlig internationell 
redovisningsstandard för redovisning av 
försäkringsavtal. Ett utkast till ny standard 
gavs ut 2010. I juni 2013 utfärdade IASB ett 
reviderat utkast till ny standard. Det revide-
rade utkastet har genomgått en remissrun-
da. IASB planerar att avsluta arbetet under 
2016. En ny standard förväntas komma ut i 
slutet av 2016, med tidigast bedömt ikraft-
trädande 1/1 2020.

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 
anskaffningsvärden med undantag för den 
helt dominerande delen av placeringstill-
gångarna, vilka redovisas till verkligt värde 
och med värdeförändringarna redovisade 
över resultaträkningen. De finansiella rap-
porterna och noterna presenteras i tusen-
tals kronor (Tkr), om inget annat anges.

Bedömningar och uppskattningar i de 
finansiella rapporterna
För att upprätta de finansiella rapporterna 
i enlighet med lagbegränsad IFRS for-
dras att företagsledningen gör ett antal 
bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningar och bedöm-
ningar är baserade på historiska erfarenhe-
ter 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 moderbolaget redovisas en resultat-
räkning och en rapport över resultat och 
övrigt totalresultat, där för koncernen 
dessa två rapporter tillsammans utgör en 
rapport över resultat och övrigt totalre-
sultat. Vidare används för moderbolaget 
benämningarna balansräkning respektive 
kassaflödesanalys för de rapporter som i 
koncernen har titeln balansräkning. Resul-
taträkning och balansräkning är för moder-
bolaget uppställda enligt lagen om årsre-
dovisning i försäkringsföretags scheman, 
medan rapporten över resultat och övrigt 
totalresultat, rapporten över förändringar 
i eget kapital och kassaflödesanalysen 
baseras på IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter respektive IAS 7 Rapport över 
kassaflöden. De skillnader mot koncernens 
rapporter som gör sig gällande i moderbo-
lagets 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 mo-
derbolagets redovisningsprinciper framgår 
nedan. De nedan angivna redovisningsprin-

ciperna 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. Ska-
deförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat.

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 
premieinkomsten som är hänförlig till redo-
visningsperioden. Den del av premieinkom-
sten från försäkringskontrakt som avser 
tidsperioder efter balansdagen avsätts till 
premiereserv i balansräkningen. Beräk-
ning av avsättning till premiereserv sker i 
normalfallet genom att premieinkomsten 
periodiseras strikt utifrån det underlig-
gande försäkringskontraktets löptid.

Kapitalavkastning överförd 
från finansrörelsen
Den överförda kapitalavkastningen har 
beräknats på halva premieintäkten f.e.r 
samt på medelvärdet av in- och utgående 
avsättningar för oreglerade skador f.e.r 
under året. 

Som räntesats tillämpas medelvärdet 
för 90-dagars statsskuldväxlar under året. 
Det innebär att en räntesats på 0 % har 
tillämpats på övrig sak-affär. För trafik- 
och olycksfallsaffären har medelvärdet av 
räntan på 7-åriga svenska statsobligationer 
över åren 2011-2015 använts, vilket innebär 
1,50 %. För den aktuella skadelivränte-
rörelsens kassaflöden förs en rimlig, av 
aktuarien framräknad, avkastning över till 
den tekniska redovisningen.
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Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redo-
visningsperiodens kostnader för inträffade 
skador vare sig de är anmälda till bolaget 
eller ej. I de totala försäkringsersätt-
ningarna ingår under perioden utbetalda 
försäkringsersättningar och förändringar 
i avsättningar för oreglerade skador. 
Återvinning avseende redan kostnadsförda 
skador redovisas som en reducering av 
skadekostnaden.

Övrig teknisk kostnad
Kostnaden utgörs av vårt engagemang 
i Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som 
enligt nya 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 livförsäkringsaf-
fär, gemensam bank- och fondtjänster och 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
redovisas under Förmedlad 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 Åter-
försäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar. 

Kapitalförvaltningens resultat
Kapitalförvaltningens resultat redovisas 
under Icke tekniskt resultat. Den omfat-
tar den del av kapitalavkastningen som 
återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. För finansiella instru-
ment som värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen redovisas såväl realise-
rade som orealiserade värdeförändringar 
som kapitalavkastning intäkter eller kapi-
talavkastning kostnader (beroende på om 
värdeförändringen 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 aktuellt 
år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt be-
räknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. Värderingen av upp-
skjuten skatt baserar sig på hur redovisade 
värden på tillgångar eller skulder förväntas 
bli realiserade eller reglerade. Aktuell skatt 
och uppskjuten skatt beräknas med tillämp-
ning av de skattesatser och skatteregler som 
är beslutade per balansdagen.

Ersättning till anställda
En redogörelse för Länsförsäkringar Gäv-
leborgs ersättningar till anställda redovisas 
i not 32 samt som en bilaga till årsredovis-
ningen och finns publicerad på hemsidan: 
www.lfgavleborg.se under ”Om oss”.

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. Förpliktelser 
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 
för ersättning efter avslutad anställning re-
dovisas som en kostnad i resultaträkningen 
när de uppstår.

Leasing
Bolagets leasingavtal avser hyror av 
kontorslokaler, företagsbilar, telefonväxel 
samt datainventarier. Dessa klassificeras i 
årsredovisningen som operationell. Kostna-
der redovisas i resultaträkningen linjärt över 
leasingperioden. Variabla avgifter kostnads-
förs 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 kapital-
förvaltningens resultat är fokus främst 
riktat mot nyckeltalet totalavkastning. I 
detta mått inkluderas såväl realiserade 
som orealiserade resultat. Detta innebär 
att även placeringar i onoterade aktier 
såsom Länsförsäkringar AB ingår i denna 
utvärdering. Det är därför bolagets bedöm-
ning att en redovisning till verkligt värde 
med värdeförändringarna redovisade över 
resultaträkningen ger mer relevant redovis-
ningsinformation 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 
aktierna innehas med hembudsförbehåll 
enligt vilket aktierna i första hand måste 
erbjudas de övriga ägarna till ett pris som 
motsvarar substansvärdet, så utgör sub-
stansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga 
värde. I det fall aktiernas verkliga värde, be-
räknat 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 värdeföränd-
ringarna redovisade över resultaträkningen.
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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 in-
strument betraktas som noterat på en aktiv 
marknad om noterade priser med lätthet 
finns tillgängliga på en börs, hos en hand-
lare, mäklare, branschorganisation, företag 
som tillhandahåller aktuell prisinformation 
eller tillsynsmyndighet och dessa priser 
representerar faktiska och regelbundet 
förekommande marknadstransaktioner på 
affärsmässiga villkor. Eventuella framtida 
transaktionskostnader vid en avyttring 
beaktas inte. Sådana instrument återfinns 
på balansposterna Aktier och andelar, 
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper. 

Finansiella instrument som inte är note-
rade på en aktiv marknad 
Om marknaden för ett finansiellt instru-
ment inte är aktiv, så tar företaget fram 
det verkliga värdet genom att använda en 
värderingsteknik, som i så hög utsträckning 
som möjligt bygger på marknadsuppgifter 
och företagsspecifika uppgifter används i 
så låg grad som möjligt. Företaget kalibre-
rar med regelbundna intervall värderings-
tekniken och prövar dess giltighet genom 
att jämföra utfallen från värderingstekniken 

med priser från observerbara aktuella 
marknadstransaktioner i samma instru-
ment. 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.

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 huvud-
grupper av komponenter har identifierats 
och ligger till grund för avskrivningen 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 förplik-
telser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla 
förändringar i försäkringstekniska avsätt-
ningar redovisas över resultaträkningen.

Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker avser att täcka den för-
väntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på ingångna för-
säkringskontrakt. Avsättningen beräknas 
normalt strikt tidsproportionellt, så kallad 
pro rata temporisberäkning. Om premieni-
vån 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, inklu-
sive de skador som ännu inte rapporterats 
till bolaget, så kallad IBNR – avsättning. 
Avsättningen inkluderar även kostnader för 
skadereglering samt förväntad kostnads-
ökning. Uppskattningen av avsättnings-
behovet görs för de flesta skador med 
statistiska metoder och då i huvudsak 
med	Chain-ladder	metoden.	Det	mest	
väsentliga antagandet som ligger till grund 
för dessa metoder är att historiska utfall 
kan användas för beräkning av framtida 
skadekostnader.
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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. Avsätt-
ningen för oreglerade skador grundar sig 
på beräknade framtida ersättningsutflöden. 
Prognoserna över avsättningsbehovet 
görs med vedertagna aktuariella metoder. 
Metoderna beaktar nulägesbedömningar av 
alla avtalsenliga kassaflöden och av andra 
hänförliga kassaflöden, exempelvis skade-
regleringskostnader.

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.  

Risker och riskhantering

Bolagets resultat beror till största del av 
hur bolagets försäkringsverksamhet och de 
försäkringsrisker som hanteras där utveck-
las. Även bolagets placeringsverksamhet 
och hanteringen av marknadsrisker ger en 
väsentlig påverkan på bolagets resultat. 
Risk och riskhantering är därför en central 
del av verksamheten i Länsförsäkringar 
Gävleborg.

Denna not beskriver bolagets riskhan-
teringssystem, riskhanteringsorganisa-
tion samt ger upplysningar om bolagets 
riskexponeringar. 

Riskhanteringssystem
och riskhanteringsorganisation   
Bolagets riskhanteringssystem syftar till 
att ge ledningen, och verksamheten som 
helhet, en möjlighet att på ett effektivt sätt 
hantera risker och möjligheter. Riskhante-
ringen är en naturlig del av verksamheten 
och det är hela organisationens ansvar att 
bidra till riskhanteringssystemet. En för-
utsättning för detta är att riskhanterings-
systemet är väl integrerat med bolagets 
system för företagsstyrning. 

Bolagets riskhanteringssystem beskrivs 
i bolagets Riskpolicy som är fastställd av 
styrelsen. 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. 

För att skapa en tydlighet och enhetlighet i 
arbetet med att identifiera, värdera, hantera 
och rapportera risk arbetar Länsförsäkringar 
Gävleborg med nedanstående klassificering 
av risk. 

