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JANUARI- VI STARTAR SERVICEBOLAG
I januari startade vi LF Affärsservice Sydost AB tillsammans med 
Länsförsäkringar Blekinge. Där har vi gemensam ekonomiavdel-
ning, IT-support och telefonväxeltjänst. 

JANUARI- SYNBARHETSKAMPANJ
NTF, Kristianstad kommun och polisen visade omtanke och delade 
tillsammans med oss ut reflexer vid Kristianstad station.

APRIL - MILJÖPRIS TILL BENGT DAVIDSSON
Bengt Davidsson tilldelades Årets miljöpris 2013 för sitt arbete med Davids Kärr.
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4 Året som gått

MARS - FRAMTIDSDAGEN
Viktiga kontakter knöts på Framtidsdagen 
då studenter fick chans att prata med oss 
som arbetsgivare.
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JUNI- NYINVIGNING AV SKEPPARSLÖVS KVARN
Mjölmalning, korvgrillning, tävlingar och glasservering var några 
av de aktiviteter som stod på programmet i samband med den 
välbesökta nyinvigningen av Skepparslövs Kvarn.

OKTOBER-AKUTINSATS.SE 
Tillsammans med Akutinsats.se har vi arran-
gerat utbildningar i första hjälpen för barn. 

NOVEMBER- FULLMÄKTIGEVAL
Kockduell mellan Jennie Walldén, Sveriges 
mästerkock 2013, och elever från lokala res-
taurangskolor i samband med fullmäktigeval.

DECEMBER-ÖPPET HUS
Vi hade Öppet hus på alla våra kontor. Över 
300 personer tog tillfället i akt att besöka oss.

SEPTEMBER - KVARTERSFOTBOLL PÅ LJUNGDALA
Vi deltog i en fotbollsturnering på Ljungdala i Hässleholm för ökad  
gemenskap och integration.

                        AUGUSTI
Under läsåret 2013/2014 arbetar vi med ett spännande miljöpro-
jekt, tillsammans med elever i hela vårt verksamhetsområde.
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Ett starkt år för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
2013 var ett mycket starkt försäkringsår för Länsförsäk-
ringar Göinge-Kristianstad. Premieintäkterna ökade och 
skadeutfallet var relativt gynnsamt trots två stormar. Dess-
utom har vi haft en mycket god värdetillväxt i våra kapital-
tillgångar. Sammantaget är bolagets resultat ett av de bästa 
någonsin. Därför är det glädjande att vi i år kan ge återbä-
ring till våra kunder på ca 100 miljoner kronor.

Vi är kundägda och satsar i bygden där vi bor
Vi är ett kundägt bolag och har verkat i bygden sedan 
1800-talet. Grunden vi står på är byggd av förtroende, sta-
bilitet och omtanke. Att vara kundägt förpliktigar, vi vill 
också bidra genom att till exempel arbeta långsiktigt med 
miljöfrågor tillsammans med barn, våra kunder, näringsliv 
och skola. I höstas startade vi därför ett miljöprojekt som vi 
kallar Vi ska rädda världen - Vi börjar i vår del av Skåne, med 
målsättning att lyfta fram goda exempel inom miljö- och 
hållbar utveckling i vår region. 

Vart tredje år väljer ägarna, de vill säga kunderna, represen-
tanter till fullmäktigekåren som är bolagets högsta beslu-
tande organ. Årets fullmäktigeval var populära. För att lyfta 
fram lokalt producerade råvaror bjöd vi på kockduell mellan 
Jennie Walldén, Sveriges mästerkock 2013, och elever från 
våra lokala restaurangskolor. 

Skepparslövs Kvarn tilldelades 2012 års byggnadsmiljöpris 
av Kristianstad Kommun. Kvarnen ägs sedan 2010 gemen-
samt av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och KLF, 
Kristianstadsortens Lagerhusförening. Skepparslövs Kvarn 
får priset för att vi tillsammans med KLF har restaurerat 
möllan och fått den i stånd att köras. Det innebär ett lång-
siktigt bevarande av möllan i Skepparslöv och vi hade en 
välbesökt och uppskattad nyinvigning i somras. 

Under hösten köpte vi fastigheten Granaten 3 i Kristian-
stad. Fastigheten är köpt i investeringssyfte, och verksam-
heten i huset kommer att drivas vidare precis som tidigare.

Lokalt kundmöte 
Det är det lokala kundmötet som är nyckeln till vår fram-
gång, det ger vi aldrig avkall på. Länsförsäkringar har fort-
satt det högsta anseendet bland finansiella varumärken i 
Anseendebarometern.  I Anseendebarometern mäts 55 av 
de största och mest synliga företagen här i Sverige. 

Det som främst bygger ett högt anseenderesultat är hög 
kvalitet på produkter och tjänster, att kunna möta kundens 
behov och ge värde för pengarna. För att fortsätta att möta 
kundernas behov även i framtiden har vi vårt nystartade 
ungdomsråd. Vi vill veta mer om vad ungdomar har för för-
väntningar på bank- och försäkringstjänster. 