Styrelsen följer genom rapportering 
från ansvariga för affärsverksamheten, 
kapitalförvaltningen, aktuariefunktionen, 
riskkontrollfunktionen, compliancefunktio-
nen och funktionen för internrevision upp 
bolagets risker och tillser att riskhante-
ringen fungerar väl. 

Beräkning av kapitalkrav per riskkategori 
och analys av riskernas utveckling över tid 
samt hur riskerna samvarierar genomförs 
och rapporteras, av riskkontrollfunktionen, 
kvartalsvis till styrelsen i form av en intern 
riskrapport.

Inför väsentlig förändring analyseras 
förändringens påverkan på bolagets risk-
profil. Eventuella väsentliga förändringar 
och en analys av dess påverkan på bolagets 
riskprofil ingår i den kvartalsvisa interna 
riskrapporten. 

En central och årligen återkommande 
aktivitet, inom ramen för riskhanterings-
systemet, är bolagets Egen risk och 
solvensanalys (ERSA). Hur arbetet bedrivs 
beskrivs i bolagets Riktlinje avseende ERSA. 
Riktlinjen är fastställd av styrelsen. ERSA:n 
tar utgångspunkt i bolagets riskprofil och en 
genomgång av bolagets samtliga väsent-

liga risker. ERSA:n är framåtblickande och 
innehåller en bedömning av om bolagets 
kapitalresurser är, och kommer att vara, 
tillräckliga i förhållande till de risker bolaget 
ska bära om dess affärsplan realiseras. 

Företagets riskkontrollfunktion är själv-
ständig och ansvarar för att bevaka, ana-
lysera, avrapportera bolagets riskexpone-
ringar samt bidra till att utveckla företagets 
riskhanteringssystem. Riskkontrollfunktio-
nen rapporterar till styrelse och vd. 

Compliancefunktionen	är	ett	stöd	för	att	
bolaget skall arbeta enligt gällande regler 
och har bl a till uppgift att bistå organisatio-
nen vid utformning av interna regelverk, be-
vaka förändringar i de externa regelverken 
och följa upp regelefterlevnaden i bolaget. 
Compliancefunktionen	rapporterar	till	
styrelse och vd. 

Aktuariefunktionen ansvarar för beräk-
ning av försäkringstekniska avsättningar, 
bistår vid premieberäkningar och bidrar till 
bolagets ERSA-process. Även denna funk-
tion rapporterar till styrelse och vd.

Bolagets internrevisionsfunktion ska 
medverka till och kontrollera att verksam-
heten inom bolaget bedrivs mot fastställda 
mål och i enlighet med styrelsens intentio-
ner och riktlinjer genom att undersöka och 
utvärdera den interna styrningen. Internre-
visionsfunktionen rapporterar till styrelse 
och vd.

Funktionerna Aktuarie, Riskkontroll, 
Compliance	och	Internrevision	köps	från	
Länsförsäkringar AB.

Skadeförsäkringsrisk

•	 Premierisk

•	 Reservrisk

•	 Katastrofrisk

Marknadsrisk

•	 Ränterisk

•	 Aktiekursrisk

•	 Fastighetsrisk

•	 Spreadrisk

•	 Valutarisk

•	 Koncentrationsrisk i 
placeringstillgångar

Motpartsisk

•	 Motpartsrisk utom 
placeringstillgångarna

•	 Motpartsrisk inom 
placeringstillgångarna

•	 Annan motpartsrisk

Livförsäkringsrisk

•	 Dödsfallsrisk

•	 Livsfallsrisk

•	 Invalidites- och sjukrisk

•	 Driftskostnadsrisk

•	 Annulationsrisk

•	 Katastrofrisk

Operativ risk

•	 Interna oegentligheter

•	 Extern brottslighet

•	 Anställningsförhållanden 
och arbetsmiljö

•	 Affärsförhållanden

•	 Skada på fysiska 
tillgångar

•	 Avbrott och störning i 
verksamhet och system

•	 Transaktionshantering 
och processstyrning

Likviditetsrisk inkl 
finansieringsrisk

Affärsrisk

•	 Strategisk risk

•	 Intjäningsrisk

•	 Ryktesrisk

Övriga risker

Tabell Bolagets klassificering av risk

2
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Rapportering av risk
Den externa rapportering 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. 

Per 1 januari 2016 har tidigare regler av-
seende trafikljus och skuldtäckning ersatts 
i och med att Solvens 2-regelverket träder 
i kraft. Bolaget mäter och kvantifierar risk 
i enlighet med Solvens 2 standardformeln.  
I standardformeln mäts risk för följande 
riskkategorier; försäkringsrisk, marknads-
risk, motpartsrisk och operativ risk. Det 
totala kapitalkravet ställs sedan i relation 
till bolagets kapitalbas. 

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

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

Teckningsrisk
Teckningsrisk är risken för oförutsedda 
förluster till följd av att det kommande årets 
skador blir större än förväntat. Återför-
säkring är det viktigaste instrumentet för 
reducering av teckningsrisk. Andra faktorer 
som påverkar teckningsrisken är villkorsut-
formning, 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.

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 ska-
delivräntor, dels via mottagen återförsäkring 
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. 

Riskminskning med avseende på osäker-
heten i enskilda försäkringsavtal kan åstad-
kommas genom att utöka portföljen med 
avtal som är oberoende av varandra och 
genom en väl fungerande prissättnings-
process, så att premien i varje enskilt avtal 
motsvarar den faktiska riskexponeringen. 
Detta sker genom löpande uppföljningar 
och justeringar av tariffer. 

Därutöver är huvudmetoden för styr-
ning 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 

gränser 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 självbehål-
let, netto efter återvinning från de skydd 
som Länsförsäkringar AB i sin tur upphand-
lar på den externa återförsäkringsmarkna-
den för skadorna som omfattas av riskutby-
tet, sprids ut över länsförsäkringsbolagen 
och Länsförsäkringar AB, med fastställda 
andelar, som beror på affärsvolym, valda 
självbehåll och historiskt skadeutfall. Åter-
försäkringsprogrammet ger, med undantag 
för vissa risker, ett automatiskt skydd och 
kapacitet att teckna risker upp till vissa 
beloppsgränser (teckningsmaximaler). 
Risker som inte omfattas av den automatiska 
kapaciteten återförsäkras på marknaden för 
fakultativ återförsäkring. Programmet gäller 
kalenderårsvis och förnyas eller omförhand-
las varje år. 

Livförsäkringsrisken i bolaget hanteras 
främst genom en kontinuerlig uppföljning 
av dödligheten inom hela LF-gruppens 
skadelivräntebestånd, samt genom sprid-
ning av risken för ändrade dödlighetsan-
taganden genom intern återförsäkring. 
Kostnadsrisken hanteras genom centrali-
serad administration inom LF-gruppen och 
kontinuerlig uppföljning av kostnaderna. 
Omprövningsrisken hanteras främst genom 
remissförfarande där bolaget tillsammans 
med övriga branschen ger lagstiftaren en 
korrekt bild av lagstiftningens konsekvenser, 
och dels genom intern återförsäkring som 
inom gruppen utjämnar effekterna av ändrad 
lagstiftning.
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Känslighet för risker hänförliga
till försäkringsavtal
Det löpande resultatet och avsättningarna 
för försäkringar är känsliga för förändringar 
i vissa väsentliga antaganden. Vidstående 
känslighetsanalys har genomförts för att 
mäta effekten på resultat före skatt och eget 
kapital av rimligt sannolika förändringar i 
några centrala antaganden. Effekterna har 
mätts antagande för antagande, med övriga 
antaganden konstanta.

Motpartrisk i avgiven återförsäkring
För att begränsa denna risk har länsför-
säkringsgruppen ett särskilt regelverk för 
vilka externa återförsäkringsgivare som 
får användas. Minimikravet är att återför-
säkringsgivare ska ha minst A-rating enligt 
Standard & Poor’s när det gäller affär med 
lång avvecklingstid och minst BBB-rating 
på övrig affär. Dessutom eftersträvas en 
spridning på ett flertal olika återförsäkrare. 
Tabellen nedan visar hur länsförsäkrings-
gruppens återförsäkringsfordringar fördelas 
utifrån kreditvärdering.

Bolaget har på balansdagen 471,0 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 skadeåren 2008 – 2015 i den egna sakaf-
fären, före återförsäkring. Av den övre delen 
av tabellen framgår hur skattningen av den 
totala skadekostnaden per skadeår, exklu-
sive mottagen återförsäkring, skadelivräntor 
och skaderegleringskostnader, utvecklas 
årsvis. Den nedre delen visar hur stor del av 
detta som finns i balansräkningen. Tabel-
len nedan visar på en god samstämmighet 
mellan uppskattad skadekostnad respektive 
år och nuvarande skattning av skadekostna-
den, exklusive skaderegleringskostnader.

Risker i finansrörelsen
Finansrörelsen medför exponering mot 
marknadsrisk. Marknadsrisken är risken för 
att verkligt värde på eller framtida kassaflö-
den från en finansiell tillgång eller skuld va-
rierar på grund av förändringar i aktiekurser, 
räntesatser, fastighetspriser och valutakur-
ser. 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 

Skadekostnad före återförsäkring (mkr)

Skadeår 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt

- i slutet 207,4 226,9 267,8 295,4 262,5 348,3 555,7 264,8 2 428,7

- 1 år senare 232,2 239,3 259,6 312,1 270,5 332,0 580,0

- 2 år senare 247,3 237,0 256,4 311,4 268,1 310,5

- 3 år senare 248,7 233,7 253,5 310,8 266,3

- 4 år senare 248,2 236,4 251,8 305,2

- 5 år senare 257,3 235,5 250,1

- 6 år senare 244,7 233,2

- 7 år senare 246,5

Nuvarande skattning av total skadekostnad 246,5 233,2 250,1 305,2 266,3 310,5 580,0 264,8 2 456,6

Totalt utbetalt 224,5 209,1 225,5 280,2 231,2 237,4 211,1 143,7 1 802,7

Summa kvarstående skadekostnad 32,0 24,1 24,6 25,0 35,1 33,1 368,9 121,1 653,9

Avsättning skadeår före 2008 22,0 129,3

Total avsättning i balansräkningen 22,0 24,1 24,6 25,0 35,1 33,1 368,9 121,1 783,2

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

Känslighetsanalys, teckningsrisk 

Inverkan på

vinst före skatt

Inverkan på

eget kapital

(tkr) 2015 2014 2015 2014

1 % förändring i totalkostnadsprocent +/- 4 525 4 356 3 529 3 398

1 % förändring i premienivån +/- 4 522 4 390 3 527 3 424

1 % förändring i skadefrekvens objekt sak +/- 1 172 1 248 914 973

10 % förändring i premien för avgiven återförsäkring +/- 3 100 3 000 2 418 2 340

Känslighetsanalys, livförsäkringsrisk

Inverkan på 

vinst före skatt

Inverkan på 

eget kapital

(tkr) 2015 2014 2015 2014

20 % plötslig och permanent minskning av dödlighetsantaganden - - 6 429 0 -5 014 0

Exponering för motpartsrisker

2015 2014

AA 44,8 % 39,0 %

A 54,0 % 45,0 %

BBB 0,7 % 13,0 %

Ingen rating* 0,5 % 3,0 %

* Agrias Återförsäkring är placerad  50 % hos 
länsförsäkringsbolagen.
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fonder uppgår till 294 mkr. Bolagets innehav 
av aktier i Länsförsäkringar AB uppgår till 
634 mkr. 

Ränterisk
Bolagets placeringar i räntebärande värde-
papper uppgår totalt till 863,9 mkr. Några 
räntebärande skulder finns inte. Bolagets 
ränteportfölj består av nollkupongsobli-
gationer, realränteobligationer, innehav i 
räntefonder samt lån till eget fastighetsbo-
lag. Durationen i ränteportföljen uppgår för 
närvarande till 11,6 år. Den långa durationen 
beror på bolagets lån till fastighetsbolaget 
med en löptid på 50 år. Durationen i bolagets 
åtagande uppgår för närvarande till 6,9 år.

Nedanstående tabell ger en indikation på 
bolagets känslighet för ränteförändringar 
(mkr).

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 möjlighet att 
fullgöra sina förpliktelser, eller en förändring 
av den generella riskaptiten på marknaden. 

Bolagets räntebärande placeringar upp-
går till 863,9 (777,2) mkr. För att begränsa 
risken i placeringar i räntebärande värde-
papper har bolaget fastställt att ränteport-
följen till 80 % ska bestå av värdepapper 
med rating A eller bättre. Värdepapper med 
en rating lägre än BBB får maximalt utgöra 
20 % av ränteportföljen.

Bolagets känslighet för ränteförändringar 
(mkr)

Löptid

Räntebärande tillgångar 
(Återstående löptid/tid 

till räntejustering)

Försäkringstekniska 
avsättningar 

(Netto, odiskonterat)

< 1 år 433 141

1 < 3 år 147 91

3 < 5 år 171 61

5 < 10 år - 104

10 < 20 år - 187

> 20 år 113 174

Koncentrationsrisk
Bolaget eftersträvar en god diversifiering i 
placeringsportföljen och låg koncentration 
gentemot enskilda motparter. Koncentra-
tionsrisk mäts och följs upp kvantitativt i 
enlighet med Solvens 2 regelverket. Den 
enskilt största koncentrationen i finansrö-
relsen består i det strategiska innehavet av 
aktier i Länsförsäkringar AB.

Fastighetsrisk
Bolaget är exponerat gentemot fastighets-
risk i och med ägande av den egna kontors-
fastigheten i Gävle. Det bokförda värdet på 
fastigheten uppgår till 85 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
Likviditetsrisk är risken för att bolaget får 
svårighet att fullgöra åtaganden som är 
förenade med finansiella och försäkrings-
tekniska skulder. För Länsförsäkringar Gäv-
leborg 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 lik-
viditet (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.

Kreditbetygsanalys, räntebärande placeringar 
Rating enligt Standard & Poor

(mkr) 2015 2014

AAA 171,2 286,7

AA 233,9 229,8

A* 345,9 260,7

Not rated ** 112,9 -

Summa 863,9 777,2

*Bolagets innehav i räntefonder har en snitt rating med A.
** Länsförsäkringar Gävleborgs lån till koncernföretag är Not Rated.

Känslighetsanalys, marknadsrisker

Inverkan på resultat före skatt

(mkr) 2015 2014

10 % lägre aktiekurser (exkl. strategiskt innehav i LFAB aktien och aktieindexobligationer) -28,7 -16,7

10 % negativ förändring valutakurser mot SEK -16,0 -9,1

10 % negativ utveckling av fastigheter -8,5 -

1 % högre räntenivå  (parallellskifte av räntekurvan) +33,8 +20,6

1 % ökad kreditspread -7,1 -15,6

Riskhantering i finansrörelsen
För Länsförsäkringar Gävleborgs del är 
aktiekursrisk (inkl. koncentrationsrisk) och 
ränterisk de risker 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, rän-
tesatser, och valutakurser. Nedanstående 
känslighetsanalys visar påverkan på bolaget 
resultat före skatt vid förändringar i dessa 
variabler. 
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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 
arbete med operativa risker är att säker-
ställa att de operativa riskerna inte ska 
begränsa möjligheterna att nå uppsatta 
verksamhetsmål. 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 bolaget verksamhet. Strategin utgår 
således inte från att samtliga operativa 
risker kan undvikas, elimineras eller trans-
fereras 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.

Övriga risker
Förutom sakförsäkringsverksamheten säl-
jer bolaget bank- och fondprodukter från 
Länsförsäkringar Bank. 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 
bolagets ansvar maximalt kan uppgå till 
framtida provisioner.

Solvens 2 
Länsförsäkringar Gävleborg har under 2015 
arbetat med att få det sista på plats för att 
uppfylla Solvens 2 regelverket. Förberedel-
searbetet har, förutom att säkra regelefter-
levnad, utförts för att skapa så stor affärs- 
och kundnytta som möjligt. Nya former för 
styrning, hantering och kontroll av risker 
samt allokering av kapital har bidragit till att 
effektivisera arbetsprocesser och att skapa 
bättre beräkningsverktyg för avvägningar 
mellan möjligheter till avkastning och 
risktagande. 

Bolaget beräknar sitt kapitalkrav i 
enlighet med Solvens 2 standardmetod. 
Bolagets kapitalkvot enligt Solvens 2-regel-
verket uppgår per 2015-12-31 till 223 %.

Kapitalbas
Bolagets kapitalbas enligt Solvens 2-re-
gelverket uppgår till 1 054 mkr. Kapitalet 
klassificeras som nivå 1.

Kapitalkrav
Bolagets kapitalkrav enligt Solvens 2-regel-
verket uppgår till 473 mkr.

Kapitalkravets fördelning enligt nedan:

Vad tycker våra kunder?

Det stöd och den hjälp vi fått från
Länsförsäkringar har varit helt
fantastiskt. Vi har fått ersättning för
precis allt: boende, kläder, prylar,
möbler och alla extrautgifter som
blivit. Ibland har man nästan trott
att någon drivit med oss för att allt
har funkat så bra.  //Lotta

Totalt kapitalkrav fördelat på riskkategorier
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Premieinkomst
(tkr) 2015 2014

Direkt försäkring, Sverige 466 406 454 353

Mottagen återförsäkring 22 769 23 143

Mottagen återförsäkring, utflytt av trafikaffär 0 94 469

Premieinkomst 489 175 571 965

Utbetalda försäkringsersättningar
Före avgiven

återförsäkring Återförsäkrares andel

Efter avgiven

återförsäkring

(tkr) 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Utbetalda försäkringsersättningar -308 154 -275 729 34 200 11 374 -273 954 -264 355

Driftskostnader för skadereglering -43 344 -40 314 0 0 -43 344 -40 314

Totalt -351 498 -316 043 34 200 11 374 -317 298 -304 669

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

2015 2014

Överförd kapitalavkastning, netto (tkr) 8 200 10 000

Räntesats i övrig sakaffär, % 0,00 0,50

Räntesats i trafik och olycksfallsafär, %

Ränteberäkning i skadelivränterörelsen redovisas i förvaltningsberättelsens redovisningsprinciper.

1,50 2,00

Driftskostnader

Koncernen      Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Anskaffningskostnader -59 929 -59 929 -54 868

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader 600 600 -950

Administrationskostnader -34 033 -34 929 -30 090

Summa driftskostnader i skadeförsäkringsrörelsen -93 362 -94 258 -85 908

Totala driftskostnader före funktionsdelning

Personalkostnader -103 379 -103 379 -100 740

Ombud och mäklare -3 377 -3 377 -3 086

Lokalkostnader -14 066 -14 066 -11 229

Avskrivningar -1 685 -1 685 -910

Övriga kostnader -98 377 -98 815 -86 567

Kostnader dataleasing -682 -682 -1 083

Provision i förmedlad försäkring -518 -518 -1 042

Totala driftskostnader -222 084 -222 522 -204 657

Omkostnadsbidrag förmedlad affär 70 844 70 844 59 111

Övriga intäkter 3 136 3 136 3 692

Summa driftskostnader -148 104 -148 542 -141 854

Avgår:

Till kapitalförvaltning -3 790 -3 790 -4 096

Till försäkringsersättning -43 344 -43 344 -40 314

Förmedlad affär, netto -7 608 -7 150 -11 536

Summa driftskostnader i skadeförsäkringsrörelsen -93  362 -94 258 -85 908

3

4

5

6

Om inget annat anges 
avser uppgifter i noterna 
både koncernen och 
moderbolaget
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Övrig teknisk kostnad
 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 trafik-

skade- lagen och trafikförsäkringsförordningen. 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 internatio-

nella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 

också till uppgift att hantera vissa  försäkringsfrågor 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. 

Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det upp-

kommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av regler i trafikskadelagen följer att 

medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskot-

tet fördelas mellan medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring 

genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma.