ETT STARKT 
ÅR FÖR OSS

Vi har haft ett bra 2013 med nöjda kunder och 
stabil ekonomi. Samtliga affärsområden har haft 
en positiv utveckling och vi är rustade för fram-
tiden med vår ekonomiska styrka.  



För våra företagskunder har vi startat serviceprogrammet, 
en digital företagstjänst, så att de kan ägna sig åt sina bank- 
och försäkringsärenden när det passar dem bäst. 

Sakförsäkring
Länsförsäkringar har återigen Sveriges mest nöjda sakför-
säkringskunder bland privatpersoner enligt årets kundnöjd-
hetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Vi erbjuder 
våra kunder en uppskattad helhet av bank- och försäkrings-
tjänster. Att vi finns lokalt där kunderna finns är grunden i 
vår verksamhet. En av våra framgångsfaktorer är att vi finns 
nära våra kunder när en skada inträffar.

Henrietta Hansson, Vd

<< Vi är rustade för framtiden 
med vår ekonomiska styrka  >>

7Vd-kommentar

Nya samarbeten 
I januari startade vi LF Affärsservice Sydost AB tillsam-
mans med Länsförsäkringar Blekinge. Där har vi gemen-
sam ekonomiavdelning, IT-support och telefonväxeltjänst. 
Syftet är att vi ska dela på kostnaderna för expertkompe-
tens inom dessa områden, få stordriftsfördelar vi inte kan 
åstadkomma på egen hand och minska sårbarheten. Från 
och med januari 2014 har Länsförsäkring Kronoberg också 
valt att gå med i samarbetet. 

Våra utmärkelser
I samband med bolagsstämman i april 2013 premierades 
Årets skadeförebyggare för andra gången samt Årets miljö- 
pristagare. Priset för Årets Skadeförebyggare gick till FRI-
DA Kvinnojour i Hässleholm och Kvinnojouren i Kristi-
anstad. Miljöpriset gick till Bengt Davidsson för hans ar-
bete med att ha förvandlat ett forna igenvuxet kärr till ett 
blomstrande paradis. Vi ser fram emot att få premiera 2014 
års pristagare på årets bolagsstämma.

Slutord
Jag känner stark optimism att vi även under 2014 ska fort-
sätta att växa och utveckla vår verksamhet. Det är min över-
tygelse att allt fler uppskattar vår lokala närvaro och att vi 
ägs av våra kunder.

Sist men inte minst ett stort tack till alla kunniga och enga-
gerade medarbetare för ett bra 2013.

Skadeutvecklingen var gynnsam under 2013 bortsett från 
effekterna från stormarna Simone och Sven under decem-
ber. Vi har också haft en god ökning av antal försäkringar 
vilket inneburit ytterligare förbättrad premieinkomst. Sam-
tidigt har vi lyckats effektivisera och minska våra driftskost-
nader vilket också bidrar till att skadeförsäkringsrörelsens 
resultat uppgick till 39,8 Mkr. 

Bank
Banken har bra volymtillväxt och fortsätter att vidareut-
veckla digitala lösningar för att vara så lättillgänglig som 
möjligt. Vår populära app för bankärenden fick för andra 
året i rad Web Service Awards pris för bästa mobilapp. Den 
kan nu också användas av företagskunderna. 

Livförsäkring
Länsförsäkringar har de mest nöjda kunderna bland pen-
sionskunder på privatmarknaden enligt årets kundnöjdhets-
mätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Resultatet visar 
tydligt att vi är på rätt väg. Vi har ett bra förvaltningser-
bjudande och vi kan också erbjuda ett mycket bra tjänste-
pensionskoncept. Resultatet för livförsäkringsverksamheten 
ligger i nivå med tidigare år.

Kapitalförvaltning
Förhoppningar om förbättrade utsikter, delvis underbyggda 
av ekonomisk statistik och amerikanska tillväxtsiffror till-
sammans med fortsatt låga räntor, har under året påverkat 
aktiemarknaderna väldigt positivt i de utvecklade ekono-
mierna. Vi har lyckats bra med våra placeringar under året. 
Totalavkastningen uppgick till 8,2 procent. Konsoliderings-
graden har förstärkts ytterligare till 351 procent.



KOM NÄRMARE
Vi möter styrelseordförande Göran Trobro

Min hustru Inger arbetar heltid på lantbruken, och så har vi 
anställd personal. 

Det kundägda bolaget
Vad är det roligaste med att vara ordförande i Länsförsäk-
ringar Göinge-Kristianstad (Göran har varit ordförande 
sedan 1987)? 
– Att bolaget är kundägt. Det innebär att våra kunder inte 
bara är kunder – utan också ägare. Alla som har en sakförsäk-
ring i vårt bolag, äger en del av bolaget. Vi styrs av en full-
mäktigekår som väljs av försäkringstagarna och vars uppgift är 
att leda bolaget så att försäkringstagarnas intressen tas tillvara. 