Nettounderskottet redovisas i enlighet med Finansinspektionens uttalade uppfattning och en 

branschgemensam rekommendation (Belopp inom parantes avser år 2014) 

För Länsförsäkringar Gävleborgs del uppgår denna kostnad till 1 187 tkr (2 883 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 1 900 tkr (2 883 tkr)  i not 28 

som en ”Övrig skuld”.

För år 2015 utgör Länsförsäkringars totala andel av TFF:s underskott 36,17 procent och 

bygger på under 2014 intjänade premier för direkttecknade trafikförsäkringar.Denna andel 

uppgår till 62 816 tkr (96 742 tkr) som fördelas mellan länsförsäkrigsbolagen och LF Sak AB 

med hjälp av samma premienyckel.

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

utgör 2,98 procent.

Kapitalavkastning, intäkter

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Driftsintäkter fastighet 23 23 21

Ränteintäkter: 

värdepapper

1 463 1 462 1 562

Utdelningar obligationer och andra

räntebärande värdepapper 1 256 1 256 0

Realisationsvinster:  

obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 125 12 125 0

Övrig intäkt 932 1 271 618

Summa kapitalavkastning, intäkter 15 799 16 137 2 201

Kapitalavkastning, kostnader
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Driftkostnader fastighet -1 525 -25 -54

Kapitalförvaltningskostnader -5 060 -5 060 -4 713

Övriga räntekostnader -3 -3 -14

Summa kapitalavkastning, kostnader -6 588 -5 088 -4 781

Orealiserade vinster och förluster 
på placeringstillgångar

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Förändring orealiserade vinster/förluster

- aktier och andelar 64 685 50 628 62 047

- obligationer och andra räntebärande värdepapper -10 469 -10 469 30 099

- fastighet 0 0 -150

Summa förändring orealiserade vinster/förluster 54 216 40 159 91 996

Årets nettovinst/nettoförlust 

per kategori av finansiella instrument 2015 2015 2014

Värderingskategori verkligt värde via resultaträkning

- aktier och andelar 67 080 53 361 64 227

- obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 912 2 912 30 099

- fastighet 0 0 -150

Summa 69 992 56 273 94 176

7

8

9

10
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Övriga intäkter och kostnader
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Övriga intäkter

Provisioner och andra ersättningar från LF Liv AB 10 038 10 038 8 851

Provisioner och andra ersättningar från LF Bank AB och LF Fond AB 57 804 57 804 50 044

Provisioner och andra ersättningar från LF Fastighetsförmedling AB 1 372 2 417 2 329

Summa intäkter förmedlad affär 69 214 70 259 61 224

Nettoresultat Mäklartorget i Hälsingland AB 3 167 - -

Summa övriga intäkter 72 381 70 259 61 224

Övriga kostnader

Driftskostnader från LF Liv AB -15 740 -15 740 -13 993

Driftskostnader från LF Bank AB och LF Fond AB -60 010 -60 010 -56 800

Driftskostnader från LF Fastighetsförmedling AB -1 072 -1 659 -1 967

Summa kostnader förmedlad affär -76 822 -77 409 -72 760

Omvärdering rörelsefastighet -30 279 - -

Summa övriga kostnader -107 101 -77 409 -72 760

Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Aktuell skatt

Årets skatt -2 750 -2 174 0

uppskjuten skatt

Obeskattade reserver 10 864

Förändring temporära skillnader -7 841 -12 165 -20 725

Föränding av underskottsavdrag -1 689 -1 879 -10 997

Redovisad skattekostnad - 23 144 -16 218 -31 722

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt 92 519 57 252 142 986

Skatt enligt gällande skattesats  (22,0 %) -20 354 -12 595 -31 457

Icke avdragsgilla kostnader -2 600 -3 435 -233

Schablonränta på investeringsfonder -190 -188 -32

Summa årets skatt -23 144 -16 218 -31 722

Gällande skattesats 22,0 % 22,0 % 22,0 %

Effektiv skattesats 25,0 % 28,3 % 22,2 %

11

12
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Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder
uppskjuten

skattefordran
uppskjuten 
skatteskuld Netto

(tkr) 2015 2015 2015

Koncernen

Aktier och andelar, placeringstillgångar 0 -92 239 -92 239

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 1 091 -10 666 -9 576

Fastigheter 4 325 -213 4 112

Obeskattade reserver 0 -89 638 -89 638

Skattefordringar/-skulder, övriga 2 453 -390 2 063

Skattefordringar/-skulder netto 7 869 -193 146 -185 277

 
                 uppskjuten

                 skattefordran
uppskjuten 
skatteskuld Netto

(tkr) 2015 2014 2015 2014 2015 2015

Moderbolaget

Aktier och andelar, placeringstillgångar 0 82 -92 239 -78 008 -92 239 -77 926

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 1 091 6 -10 666 -11 885 -9 575 -11 879

Fastigheter 0 0 -213 -213 -213 -213

Skattefordringar/-skulder, övriga 2 264 3 924 -390 -15 -1 874 3 909

Skattefordringar/-skulder netto 3 355 4 012 -103 508 -90 121 -100 153 -86 109

Förändringen mellan åren har redovisats som uppskjuten skattefordran- och kostnad

13

Byggnader och mark

Förvaltningsfastighet

Antal 1 Geografisk fördelning

Anskaffningsvärde (tkr) 382 Personalstugan är belägen i Idre kommun

Verkligt värde (tkr) 1 350

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

14

Vad tycker våra kunder?

Att alltid få prata med samma 
bankman som vi har stort förtro-
ende för och som vet hur vi vill ha 
det är för oss väldigt viktigt.

Kund uttalar sig i vår
kundundersökning.
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Koncernen Moderbolaget

Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde

(tkr) 2015 2015 2015 2014 2015 2014

Aktier och andelar 510 136 929 402 543 566 377 009 948 402 731 218

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 722 318 765 843 722 318 769 742 765 843 823 736

Summa 1 232 454 1 695 245 1 265 884 1 146 751 1 714 245 1 554 954

Koncernen Moderbolaget

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

Aktier och andelar
Länsförsäkringar AB aktier 242 525 633 840 242 525 633 840

Övriga aktier 267 611 295 562 267 611 295 562

Aktier koncernföretag 33 430 19 000

Summa aktier och andelar 510 136 929 402 543 566 948 402

Finansiella tillgångar identifierade som poster värderade till verkligt värde
över resultaträk ningen

15

Anskaffningsvärden och verkliga värden på obligationer och andra räntebärande värdepapper Nom. belopp/ anskaffningsvärde Bokfört värde Verkligt värde

Aktieindexobligationer:
Emmittent:
Kommuninvest: AIO Sverige OMX 94 500 94 500 118 503

Svensk Exportkredit: AIO Sverige OMX 75 000 75 000 90 525

Svensk Exportkredit: AIO Asien 75 000 75 000 79 425

Nordea: AIO Eurostoxx 50 30 000 30 000 31 770

Nordea: AIO Globala Storbolag 40 000 40 000 40 124

ING Bank: AIO Amerikanska Storbolag 30 000 30 000 32 637

Credit	Suisse: AIO Östeuropa 30 000 30 000 28 920

Summa: 374 500 374 500 421 904

Räntefonder
Emmittent:

LF Korträntefonder 145 000 145 000 144 599

LF Global strategisk räntefond 150 000 150 000 146 634

Staten: Realräntelån 3102 23 000 37 036 36 908

Staten: Realräntelån 3107 14 900 15 782 15 798

Summa 332 900 347 818 343 939

Summa obligationer och räntebärande värdepapper 707 400 722 318 765 843

Förfallostruktur obligationer och andra räntebärande värdepapper

År Antal

1-3 år         4

5-10 år         5

Redovisande värden för finansiella tillgångar per värderingskategori

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde över resultatet

Via identifiering
Innehav för

handelsändamål Lånefordringar
Finansiella instr. 

som kan säljas Summa*

Aktier och andelar 948 402 - - - 948 402

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 751 067 - - - 751 067

Derivat - 14 776 - - 14 776

Lån till koncernföretag - - 112 900 - 112 900

Kassa och bank - - 59 950 - 59 950

Summa 1 699 469 14 776 172 850 - 1 887 095

*Redovisade värden är detsamma som verkligt värde.
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(Forts.) Finansiella tillgångar identifierade som poster värderade
till verkligt värde över resultaträkningen

(tkr) 2015 2014

upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aktier och andelar i koncernföretag 19 000

Aktier och andelar 294 290 0 635 112 157 097 0 574 120

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 751 067 777 197

Derivat 14 776 46 539

Summa tillgångar 294 290 765 843 654 112 157 097 823 736 574 120

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 633 840 tkr (571 411 tkr). Detta utgör 3,27 % (3,39 %) 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. Vår 

del inom parantes avser 2014

Övriga lån
(tkr) 2015 2014

Lån till Skanska 0 97 303

Summa 0 97 303

Övriga fordringar
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Fordringar utflytt trafikaffär 0 0 32 308

Fordringar Länsförsäkringar Bank AB 31 966 31 966 23 745

Övriga fordringar 4 189 1 340 3 534

Summa 36 155 33 306 59 587

Fordringar avseende
direkt försäkring

(tkr) 2015 2014

Fordringar hos försäkringstagare 144 824 142 165

Fordringar hos försäkringsföretag 35 995 32 311

Summa 180 819 174 476
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Materiella tillgångar
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 26 123 26 068 26 068

Årets anskaffning 7 246 108 0

Årets avyttring/utrangering -10 920 -10 920 0

Utgående anskaffningsvärde 22 449 15 256 26 068

Ingående avskrivningar -17 485 -17 433 -16 522

Årets avskrivningar -1 913 -1 685 -910

Årets försäljning/urangering 10 880 10 880 0

Ackumulerade avskrivningar - 8 519 -8 239 -17 433

Summa tillgångar 13 930 7 017 8 635

Ackumulerade avskrivningar utöver plan -379 -658

utgående redovisat värde 13 930 6 638 7 977

Rörelsefastighet 1 st

Ingående anskaffningsvärde 112 414 0 0

Årets anskaffning 3 417 0 0

Årets avyttring/utrangering 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 115 831 0 0

Ingående avskrivningar -166 0 0

Årets avskrivningar -386 0 0

Omvärdering fastighet till marknadsvärde* -30 279 0 0

Ackumulerade avskrivningar -30 831 0 0

Summa tillgångar 85 000 0 0

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

utgående redovisat värde 85 000 0 0

Totalt utgående redovisat värde 98 930 7 017 8 635

*Omvärdering av rörelsefastighet redovisas som övrig kostnad

Fastigheten har värderats per 2015-12-31. Värderingen har utförts av externt oberoende aukto-

riserad 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 2415 kvm av totalt 3045 kvm i fastigheten  Norr 26:2 belägen i 

Gävle.

Övriga förutbetalda kostnader
och uppslupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Förutbetalda kostnader 7 418 7 178 8 650

Uppslupna ränteintäkter 0 396 0

Summa 7 418 7 574 8 650

Allt förväntas bli återvunnet inom 12 månader

Förutbetalda anskaffningskostnader
(tkr) 2015 2014

Föregående års avsättning av förutbetalda

anskaffningskostnader 7 500 8 450

Årets avskrivning -7 500 -8 450

Årets avsättning för förutbetalda anskaffningskostnader 8 100 7 500

Eget kapital
 

Bundet eget kapital

Reservfond

Syftet med reservfond är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av 

balanserad förlust.

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondavsättning och efter 

att eventuell vinstutdelning lämnats. Utgörs tillsammans med årets resultat summa fritt eget 

kapital. Ytterligare information om det egna kapitalet finns i Rapport avseende förändringar i 

bolagets eget kapital.
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Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

2015 2014

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

Ingående balans 202 689 0 202 689 195 594 0 195 594

Premieinkomst 489 175 -31 533 457 642 571 695 -86 027 485 938

Varav utflytt av trafikaffär 94 469 -55 611 38 858

Intjänade premier under perioden -483 732 31 533 -452 199 -564 870 86 027 -478 843

utgående balans 208 132 0 208 132 202 689 0 202 689

Årets förändring av ej intjänade premier och kvardröjande risker - 5 443 0 -5 443 -7 095 0 -7 095

Summa förändring i Avs för ej intjänade premier och kvardröjande risker -5 443 0 -5 443 -7 095 0 -7 095

Avsättning för oreglerade skador

2015 2014

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

Inträffade och rapporterade skador -809 711 369 569 -440 142 -282 596 66 430 -216 166

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) -426 546 102 424 -324 122 -356 548 85 121 -271 427

Avsättning för skaderegleringskostnad -27 019 -27 019 -22 805 -22 805

Ingående balans -1 263 276 471 993 -791 283 -661 949 151 551 -510 398

Förväntad kostnad för skador som inträffat under innevarande år 188 498 -8 579 179 919 208 890 -19 491 189 399

Årets avsättning för, rapporterade och ej rapporterade skador -164 094 7 635 -156 459 -463 017 289 742 -173 275

utgående balans 24 404 -944 23 460 -254 127 270 251 16 124

Effekt av beståndsöverträdelse

Verkligt värde av övertaget bestånd trafik (balansräkningen) - - - -151 644 50 191 -101 453

Livränterörelsen (balansräkningen) - - - -195 556 -195 556

utgående balans -1 238 872 471 049 -767 823 -1 263 276 471 993 -791 283

utgående balans består av

Inträffade och rapporterade skador -764 432 361 490 -402 942 -809 711 369 569 -440 142

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) -448 858 109 559 -339 299 -426 546 102 424 -324 122

Avsättning för skaderegleringskostnad -25 582 0 -25 582 -27 019 0 -27 019

utgående balans totalt -1 238 872 471 049 -767 823 -1 263 276 471 993 -791 283

Anpassningar till bolagets redovisningsprinciper

(Förändr ej redovisad över resultaträkning) 2014

Skadereserv egen trafikaffär, övertaget bestånd 50 191

Skadelivräntereserv, övertaget bestånd 195 556

Övriga förändringar skadereserven -3 446

Förändring som ej redovisas över resultaträkningen 242 301

Bolaget diskonterar trafikaffärens reserver. Avsättning före diskontering av trafikaffärens reserv för till 923.673 tkr. Motsvarande belopp efter diskontering är 799.191 tkr (inkl mottagen återförsäkring trafik). 

Avsättningen efter avdragen återförsäkrares andel är före diskontering 386.762 tkr och efter diskontering 347.109 tkr. Diskonteringsräntan är baserad på medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska statsobli-

gationer över åren 2011-2015, där värdet för 2015 beräknas på perioden jan-aug. Värdena hämtas från www.riksbank.se, obligation SE GVB 7Y. Detta ger ett värde om 1,44 %. Från detta värde görs ett allmänt 

riskavdrag på 20 % av räntesatsen, med det avrundade resultatet 1,25%.
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2015 blev vår barnförsäkring 
utsedd till den bästa enligt 
konsumenternas.se
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Avsättning för återbäring 
och rabatter

(tkr) 2015 2014

Återbäring från tidigare år 0 18 200

Årets återföring av återbäring 0 -18 200

Summa 0 0

Avsättning för skatter 
Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Aktuell skatteskuld/fordran avseende 

inkomståret 60 -705 -2 878

uppskjutna skatteskulder/fordringar

Skatt på obeskattade reserver 89 638

Skatt på orealiserade vinster 103 118 103 118 90 106

Skatt på orealiserade förluster -1 091 -1 091 -88

Andra temporära skillnader -6 199 -1 874 -2 031

Skattefordran på underskottsavdrag -189 0 -1 878

Summa uppskjutna skatteskulder/fordringar 185 277 100 153 86 109

Summa avsättning för skatter 185 337 99 448 83 231

Avsättning för avtalsenliga
pensionskostnader 

(tkr) 2015 2014

Ingående avsättning för avtalsenliga pensionskostnader 9 300 11 500

Förändring under året avseende avtalsenlig pensionskostnad -700 -2 200

Summa 8 600 9 300

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 40 procent kommer att utnyttja möjligheten till förtida uttag. Beräkningen utgår från lön 

och ålder på individnivå i de aktuella åldersgrupperna. 

Om samtlig personal som omfattas av avtalet skulle gå i pension vid 62-års ålder har bolaget ett 

ansvar att även täcka den tillkommande kostnaden. Denna kostnad uppgår till ca 5 mkr och tas 

upp som ansvarsförbindelse.

Skulder avseende direkt försäkring
(tkr) 2015 2014

Skulder till försäkringstagare 44 410 46 421

Skulder till försäkringsföretag 11 280 10 489

Summa 55 690 56 910

Övriga skulder 

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Leverantörsskulder 7 939 7 939 11 024

Skuld TFF 1 900 1 900 2 883

Aktieägartillskott LG Fastighets AB 11 800

Övriga skulder 23 407 21 690 21 191

Summa 33 246 43 329 35 098

Övriga förutbetalda intäkter
och uppslupna kostnader

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

Uppslupna kostnader 13 204 12 784 11 796

Summa 13 204 12 784 11 796
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Närstående 

(tkr) Intäkter Kostnader Fordringar Skulder

Länsförsäkringar AB Koncernen 71 028 -66 743 67 000 -28 481

Länsförsäkringsbolag 4 -2 055 29 -1 133

Mäklartorget i Hälsningland AB 1 045 -146

Länsförsäkringar Mäklarservice AB 50 -1 604

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB 1 881 -1 182 56 -30

Länsförsäkringar Gävleborgs Fastighets AB -1 337 113 301 -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

länsförsäkringsbolagen med dotterbolag.

Länsförsäkringar Gävleborg är ägare av Länsförsäkringar Gävleborg Fastighets AB, en nybyggd  

kontorsfastighet där Länsförsäkringar Gävleborg hyr kontorslokaler för sin försäkringsverk-

samhet. Dessutom äger Länsförsäkringar Gävleborg fastighetsmäklarbolaget Mäklartorget i 

Hälsingland AB. Dessa två bolag räknas därför som närståendebolag.

Inom Länsförsäkringsgruppen förekommer transaktioner mellan närstående av såväl engångs-

karaktär 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 2015 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

Länsförsäkringar 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 32.

Vad tycker våra kunder?

Efter allt som har hänt kan jag ärligt 
säga att jag gladeligen betalar mina 
premier när jag vet hur otroligt mycket 
man får tillbaka om något händer.

Anna W
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Anställda och personalkostnader

Medeltalet anställda under året Män Kvinnor Tot 2015

Koncernen

Tjänstemän * 65 83 148

Fastighetsanställda 1 1

Fritidsombud 0

Specialombud 90

*omräknade till heltidsanställda

Moderbolaget

Män Kvinnor Tot 2015 Män Kvinnor Tot 2014

Tjänstemän * 63 78 141 62 77 139

Fastighetsanställda 1 1 1 1

Fritidsombud 0 0

Specialombud 90 90

*omräknade till heltidsanställda

Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Tot 2015 Män Kvinnor Tot 2014

Moderbolaget

Styrelsen 7 4 11 7 4 11

VD 1 1 1 1

Andra personer i företaget ledning 8 3 11 8 4 12

Totalt moderbolaget 16 7 23 16 8 24

Dotterbolag

Styrelsen 3 1 4

Övriga ledande befattningar 1 1

Totalt dotterbolag 3 2 5 0 0 0

Koncern totalt 19 9 28 16 8 24

För styrelseuppdrag i dotterbolagen har ingen ersättning utgått.