Om det blir överskott i ett kundägt bolag, går pengarna 
tillbaka till kunderna i form av återbäring, ökad service eller 
lägre premier. 
- För 2013 kommer vi att betala ut 100 miljoner kronor i åter-
bäring till våra sakförsäkringstagare. Det är glädjande att vi 
kan ge tillbaka så mycket. Det beror på att vi inte har några 
aktieägarintressen att ta hänsyn till, utan enbart våra kunders 
bästa för ögonen.

Utmaningar i arbetet
Vilken är den största utmaningen du har varit med om un-
der din tid som styrelseordförande?
– Den största utmaningen hittills för vårt bolag är självklart 
fusionen mellan Länsförsäkringar Göinge och Länsförsäkring-
ar Kristianstad 2011, två bolag som alltid har stått varandra 
nära. Vi kan nu titta tillbaka på en mycket lyckad sammanslag-
ning av två lokala bolag som har stärkt sig på alla plan. Det 
tycker jag att vi bevisar genom att lämna så stor återbäring 
till våra ägare. Det känns fantastiskt bra att kunna göra detta.
- Vi gjorde också en mycket lyckad rekrytering av ny Vd, Hen-
rietta Hansson, som på ett fantastiskt sätt har lyckats med det 
stora förändringsarbetet att fusionera två 170 år gamla bolag 
till ett.

När jag ställer frågan om hur länge Göran kommer att 
stanna kvar som styrelseordförande, svarar han att han 
stannar så länge som bolaget vill ha honom. 

8 Kom närmare - Vi möter styrelseordförande

Vi träffas i början på januari och jag frågar Göran vad han 
tycker om vädret. Det är ett par plusgrader varmt och reg-
nigt och jag längtar efter kyla och snö. Som den lantbru-
kare Göran är till vardags, säger han att det gärna får förbli 
snöfritt. Däremot håller han med mig om kylan, några mi-
nusgrader hjälper till att bevara grödan och hålla fritt från 
skadeinsekter.

Inspirerades av fadern
Göran berättar att han har varit lantbrukare mer eller min-
dre hela sitt liv. 
– Jag är född och uppvuxen på Trobro Gård och började tidigt 
hjälpa min far med sysslorna på gården. Efter utbildningen till 
lantmästare vid Alnarps lantbruksuniversitet, blev jag erbju-
den ett arbete vid en utsädesanläggning i USA. Det var förstås 
lockande att anta erbjudandet, men jag valde att komma hem 
och arbeta på familjelantbruket istället. 

Trobro Gård har gått i arv i rakt nedstigande led sedan 
början av 1600-talet, och finns fortfarande i familjens ägo 
tillsammans med tre andra gårdar. Hur hinner du med att 
sköta gårdarna samtidigt med dina styrelseuppdrag?
 – För mig är det positiv stress att ha mycket att göra. Jag tycker 
också det är väldigt roligt att kombinera flera olika saker i livet. 



<< Vår drivkraft är att 
hjälpa kunderna till en 
tryggare vardag >>

– Jag har inte satt någon tidsgräns, då är risken att man stan-
nar upp i sitt engagemang. Så länge jag har styrelsens och full-
mäktiges förtroende, och själv tycker att jag kan påverka ut-
vecklingen både lokalt och centralt tillsammans med styrelsen, 
Vd och medarbetarna, stannar jag kvar.

Från storslagna byggnader till naturnära upplevelser
Göran har fyra barn, två söner och två döttrar. Hur ser du 
på framtiden när det gäller att föra traditionen vidare för 
det egna lantbrukets del?
– Våra barn har alla yrken utanför lantbruket, så vi får se vad 
framtiden för med sig. Givetvis hoppas vi på delaktighet på 
något plan i framtiden.

Det är svårt att tro att Göran hinner med något mer än 
gårdarna och sina uppdrag i olika styrelser, och han medger 
att det har blivit dåligt med tid till några fritidsintressen. 
– Det är en väldig tur att jag inte är sportintresserad, skojar 
han. Men faktum är att lantbruket och mina olika uppdrag 
också är mina intressen.

Det finns ändå ett stort intresse som Göran delar med hus-
trun Inger: nämligen att resa. Bara några dagar efter att vi 
gör den här intervjun, reser de till Mexico på en tvåveckors 
rundresa i landet.
- Jag tycker om att uppleva saker på semestern. Vi gjorde en 
fantastisk resa till Peking för några år sedan och besökte bygg-
nader från kejsartiden. Allt var bevarat och i perfekt skick. I 
Costa Rica besökte vi djungler och fick uppleva naturen på nära 
håll. Och den vackraste staden jag har varit i är Rio de Janeiro.

Text: Anna Borg



KUNDÄGANDETS 
VÄRDERINGAR 
Du har säkert hört att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är kundägt. Men vad betyder 
det? Och på vilket sätt bidrar det till att du får en tryggare vardag? Vi låter vår Vd Henrietta 
Hansson förklara lite närmare.