Kostnader för ersättning till ledande befattningshavare samt anställda

VD Styrelseordförande
Styrelseledamöter samt 

ledande  befattningshavare Tjänstemän Ombud/fritidsombud

(tkr) 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Koncernen

Löner och ersättningar 1 900 1 942 259 246 8 837 8 129 55 827 51 249 3 377 3 083

Sociala kostnader 1 452 1 613 82 77 5 232 4 484 27 477 29 111 0 0

Varar pensionsavgifter 854 1 004 0 0 2 482 1 979 11 150 13 716 0 0

Totalt 3 352 3 555 341 323 14 069 12 613 83 304 80 360 3 377 3 086

Moderbolaget

Löner och ersättningar 1 900 1 942 259 246 8 837 8 129 52 106 51 249 3 377 3 083

Sociala kostnader 1 452 1 613 82 77 5 232 4 484 26 376 29 111 0 3

Varar pensionsavgifter 854 1 004 0 0 2 482 1 979 10 749 13 716 0 0

Totalt 3 352 3 555 341 323 14 069 12 613 78 482 80 360 3 377 3 083

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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 (forts.) Anställda och personalkostnader 
Ersättningar under 2015 Arvode Sociala kostnader Pensionskostnader Summa

(tkr) 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Åstrand, Mats Styrelsens ordförande 259 246 82 77 0 0 341 323

Jakobsson,	Carina Styrelsens vice ordförande 128 105 40 33 0 0 168 138

Axelson, Åke Styrelseledamot 93 93 9 10 0 0 102 103

Eriksson, Ann-Margret * Styrelseledamot 35 90 4 9 0 0 39 99

Eriksson, Pernilla Styrelseledamot 93 90 29 28 0 0 122 118

Kalthoff, Julia Styrelseledamot 104 68 33 11 0 0 137 79

Kollin, Peter Styrelseledamot 80 59 25 19 0 0 105 78

Lennmalm, Lars Styrelseledamot 93 90 29 28 0 0 122 118

Olsson, Jonas Styrelseledamot 93 93 29 29 0 0 122 122

Bäckström, Per-Ove Verkställande direktör 1 900 1 942 1 452 1 613 854 1 004 3 352 3 555

Andra ledande befattningshavare 8 118 7 441 5 034 4 317 2 482 1 979 13 152 11 758

Summa 10 996 10 317 6 766 6 174 3 336 2 983 17 762 16 491

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

* Till och med bolagsstämman 2015

Upplysning om arvoden och utlägg till 
revisorer

Koncernen Moderbolaget

(tkr) 2015 2015 2014

KPMG 410 392 430

KPMG - övriga uppdrag 146 146 0

Totalt 556 538 430

Operationell leasing - leasingavtal 
där företaget är leasetagare

(tkr) 2015 2014

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Inom ett år 11 300 9 500

Mellan ett år och fem år 57 650 48 500

Bolaget 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, 

telefonväxel och datautrustning. När leasingavtalen upphör har bolaget optioner att köpa utrust-

ningen till då gällande marknadspris. I leasingavtalen förekommer det indexklausuler.

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

(tkr) Totalt 2015

Olycksfall och 

sjukdom

Motorfordon 

övr. kl.

Motorfordon 

ansv mot  

tredje man

Brand- och 

annan egen-

domsskada

Allmän 

ansvarighet Rättsskydd

Summa direkt 

försäkring

Mottagen 

återförsäk-

ring

Premieinkomst, brutto 489 175 23 965 125 939 87 496 204 196 16 540 8 270 466 406 22 769

Premieintäkt, brutto 483 732 22 979 121 648 86 289 204 926 16 645 8 304 460 791 22 941

Försäkringsersättningar, brutto -327 094 -26 876 -91 239 -91 627 -83 574 -5 183 -3 393 -301 892 -25 202

Driftskostnader, brutto -94 258 -4 689 -24 824 -17 608 -41 817 3 397 -1 695 -94 030 -228

Resultat av avgiven återförsäkring 1 723 3 197 -69 33 699 -27 431 3 685 -1 267 4 414 -2 691

Skadeprocent, brutto 68 % 117 % 75 % 106 % 41 % 31 % 41 % 66 % 110 %

32

33

34
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Juryns motivering

En odiskutabel vinnare med över-
lägsna funktioner och toppresultat i 
alla tester.

Bästa app på Mobilgalan

Våra utmärkelser 

2015

     
 KarriärBarometern   2015 

Branschbäst
MOBILE BANK

OF THE YEAR 2015
 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK

Länsförsäkringar har Sveriges 
mest nöjda kunder i alla kategorier 
inom sakförsäkring och privat-
pension. Dessutom kom vi tvåa på 
tjänstepensionsområdet. Det visar 
årets kundnöjdhetsmätning från 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2015.

Juryns motivering

Tillgänglighet och användarna i 
centrum är några av honnörsorden för 
vinnaren. De har lyckats att skapa en 
snygg, enkel och funktionell mobillös-
ning som användarna verkligen gillar 
att använda.

Sveriges bästa mobilapp
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Närhet leder till framgång

När bankerna rankas efter kundnöjdhet får 
vår bank betyget 77,6 av 100, vilket är en bra 
bit över branschgenomsnittet på 68,2. Det 
visar 2015 års undersökning från Svenskt 
Kvalitetsindex (SKI). 

Vad är det då som gör att våra kunder år 
efter år röstar fram oss som Sveriges bästa 
bank?

Vår närhet till kunderna
– Jag tror att kunderna uppskattar vår 
närhet, våra kvalificerade och licensierade 
rådgivare och att vi ligger i framkant med 
digitala	tjänster,	säger	Calle	Söderberg,	
bankchef i Länsförsäkringar Gävleborg.

Kundägda värderingar
– Det är fler och fler kunder som upptäcker 
vår bank och som gillar våra kundägda vär-
deringar där kunden alltid är vårt främsta 
fokus. Vi är varken en storbank eller en 
nischbank utan har en egen position som 
kunderna	gillar,	fortsätter	Calle.

– Jag är övertygad om att det är våra 
duktiga och kompetenta medarbetare som 
gör att kunderna gillar oss och att det är 
den starkast bidragande orsaken till att 
vi åter blir utsedda till den bästa banken 
i undersökningen. Sedan att vi erbjuder 
våra kunder en helhetsbild vad gäller deras 
privata ekonomi - bank, försäkring och 
ett uppskattat digitalt erbjudande - gör 
knappast saken sämre. Och lägg därtill 
vår kraftigt växande fastighetsförmedling, 
avslutar	Calle	Söderberg.

Vi är banken med de mest nöjda privatkunderna 2015. Länsförsäkringar går mot bransch-
utvecklingen med stor ökning i kundnöjdhet. Våra kunder är nöjda med både priset och 
vårt lokala engagemang.

Calle	Söderberg
Bankchef, Länsförsäkringar Gävleborg
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I september flyttade våra två kontor i Gävle in i nya, gemensamma, lokaler. Så här presen-
terades vårt nya kontor i LF-gruppens gemensamma personaltidning.

För drygt 1,5 år sedan fanns det bara en par-
keringsplats på Drottninggatan 35 i Gävle. Nu 
blänker där de tonade rutorna på Länsförsäk-
ringar Gävleborgs nya kontor. 

I oktober flyttade de två tidigare kontoren in 
i sina nya lokaler. Men förändringen innebär 
mer än bara nya lokaler. Länsförsäkringar 
Gävleborg har gått över till ett aktivitetsba-
serat arbetssätt på kontoret i Gävle. Från 
att man tidigare har jobbat i ett traditionellt 
kontorslandskap med fasta platser, pärmar 
och mötesrum är det nu aktiviteten som styr 
var i byggnaden man jobbar.

– Det finns olika kundzoner, tysta zoner, öppna 
ytor med fri placering. Det gör att man inte 
sitter i fasta grupper i samma utsträckning, 
utan kan få input från olika kollegor varje dag, 
säger Tommie Högberg, kontorschef i Gävle. 
Det finns fler olika arbetsytor än vad det finns 
medarbetare – allt för att öka möjligheten för 
alla att variera sig. I stället för ett fast skriv-
bord har medarbetarna fått ett personligt 
skåp. När man går hem lämnar man datorn 
och andra saker där.

Om man ska sitta och mejla under en 
eftermiddag kan man till exempel sätta sig i 
rummet Freluga, som bland annat erbjuder 
stora saccosäckar att sitta i. Ska två kollegor 
ha ett möte kan de göra det över en kaffe i 
antingen Biblioteket eller Vardagsrummet som 
ligger i anslutning till lunchrummet. Vill man 
i stället arbeta koncentrerat i en tyst miljö 
passar Tysta rummet bra, där en vägg pryds av 

en björkskog och där de många krukväxterna 
bidrar till känslan av lugn. I stort sett alla rum 
är inredda på olika sätt. En röd tråd genom 
inredningen är några få starka färger i måttliga 
mängder.

– Det hade varit tråkigt om vi hade tapetserat 
hela kontoret med Länsförsäkringars färger. 
Det ska vara omväxlande och inspirerande, 
säger Andreas Nordlander, verksamhets-
ledare och en av projektledarna för flytten. 
Byggnaden är certifierad på guld-nivå enligt 
det amerikanska LEED-systemet, som är 
det mest kända miljöcertifieringssystemet i 
världen. Länsförsäkringars hus är det första i 
Gävle att få en LEED-certifiering. Det har ställt 
stora krav. Bland annat under själva bygget, 
med regionalt producerat material som släp-
per ifrån sig så lite emissioner som möjligt.

I garaget finns speciella parkeringsplatser för 
miljöbilar och fastighetens energianvändning 
beräknas hamna 25 procent under Boverkets 
krav. Även teknikmässigt innebär det nya 
kontoret steg framåt. Alla är uppkopplade 
hela tiden med hjälp av bärbara datorer och 
mobiler. I mötesrummen finns skärmar och 
digitala smartboards. Från de sistnämnda är 
det möjligt att spara ner anteckningar direkt 
till sin dator.

– Så det finns egentligen inga pennor, utan 
man ritar med fingret direkt på tavlan, säger 
Andreas Nordlander. På det nya kontoret finns 
också ambitionen att arbeta så pappersfritt 
som möjligt. Ett exempel är posten, som fort-
farande kommer med brevbäraren varje dag.

– Posten scannas in när den tas emot och 
skickas till medarbetarnas datorer i stället. 
Alla avdelningar har inte fasats in än, men 
det kommer att ske stegvis, säger Andreas 
Nordlander. För att få medarbetarna att ta till 
sig förändringarna som det nya arbetssät-
tet innebär har Andreas Nordlander, Tommie 
Högberg och de andra som lett flytten försökt 
engagera så många som möjligt.

– Det är svårt att få exakt alla att bidra. Men 
åtminstone 50 procent har varit delaktiga på 
ett eller annat sätt när det gäller bland annat 
kontorets utformning, säger Tommie Högberg.

En av dem som engagerat sig är Elisabeth 
Rossi, innesäljare Företag Lantbruk.

– Jag fick förmånen att vara med i projektet 
från början. Det är väldigt bra att vi medarbe-
tare gavs den möjligheten, för då får man en 
helt annan anknytning till sin nya arbetsplats. 
Själv har jag kanske inte riktigt hittat rutinerna 
än, men det kommer, säger hon.

Ett kontor för framtiden
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredo-visningen för Länsförsäk-
ringar Gävleborg för år 2015.  

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och en kon-cernredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt Inter-
national Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och enligt lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag, och 
för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen en-
ligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revis-ionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheterna, men 

Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Gävleborg, org nr 585001-3086

inte i syfte att göra ett uttalande om effekti-
viteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. 

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

uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med lagen om årsre-
dovisning i försäkringsföretag och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets finansi-ella ställning per 
den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag. Kon-
cernredovisningen har upprättats i enlighet 
med lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

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

Rapport om andra krav 
enligt lagar och andra
författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och 
koncernredovis-ningen har jag även utfört 
en revision av förslaget till disposition-er 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Länsförsäkringar Gävleborg 
för år 2015.

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

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
mig om förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om sty-
relsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med försäkrings-
rörelselagen.

Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granskat om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med försäkringsrörel-
selagen, lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag eller bolagsordningen.

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

uttalanden
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stockholm den 22 mars 2016
 
Gunilla Wernelind 
Auktoriserad revisor
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Styrelsens underskrift
Gävle den 22 mars 2016

Mats Åstrand
Ordförande

Åke Axelson 
Ledamot

Lars Lennmalm
Ledamot

Peter Kollin
Ledamot

Carina	Jakobsson
Vice Ordförande

Julia Kalthoff
Ledamot

Pernilla Eriksson
Ledamot

Per-Ove Bäckström
Verkställande Direktör

Jonas Olsson
Ledamot

Christina	Lundin
Personalrepresentant

Lars Persson
Personalrepresentant

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Revisor, ordinarie, vald av årstämman
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Styrelsemedlemmar

Född 1951. Invald 2007. Ordförande
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Gästrike 
Återvinnare, Inköp Gävleborg.
Tidigare uppdrag: Ordförande i Ockelbogår-
dar, Ledamot i Gavlegårdarna, Ordförande i 
Wij trädgårdar, Ledamot i lokal bankstyrelse 
- Ockelbo, Kommunförbundet Gävleborg, 
Kommunalråd, Landstingsråd.

Född 1969. Invald 2004. Vice ordförande. 
Övriga styrelseuppdrag: Suppleant BRIAB 
Industri AB, Ledamot i Servotech i Umeå AB, 
Suppleant i Dahlin Teknikkonsult. 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.

Född 1988. Invald 2014. Ledamot
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Nordiska 
Museet, Ledamot i S.A Wetterlings Manufaktur, 
Ledamot i Lie-Nielsen Toolworks Ltd. Tidigare 
uppdrag: Företagarna i Sandviken.

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, 
Ledamot i Facilitate  Partner AB, Ledamot 
i Almi Företagspartner Uppsala. Tidigare 
uppdrag: Ledamot i Styrelseakademien Gävle-
borg, Ledamot i Donald Davies & Partners AB, 
Ledamot i Teeness A/S- Trondheim- Norge, 
Ledamot	i	Sandvik	Coromant	Benelux,	Sandvik	
Coromant	South	Africa.

Mats Åstrand

Född 1966. Invald 2012. Ledamot. 
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Motorbran-
schensriksförbund Gävleborg, Ordförande i 
Svenska återförsäljarföreningen Mitsubishi,  
Ledamot i Bromakon, Ledamot i B.O Galleria, 
Ledamot i Bro Förvaltning AB, Ledamot i P.S A 
Bilar AB. Tidigare uppdrag: Ledamot i Motor-
branchens Riksförbund Bilhandelsstyrelsen, 
Ledamot i Peugeot Åf, Ledamot i  Mitsubishi Åf.

Född 1969. Invald 2014. Ledamot. 
Övriga uppdrag: Ledamot i X2 AB,
Ledamot i Bims, Fullmäktige i Handelskam-
maren. 

Född 1946. Invald 2003. Ledamot. 
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i 
ALMI Gävle Dala, Ledamot i Mellansvenska 
Handelskammaren. Tidigare uppdrag: Olika 
befattningar inom Sandvikskoncernen.

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

Född 1959. Invald 2011. 
Personalrepresentant.

Född 1967. Invald 2015. 
Personalrepresentant.

Carina Jakobsson Julia Kalthoff Lars Lennmalm

Pernilla Eriksson Jonas Olsson Peter Kollin Åke Axelson

Per-Ove Bäckström Lars Persson Christina Lundin
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Fullmäktige

Gävle
Lars Alfredsson, Forsbacka
Kurt Bengtsson, Gävle
Lars-Göran Lundh, Gävle
Anders Paulsen, Gävle
Björn Sjunning, Valbo
Erik Wallman, Axmar
Susanne Blomdahl, Gävle
Susanne Edineus, Valbo
Kristin Jacobsson, Valbo
Helena Forslund, Trödje
Carina	Nilsson,	Gävle
Helny Sjöström, Gävle

Sandviken
Bror-Inge Hansson, Sandviken
Sven-Erik Hartwig, Årsunda
Lars-Ivan Ivarsson, Sandviken
Anderz Karlsson, Sandviken
Susanne	Lindqvist,	Järbo
Ingela Näslund, Sandviken
Peter Skoglund, Sandviken
Christian	Vallbom,	Sandviken

Hofors
Hans Larsson, Torsåker
Vakant

Ockelbo
Krister Larsson, Ockelbo
Jan Stark, Ockelbo

Bollnäs
Nils-Erik Larsson, Arbrå
Ulf Svensson, Vallsta
Susanne Radgren, Bollnäs
Niklas Svedlund, Bollnäs

Ovanåker
Jan Setterberg, Alfta

Söderhamn
Staffan Brundin, Norrala
Kenneth Lundstedt, Stråtjära
Sara Sjölin, Ljusne

Hudiksvall
Maria Berglund, Forsa
Per-Erik Jonsvens Nilsson, Hudiksvall
Mats Lindberg, Forsa
Helena Nilsson, Hudiksvall
Madeleine Sahlin, Hudiksvall
Göran Vesterlind, Hudiksvall

Nordanstig
Stig Eng, Harmånger
Sven-Åke Eriksson, Västtjär
Lisa Larsson, Jättendal

Ljusdal
Anna Andersson, Tallåsen
Lars Andersson, Tallåsen
Helena Aronsson, Tallåsen
Pär Fack, Järvsö
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Vissa kallar det sponsring.
Vi kallar det tryggad framtid!
Som lokalt och kundägt bolag vill bidra till ett tryggt och trivsamt Gävleborg, både genom 
vår verksamhet och genom ett samhällsansvar. För att göra skillnad på lång sikt väljer vi 
att satsa lite extra på dem som är vårt läns framtid. 

Här gör föreningslivet i länet ett viktigt 
arbete och vi bidrar genom att ingå i en 
rad samarbeten som syftar till att ge barn 
och unga i Gävleborg en meningsfull fritid. 
En tryggare tillvaro för barn och unga idag 
betyder en tryggad framtid för vårt län. Det 
är vi övertygade om. 

En bra start
Länsförsäkringar Gävleborg är huvudpart-
ner till Brynäs IF och verksamheten En bra 
start.	Tillsammans	med	UNICEF	och	flera	av	
Brynäs IFs starka partners arbetar vi före-
byggande för att bryta utanförskap genom 
att skapa sammanhang där gemenskapen 
stärks för barn och unga. 

En bra start bidrar genom att komplet-
tera skolmiljön med förebilder och inspirera 
i arbetet med barnkonventionen, stärka 
eldsjälar och ledare med utbildning samt 
genom att ge alla barn möjlighet att delta 
i kreativa och meningsfulla aktiviteter på 
fritiden. 

En bra start arbetar också för att fler 
ungdomar ska komma ut i praktik som 
på sikt bidrar till att fler ungdomar får 
anställning, vidareutbildar sig eller startar 
egna företag. Tillsammans med Brynäs IF 
och Arbetsförmedlingen har vi tagit fram 
en modell för en tremånaderspraktik som 
vi presenterar för våra företagskunder. 
Förhoppningsvis kan vi tillsammans skapa 
många nya praktikplatser i vårt nätverk. Vi 
tar också regelbundet emot praktikanter 
hos oss. 

Sommarläger
Gavlis Summercamp är ett läger som ger 
alla barn samma chans till sysselsättning, 
upplevelser och gemenskap på som-
marlovet. Lägret är ett samarbete mel-
lan Länsförsäkringar Gävleborg, Gefle IF 
Fotboll, som praktiskt arrangerar lägret, 
och Gavlegårdarna. Under två somrar har 
vi nu erbjudit många barn värdefulla och 
händelserika sommarveckor och dessutom 
bidragit till sommarjobb för flera unga 
ledare. 

Det finns fler exempel på sommarläger 
bland våra samarbeten, och oavsett om 
temat för lägret är djur och natur, friidrott 
eller lek och spontanidrott så uppfyller de 
samma syften med meningsfull fritid och 
gemenskap för barnen och sommarjobb för 
ungdomar.

Tryggare genom nattvandring
”Hudik Hockey på stan” är ett projekt som 
stärker den viktiga vuxennärvaron vid ar-
rangemang som skolavslutning, gymnasie-
fester och andra kvällar på stan i Hudiksvall. 
Spelare från Hudik Hockey, i samarbete 
med Länsförsäkringar Gävleborg, finns då 
ute bland ungdomarna för att öka trygghe-
ten. Självklart är detta ett arbete tillsam-
mans med polisen, socialsekreterare och 
Nattvandrarna i Hudiksvall och Iggesund. 