10 Kundägandets värderingar

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett kundägt bo-
lag. Eller uttryckt på ett annat sätt: är du kund hos oss är 
du också delägare. För oss handlar det inte om att tjäna så 
mycket pengar som möjligt, utan om att vi vill skapa ett 
tryggare samhälle, där både du och vi bor och verkar. Vi vill 
framförallt se till att vi kan erbjuda dig prisvärda produkter 
och hög servicegrad. Omsorgen om kundernas pengar och 
trygghet är vårt enda uppdrag, eftersom våra kunder också 
är våra uppdragsgivare.
– Allt det här är ganska självklart egentligen, när man tänker 
på att grunden i vår verksamhet är att finnas nära och lokalt. 
När vi är ute och rör oss i samhället är det ju våra kunder vi 
möter. Vi handlar i samma mataffärer och har barn i samma 
skolor. Det ligger i vår själ och tradition att vara nära. Nära 
kunderna och mitt i samhället. Vår tradition och våra värde-
ringar grundar sig i att vi ser till det som är bäst för kunderna, 
med utgångspunkt i kundernas vardag.

Att ge tillbaka till kunderna
– Den kundägda företagsformen bidrar också till långsiktighet 
och stabilitet.  Vi har inga aktieägare med kortsiktigt vinstin-
tresse att ta hänsyn till. Blir det pengar över, går de tillbaka till 
dig som kund och delägare, i form av återbäring, lägre premier 
eller ökad service. Detta är en av Länsförsäkringars bärande 
principer.

Att ge tillbaka till kunderna och samhället gör vi även på 
flera andra sätt. Vi gör det till exempel genom vårt skade-
förebyggande arbete, som sparar både pengar och lidande 
för våra kunder. Vi gör det också genom vårt samhällsen-
gagemang och genom vårt samarbete med föreningar inom 
olika områden.

Med anor från 1800-talet
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har varit verksamt 
under snart två sekel med kunderna som enda ägare. Histo-
rien sträcker sig tillbaka till 1700-talet, då människorna som 
levde i samma byar hjälpte varandra att finansiera återupp-
byggnaden av brandhärjade gårdar. Så småningom formali-
serades samarbetet, och brandstodsbolagen uppstod.  Ordet 
brandstod betyder just ”ersättning på grund av brandskada”. 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är resultatet av ett 
sådant samarbete. År 1837 bildades den allra första delen av 
vårt bolag. Grundtanken var att hjälpen och besluten skulle 
finnas lokalt, nära de drabbade. Och så har det fortsatt. 
– Än i dag bygger vår verksamhet på precis samma principer 
som då: att människor delar risker med andra som man har en 
gemenskap med på olika sätt, till exempel geografiskt eller yrkes-
mässigt. Och precis som på 1800-talet, är det du som kund som 
äger bolaget.

Att vi ägs av våra kunder är inte bara något som vi säger 
– Det är grunden i hela vår verksamhet. Vi finns där du 
finns, med kunskap och engagemang för dig och din familj, 
ditt boende, ditt företag, dina ägodelar och din ekonomi.  
Välkommen in till oss!

Henrietta Hansson och Marie Åkesson står mitt i ett hav av penséer på Solhaga
Handelsträdgård. Solhaga är ett familjeföretag med 15 000 m2 odling och buti-
ker i Norra Åsum utanför Kristianstad och Länna utanför Stockholm.



11Återbäringen

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ägs av sakförsäkringskunderna. Ägan-
deformen kallas ömsesidig. Grunden till att vi betalar ut återbäring till ägarna 
är att vi har en långsiktigt stark och hållbar ekonomi. När vi levererar ett bra 
resultat, betyder det att vi har varit förskonade från stora skadekostnader och 
att vi har förvaltat våra tillgångar på ett bra sätt. Det innebär pengar tillbaka 
till dig som kund och delägare.

Varför sänker vi inte premierna istället när resultatet är bra?
Vi levererar trygghet. För oss är det viktigt att vara försiktiga och långsiktiga. 
Även om vi har en bra kännedom om vår verksamhet, kan vi inte veta vilka 
skador som kommer att inträffa i framtiden. Vi vet heller inte hur våra pla-
ceringstillgångar kommer att utvecklas. Därför skulle en sådan prissättning 
göra att premierna skulle förändras upp och ner hela tiden, och det är inte 
tryggt för någon. Därför ger vi istället tillbaka till kunderna när vi vet hur re-
sultatet ser ut.



ALLT UNDER ETT TAK
Vårt varumärke är starkt och har anor som sträcker sig nästan 200 år tillbaka i tiden. Till en 
början bestod sortimentet av en brandförsäkring, som kom till för att finansiera återuppbygg-
naden av brandhärjade gårdar. Därefter har sortimentet utökats och område för område har 
lagts till - försäkringar för privatpersoner och företag, banktjänster och fastighetsförmedling.  
Numera kan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad stoltsera med att vi kan erbjuda en hel-
hetslösning till våra kunder. 
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Agneta Wennberg, Affärsområdeschef Privat Försäkring

Att ha allt samlat under ett tak är en unik företeelse i bank- 
och försäkringsvärlden. Visserligen erbjuder flera aktörer 
sina kunder exempelvis möjlighet att teckna en försäkring 
vid bankbesöket, men då handlar det oftast om ett samar-
bete mellan två olika aktörer. Här på Länsförsäkringar har 
vi alla delarna samlade, med medarbetare som är specialise-
rade på just sitt område. 
– Det finns många fördelar med det, och den främsta är att all 
kompetens, all kunskap och hjälp kunden behöver finns på ett 
ställe, säger Agneta Wennberg, som är affärsområdeschef för Pri-
vat Försäkring. 
– Våra kunder kan sköta mycket av sina affärer via internet, vi 
erbjuder bra självservice. Men ibland vill man träffa sin bank- 
eller försäkringsrådgivare öga mot öga, och då finns de rådgivare 
som sköter kundens försäkringar och ekonomi på samma plats. 
Det ger trygghet.

För närvarande har vi drygt 6 000 kunder som är Guldkun-
der. Det innebär att kunderna har hemförsäkring, ett aktivt 
lönekonto och ett månadssparande hos oss. Förutom trygg-
heten det ger att samla sina försäkringar och sin privateko-
nomi på ett ställe, innebär det också flera andra förmåner 
att vara Guldkund. Som Guldkund har du till exempel 20 % 
rabatt på alla privata sakförsäkringar hos oss. Du får också 
vårt nyhetsbrev med värdefulla tips för en trygg vardag och 
särskilda erbjudanden. Vi arbetar ständigt med att berätta 
för våra kunder om tryggheten och fördelarna med att vara 
Guldkunder hos oss. 
- En viktig del i vår verksamhet är att ha kontinuerlig kontakt 
med våra kunder. Vi har därför nyligen startat verksamhet även 
på kvällstid, så att vi ska kunna ha kontakt med kunder på tider 
som passar dem. Vi hjälper då bland annat våra kunder att se 
över sina försäkringar så att de har det rätta skyddet. Det är 
mycket uppskattat, säger Agneta Wennberg. 

<< All kunskap och hjälp 
kunden behöver finns 
på ett ställe... >>



Per Vallbo- Skadechef
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Alf Magnusson- Affärsområdeschef Bank

Alf Magnusson är affärsområdeschef för Bank. Han säger 
att det är en fördel att jobba genom ett så välkänt varu-
märke som Länsförsäkringar. 
– Förtroendet är högt för oss, nästan alla vet vilka Länsförsäk-
ringar är. När vi dessutom kan erbjuda våra kunder att samla 
sina affärer på ett ställe, ger vi dem möjlighet till en unik över-
blick som de inte får någon annanstans. 

Länsförsäkringar jobbar kontinuerligt med att vidareut-
veckla bankappen för mobilen. Via appen kan du idag bland 
annat få överblick över dina konton, lån och pensioner. Du 
kan betala räkningar smidigt, spara i fonder och framöver 
även handla med aktier. Alf Magnusson menar att det är 
viktigt att ligga i framkant i den digitala utvecklingen, ef-
tersom allt fler ser fördelen med att sköta sina bankaffärer 
via mobiltelefonen. Men precis som Agneta Wennberg ser 
han att det är viktigt att kunna erbjuda kunderna möjlighet 
att träffa en person, inte bara höra en röst i telefon eller se 
siffror på en skärm. 
– Alla kunder är olika och vill sköta sina affärer på olika sätt. 
De som vill träffa oss personligen ska erbjudas så bra förutsätt-
ningar som möjligt för att göra detta. Medarbetarna på bank, 
försäkring och fastighetsförmedling arbetar tätt tillsammans 
och det är en fördel för våra kunder när alla kompetensområden 
finns i samma lokaler. Då slipper kunden gå från en avdelning 
i huset till en annan för att få hjälp med olika delar i sitt enga-
gemang hos oss. Under året kommer vi att bygga om i våra lo-
kaler så att all kompetens blir ännu mer samlad och tillgänglig 
för kunderna, säger Alf Magnusson. 

Förutom fördelen med att kunna erbjuda kunderna att 
samla alla sina affärer under ett tak, har Länsförsäkringar 
också en unik styrka i att varje länsförsäkringsbolag är lo-
kalt och finns nära kunderna. När vi är ute och rör oss i 
samhället är det våra kunder vi möter. Det gör att vi känner 
till kundernas vardag och alltid ser till det som är bäst för 
dem. Kanske är det på skadesidan det blir allra tydligast 
vilka fördelar det finns med att verka lokalt. 
– Vi finns där kunden finns, säger Per Vallbo som är chef för 
skadechef. 
– När något händer kan vi vara snabbt på plats. Kunden vet 
att det är våra medarebetare som kommer och vi kan hjälpa 



Anders Axelsson - Affärsområdeschef  Företag/Lantbruk Försäkring
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dem med både stort och smått. Om det exempelvis skett en 
brand och kunden måste flytta, vet vi var det kan finnas bo-
städer i området. 