Det är både värdefullt och viktigt att våra 
samarbeten med föreningslivet ger tillbaka 
ett värde för många människor och såväl 
läger och ”sportfritids”, som nattvandring 
eller fler vuxna i skolan och läxhjälp, är bra 
exempel på det. 

Nicklas Bäckström, en viktig ambassadör för En bra start, är ute och pratar med elever på våra grundskolor när han är hemma på besök.
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1. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Gävleborg äger 3,27 
procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar 
AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB 
inräknas i Länsförsäkringar Gävleborgs 
konsolideringskapital. 

2. Styrkan i varumärket
Länsförsäkringars gemensamma varumär-
ke är mycket starkt i relation till konkurren-
ternas inom branschen för bank, försäkring 
och pension. Under 2015 visade Svenskt 
Kvalitetsindex mätningar att vi har Sveriges 
mest nöjda kunder inom de flesta av våra 
affärsområden. Länsförsäkringar har också 
länge legat högt upp i Nordic Brands anse-
endemätningar som mäter allmänhetens 
syn på oss som finansiell aktör.

Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler 
och i alla kundmöten med ett varumärkes-
löfte som bygger på närhet. Upplevelsen 
av en ökad närhet och ett minskat avstånd 
i relationen med Länsförsäkringar ska 
vara vägledande för allt som görs – från 
produktutvecklingen till det personliga 
kundmötet.

3. Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder liv- och pen-
sionslösningar till företag och privatperso-
ner. Genom dotterbolaget Länsförsäkringar 
Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiför-
valtning och riskförsäkring inom person-
riskområdet. Länsförsäkringars fondutbud 
består av 35 fonder med eget varumärke 

Samverkan som stärker
Länsförsäkringar Gävleborg

och 46 externa fonder. Fonderna under 
eget varumärke finns inom Länsförsäkring-
ars eget fondbolag och förvaltas av externa 
förvaltare. Fondlivbolaget förvaltar 103 mdr 
åt liv- och pensionsförsäkringskunderna. I 
Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning, 
men här förvaltas traditionell livförsäk-
ring som är tecknad före stängningen i 
september 2011. Under 2015 har arbetet 
med att erbjuda kunder möjligheten att 
villkorsändra försäkringar till Nya Trad fort-
satt. Mottagandet från de som hittills fått 
erbjudandet har varit positivt och villkoren 
för 26 procent av kunderna har ändrats. 

4. Bankverksamhet
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte 
största retailbank. Bankverksamheten, som 
enbart finns i Sverige, har en god tillväxt 
i volymer och lönsamhet och hög kredit-
kvalitet. Banken erbjuder privatpersoner, 
lantbrukare och småföretagare ett brett 
utbud av banktjänster. Strategin utgår från 
länsförsäkringsgruppens stora kundbas, 
Länsförsäkringars starka varumärke och 
kundägandets principer.

Länsförsäkringar Bank är ett helägt dot-
terbolag till Länsförsäkringar AB. I bank-
koncernen ingår förutom moderbolaget 
Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen 
Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkring-
ar Fondförvaltning och Wasa Kredit. 

Länsförsäkringar har enligt Svenskt 
Kvalitetsindex Sveriges mest nöjda kunder 
på privatmarknaden.
 

5. Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars 
specialistbolag för djur- och grödaförsäk-
ring. Agria är marknadsledande i Sverige 
med en marknadsandel på 59 procent. Agria 
är ett renodlat specialistbolag för djurför-
säkring och har med stöd av kärnvärden 
som specialistkunskap, djurvänlighet och 
empati byggt ett mycket starkt dotterva-
rumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett 
nära samarbete med flera djurägarorga-
nisationer. Verksamheten växer sig även 
allt starkare på marknader utanför Sverige 
– idag Storbritannien, Norge och Danmark. 
Sommaren 2016 startar Agria också verk-
samhet i Finland.

6. Hälsa
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar 
AB driver produkt- och affärsutvecklingen 
inom det växande sjukvårds- och grupp-
försäkringsområdet. Länsförsäkringar är 
marknadsledande inom sjukvårdsförsäk-
ring. 

Länsförsäkringar försäkrar mer än vart 
tredje företag i Sverige och erbjuder nu 
en sjukvårdsförsäkring som ger företagen 
och deras medarbetare tillgång till ett antal 
förebyggande hälsotjänster. På så sätt hop-
pas vi kunna bidra till bättre hälsa.
  

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

Länsförsäkringar Gävleborg betalar år-
ligen in en återförsäkringspremie till Läns-
försäkringar 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 upphandling och intern 
återförsäkring behålls den största delen av 
återförsäkringspremien inom länsförsäk-
ringsgruppen och kostnaderna för externa 
återförsäkrare blir mindre och stabilare, 
något som gynnar Länsförsäkringar Gävle-
borgs kunder. 

8. Övrig samverkan
Förutom den samverkan som sker genom 
Länsförsäkringar AB så direktäger de 
23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans 
med berörda affärsenheter inom Läns-
försäkringar AB, även Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar 
Mäklarservice. I dessa båda bolag deltar 
Länsförsäkringar Gävleborg med ägaran-
delarna 1,85 procent respektive 4 procent. 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ut-
gör en viktig säljkanal för Länsförsäkringar 
Gävleborg och Länsförsäkringar Mäklar-
service samordnar erbjudandet gentemot 
försäkringsförmedlarna.   

9. Gemensam utveckling
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att 
driva länsförsäkringsgruppens gemen-
samma utvecklingsarbete för att stärka 
länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft 
och öka värde för kunderna. 

Arbetet bedrivs utifrån kundernas behov. 
Ett antal fokusområden har arbetats fram 
tillsammans med länsförsäkringsbola-
gen. De finns inom områden där större 
förflyttningar behöver genomföras för att 
möta länsförsäkringsgruppens gemen-
samma marknadsstrategi.  Fokusområdena 
hanterar förändringar inom kundmötet, 
erbjudandet och beslutsstöd.

Extra fokus på digitala förflyttningar och förbättringar av kundmötet

Under 2015 levererades gemensam utveckling 
för drygt 400 Mkr. Fokuserade områden är för-
bättrade digitala tjänster, enklare och förbättrad 
kundinformation, produktförbättringar samt för-
ändringar som drivs av lagstiftning och regelverk.

2015 kunde länsförsäkringsbolagen ta emot 
leveranser från drygt 30 projekt. Här följer några 
exempel:

•	 Förbättringar på Internet för motorförsäkring-
ar. Det är nu enklare att teckna en försäkring 
och även försäkringsinformationen i det inlog-
gade kundmötet har förbättrats. 

•	 Arbetet med att förbättra och vidareutveckla 
det inloggade kundmötet drivs vidare. De 
första leveranser som kommer under 2016 
ska förbättra och förenkla för kunderna, bland 
annat genom förbättrat responsivt gränssnitt 
och ökade möjligheter att teckna och hantera 
produkter. 

•	  Mobilappen har löpande förbättrats under året. 
Genom ”Månadskollen” ges kunderna en tyd-
ligare bild av ekonomin, det har blivit enklare 
och smidigare att betala räkningar och i dialog 
med kunderna har användningen successivt 
förbättrats. 

•	  Arbetet med ett nytt modernare systemstöd 
för sakförsäkring fortsätter intensivt. De första 
leveranserna under slutet av nästa år kommer 
att förenkla och effektivisera verksamheten 
och ge förbättrade digitala tjänster. 

•	  Olycksfallsförsäkringen har förbättrats för att 
ge kunderna en effektivare skadereglering som 
nu i många fall kan ske direkt vid samtal med 
kunden.

•	  Det är nu möjligt att göra digitala hälsode-
klarationer i samband med försäljnings- och 
rådgivningsmötet vilket underlättar försäljning 
av produkter som kräver hälsoprövning.

•	  Kundmötena inom privat-, företag- och lant-
bruksmarknaderna har effektiviserats både ge-
nom nya arbetssätt och förbättrat systemstöd.

•	  Rådgivningsmötena har förbättrats, efter ett 
möte kan kunderna nu få tillgång till dokumenta-
tion i det inloggade kundmötet.

•	  En förflyttningsplan som beskriver på vilket 
sätt Länsförsäkringar ska kunna realisera 
den digitala målbilden, ”med god insikt om 
kundernas behov ska Länsförsäkringar utforma 
marknadens mest uppskattade tjänster för 
bank, försäkring, pension och fastighetsförmed-
ling”, har levererats. Den ger en grund för det 
kommande förflyttningsarbetet.

•	  Länsförsäkringars anslutna mäklare, Söderberg 
och Max Matthiessen, kan nu genomföra byten 
inom Länsförsäkringars fondsortiment helt 
automatiserat. Mäklarna har också fått tillgång 
till information om kundernas sakförsäkringar i 
mäklarportalen.

•	  En ny gemensam marknadsstrategi för länsför-
säkringsgruppen som tar utgångspunkt i kun-
dernas behov och beteende. En del i leveransen 
är de kvantitativa och kvalitativa kundundersök-
ningar som genomförts för att vinna kunskap 
om vad som bygger värde för kund.

•	  Sak 2020, en tydlig målbild och konkreta 
åtgärder för att långsiktigt säkra de strategiska 
marknadsmålen inom sakförsäkringsområdet 
är framtagen. Den ger en tydlig vägledning i det 
löpande arbetet med att utveckla sakförsäk-
ringsverksamheten för framtiden.

Vad tycker våra kunder?

Har redan rekommenderat flera 
vänner om Länsförsäkringar bank. 
Jättenöjd!

Kund uttalar sig i vår
kundundersökning
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Avsättning för återbäring
Avsättning för återbäring som tilldelas men vid 
bokslutstillfället ännu inte förfallit till betalning. 

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.

Avvecklingsresultat
För skador som inte är slutreglerade vid 
räkenskaps årets utgång reserveras medel, i 
bokslutet, 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 pro-
cent. 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 för-
hållande 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 ge-
nomsnittsvärde 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 
försäkringstagare, 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 återförsäkring (Indirekt försäkring) 
hos det sistnämnda bolaget.

Ord & Uttryck
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