Per berättar också om hur mer och mer kan göras med di-
gitala lösningar, de som åker ut för att besikta skador kan 
göra det mer effektivt. De fotograferar med en surfplatta, 
skriver protokoll och mejlar från platsen där skadan skett. 
– Det gör att kunden kan få hjälp ännu snabbare än tidigare, 
säger Per Vallbo. 

Anders Axelsson är affärsområdeschef för Företag/Lant-
bruk försäkring. Han bekräftar fördelarna med att lära 
känna kunden. 
– Vi kan ge väl anpassade råd när vi vet kundens situation. 
Dessutom skapar det personliga mötet en trygghet. 

De företagare som är försäkrade genom Länsförsäkringar 
har tillgång till ett digitalt serviceprogram. Det är ett upp-
skattat verktyg som inom ett år även ska introduceras till 
lantbruken. Och det är på just lantbrukssidan som Läns-
försäkringar Göinge-Kristianstad är som starkast, sett till 
marknadsandelar. Drygt 9 av 10 lantbruk i området är kun-
der hos oss. 
– Det är en utmaning att behålla de kunder vi har när mark-
nadsandelen är så hög. Det gäller att vi har en väl fungerande 
skadereglering och att vi har medarbetare med lantbruksbak-
grund och hög kompetens inom lantbruksförsäkring. Tack vare 
att vi är lokala lär vi känna våra kunder och de lär känna 
oss. Det ger möjlighet till personliga möten mellan oss och kun-
derna, något som vi båda uppskattar, säger Anders Axelsson. 

De fyra cheferna är överens om de stora fördelarna med att 
jobba som Länsförsäkringar gör, både med att samla allt 
under ett tak och att verka lokalt. Målsättningen är alltid 
att vi ska vara bäst på det vi gör och att vi ska hamna högst 
upp när det görs undersökningar för att se vilka banker och 
försäkringsbolag som har nöjdast kunder. De fyra är över-
ens om att det går, men hur? 
– Man ska ha specialistkompetens. Vi har medarbetare som bara 
jobbar med sitt område, och då får våra kunder proffshjälp. Då 
kan man vara bäst på allt, säger Agneta Wennberg.

<< Tack vare att vi är
    lokala lär vi känna
    våra kunder... >>



FAMILJEN HUTTUNEN
Familjen Huttunen-Larsson i Tollarp är nyblivna kunder hos Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad. När de stod i husköpartagen vägde det tungt att kunna samla sina affärer hos ett 
bolag och de har varit nöjda från dag ett.



– Det allra viktigaste är det fina bemötande vi har fått på Läns-
försäkringar Göinge-Kristianstad, säger Jonatan Huttunen.
 
För ungefär en månad sedan flyttade han och sambon Erica 
Larsson in i huset i Tollarp, tillsammans med sonen Ensio, 
snart två år. I samma veva blev familjen kunder hos Läns-
försäkringar Göinge-Kristianstad.
– Man har alltid bara hört gott om Länsförsäkringar. Min sys-
ter och hennes familj har varit kunder i flera år och jag har kol-
legor som också är kunder och jättenöjda, säger Erica.

Ensio hoppar mellan mammas och pappas knä. Middagen 
är avklarad och snart är det läggdags, men först måste det 
mysas lite och så får det bli Pippi på tv en stund.
– När vi fick Ensio bodde vi i lägenhet i Kristianstad. Tanken 
på att flytta till hus väcktes då och när det kändes som att det var 
dags att göra allvar av köpa hus-planerna började vi fundera 
lite på vart vi skulle vända oss för bolån. Och då tänkte vi ett 
steg till, att vi behövde försäkra huset också, och även oss själva. 
Det känns som att bank och försäkring hänger ihop på ett natur-
ligt sätt, berättar Jonatan.

Tack vare rekommendationerna från familj och vänner gick 
tankarna till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Jona-
tan och Erica kände att det skulle vara praktiskt att ha sina 
affärer samlade på ett och samma ställe.
– Den attityden vi har känt från alla vi haft kontakt med på 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har varit att allt går att 
lösa. Det har känts väldigt bra, från dag ett, säger Jonatan.

Processen att byta bank och försäkringsbolag beskriver han 
och Erica som förvånansvärt okomplicerad.
– Jag trodde att vi skulle få ordna mycket själva, jag såg framför 
mig hur vi fick med en tjock bunta papper hem, med instruktio-
ner på vad som skulle göras. Men de fixade allt, säger Erica med 
ett leende.

Att bli kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad var 
enkelt och Jonatan och Erica säger att det är precis lika en-
kelt att vara kund. De uppskattar hemsidan och överblicken 

<< De digitala lösningarna 
räcker långt och fungerar 
mycket bra >>
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över sin ekonomi de får redan på första sidan. Samtidigt 
konstaterar de att det är otroligt smidigt att kunna göra väl-
digt mycket via mobilappen.
– Det märks att de har tänkt till, de digitala lösningarna räcker 
långt och fungerar mycket bra, säger Jonatan.

I nästa andetag konstaterar han och Erica att även om det är 
praktiskt att kunna göra mycket själv, är det värdefullt att ha 
möjligheten att träffa sin banktjänsteman eller försäkrings-
mäklare öga mot öga.

– Det känns viktigt att träffa någon personligen, det väger 
tungt i valet av bank och försäkringsbolag, säger Jonatan med 
eftertryck och får medhåll av Erica, som fyller i:
– Vi har hela tiden haft en känsla av att Länsförsäkringar  
Göinge-Kristianstad är måna om oss, de vill att situationen ska 
bli så bra som möjligt för oss. Vi är helt enkelt väldigt nöjda.



   

Anna Bumark, Bankrådgivare Företag/Lantbruk

Anna flyttade från Broby till Hässleholm när hon var 10 år och bor fortfarande kvar med sin 
make, deras två flickor och jaktlabradoren Ebba. Hon har jobbat på kontoret i Hässleholm i 
tre år, och hennes arbete som bankrådgivare för företags- och lantbrukskunder vävs naturligt 
ihop med hennes tidigare livserfarenheter.

– Jag kommer från en företagarfamilj och är uppvuxen med diskussioner kring hur det är att driva 
företag. Jag vet hur vardagen ser ut för en egenföretagare och hur mycket arbete det innebär. 
Även om jag inte har drivit företag själv så har jag med mig tänket och det har jag stor nytta av i 
mina kundkontakter.
 
Anna har totalt 10 års erfarenhet av arbete i bank och vet hur hon vill arbeta med kunderna.

– Jag tycker det är väldigt viktigt med god service och långsiktig kundnöjdhet. De produkter jag 
säljer ska ge nytta för kunden eftersom jag vill att kunden ska vara lika nöjd med Länsförsäkringar 
om 10 år som nu.
 
Liksom för de flesta småbarnsföräldrar är Annas liv fullt av aktiviteter: båda flickorna brottas 
och går på simskola, den äldsta sjunger i kör och Anna själv tränar på gym så ofta hon hinner.

– Tiden räcker inte till just nu, men min önskan är att börja sjunga i kör igen när barnen blir 
större. Jag har sjungit hela mitt liv, och längtar efter att få göra det igen. 

Anette Persson, Personskadereglerare 

Om du råkar ut för sjukdom eller olycksfall har du tur i oturen när du får träffa Anette 
på hässleholmskontoret. Anette har arbetat hos oss i 4 år, och är den mest positiva 
och inspirerande person du kan hitta.

– Det jag tycker om med mitt jobb är att jag får hjälpa människor i svåra situationer. Jag 
kan inte påverka deras fysiska hälsa, men det känns betydelsefullt att kunna vara en med-
människa.
 
Båda Anettes söner var svårt sjuka när de föddes, och det har format henne i hennes 
yrkesliv.

– Jag får ta del av många levnadsöden, och jag kan känna igen mig själv i kundernas sorg 
och maktlöshet. Det gör att kunderna känner att jag har ett genuint intresse för dem och 
kan förstå hur deras vardag ser ut.
 
Anette är uppvuxen i Bjärnum och bor nu i Tyringe tillsammans med sin make och 
deras två söner. Hela familjen Persson är hockeytokig, och den största delen av fritiden 
hittar man Anette i någon ishall.

– Idrott är mitt stora intresse och förutom att följa båda barnen när de spelar ishockey, är 
jag också deras tränare i innebandy. Anledningen till att jag flyttade till Tyringe var faktiskt 
att där finns en fin ishall!

MÖT VÅRA MEDARBETARE
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Agneta Eriksson, Innesäljare Lantbruksförsäkring 

På kristianstadkontoret hittar du Agneta som arbetar med lantbruks- och företagsmotor-
försäkring. Under tonåren bodde Agneta på en gård utanför Hässleholm där hennes pappa 
bedrev lantbruk och entreprenadverksamhet. Agneta lärde sig tidigt att köra traktorer och 
andra maskiner och intresserade sig även för funktion och användningsområden. Därför 
kan hon lätt identifiera sig med de kunder som ringer eller besöker henne.

– Det roligaste med jobbet är att jag får hålla på med det som intresserar mig. Jag har stor gläd-
je i att ha med mig maskinintresset från uppväxten, så att jag kan dela erfarenheter med lant-
brukarna och entreprenörerna. Jag märker att kunderna uppskattar mina kunskaper och att jag 
vet vad jag pratar om.

 Agneta har arbetat hos oss i 9 år och har totalt 20 års erfarenhet av försäkringar.

– Min långa erfarenhet gör att jag känner mig trygg med att prata med kunderna och ger gärna 
ett mervärde genom att se över kundens hela engagemang hos oss. Kanske är det någon viktig 
försäkring som kunden saknar och då uppskattar han eller hon att jag tar upp det.

 Numera bor Agneta i Vinslöv med sin make, deras två söner och Berner Sennen-valpen 
Hercules. Sönerna delar Agnetas intresse för motorfordon och familjen tillbringar största 
delen av fritiden på motocrossbanan.

– Som hos de flesta andra barnfamiljer, blir det inte så mycket tid över efter barnens intressen. 
Det jag försöker skapa tid till är att gå långa promenader i skogen med Hercules. Det gillar både 
han och jag.

Hjalmar Widerberg, Försäkringssäljare Privat 

På vårt kontor i Bromölla träffar du Hjalmar, som har arbetat hos oss i drygt 6 år. Hjalmar 
kommer från Kramfors i Ångermanland och flyttade till Hosaby på vackra Listerlandet för 
14 år sedan. Där bor han nu i den gamla affären mitt i byn med sin hustru, två barn och två 
bonusbarn. På somrarna cyklar han de 2 milen enkel resa till Bromöllakontoret varje dag 
(med visst avdrag för fusk enligt Hjalmar själv).
 
Efter totalt 16 års erfarenhet av försäkringar, får Hjalmar lätt kundernas förtroende.

– Jag tror att kunderna känner sig trygga med mig, norrlänning som jag är. De får gedigna och 
trovärdiga råd och känner att jag pratar med dem utifrån deras situation. Jag säljer aldrig nå-
gonting som kunden inte behöver, utan utgår alltid ifrån vad som kan göra deras vardag säkrare.
 
En stor del av Hjalmars fritid har lagts på egenhändig renovering av huset de senaste åren. 
För att koppla av unnar han sig då och då en fisketur med släkt eller vänner. Hjalmar är 
också intresserad av idrott, även om han inte själv hinner träna så mycket som han skulle 
önska.

– Bor man på Listerlandet är det självklart att vara intresserad av fotboll. Bygdens lag, Mjällby 
AIF, ligger i Allsvenskan för femte året i rad. Det är en bedrift för en förening som kommer från en 
ort med drygt 800 invånare.



Varje år delar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ut pris 
till Årets Skadeförebyggare. Priset går till någon eller några 
som förtjänstfullt har gjort insatser för människors liv och 
välbefinnande, räddat stora ekonomiska värden eller visat 
stor omtanke eller civilkurage.
 
2013 års pris gick till Kristianstad Kvinnojour och FRIDA 
Kvinnojour i Hässleholm, med följande motivering för båda 
organisationerna: 

”En frivilligorganisation där medlemmarna arbetar, helt ide-
ellt, i det tysta. Organisationen verkar för att våld och förtryck 
av kvinnor skall upphöra. Tack vare medlemmarnas oerhört 
stora människokärlek hjälper de utsatta kvinnor och barn till 
en tryggare livssituation. Genom att vara medmänniska, att 
lyssna, att bry sig om och att trösta, är de en viktig del i vårt 
samhälle. Många har fått både en om- och en nystart i sam-
hället tack vare dessa människor.”

Pristagarna mottog priset på vardera 10 000 kr vid Länsför-
säkringar Göinge-Kristianstads bolagsstämma på Kulturhu-
set i Hässleholm den 24 april 2013.

Vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är glada och 
stolta över att få uppmärksamma dessa organisationer och 
personer som arbetar med att förbättra världen på olika sätt.

Årets 
Skadeförebyggare
2013

www.kvinnojour.net   www. fridakvinnojour.se

Tilldelades Kristianstad kvinnojour 
och FRIDA kvinnojour i Hässleholm

Bild: Per Kristiansen



-Det bästa är ett system som medför att maskinen aldrig blir ut-
satt för stöld. Ett kodat chip i nyckeln eller eftermonterad start-
spärr är sätt att försvåra för tjuven. Med den tekniken kan man 
inte starta motorn utan att originalnyckeln eller fjärrkontrollen, 
som sänder ut rätt signal, är med i förarhytten. Detta är utrust-
ning som går att eftermontera i äldre maskiner. 

- Stölder av traktorer och maskiner börjar bli ett stort problem och 
vi måste hjälpas åt för att komma åt detta, säger Peter Friberg, 
skadeförebyggare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 

Ett problem i sammanhanget är att alla traktorer inom sam-
ma fabrikat har samma nyckel, det vill säga har man tillgång 
till en enda nyckel kan man öppna och starta alla traktorer.
För att försäkringen ska gälla, måste maskinen vara låst och 
nyckeln förvaras på ett tryggt sätt. Skulle så inte vara fallet 
riskerar ägaren en reducering av ersättningen från försäk-
ringsbolaget och i vissa fall kan den utebli helt.

Enligt Peter har maskinhandlarna varit värst utsatta så här 
långt men nu tror han att det blir en förändring.
-Maskinhandlarna kan relativt enkelt öka sitt skydd mot stölder 
genom till exempel inhägnader. När det blir svårare för tjuvar-
na där, flyttar de sin verksamhet till nästa plats, och då är det ute 
hos användarna riskerna för stölder ökar. Det finns exempel där 
man återfunnit stulna maskiner tack vare att de varit utrustade 
med spårsändare.
-Det är naturligtvis bra att man hittar den försvunna maski-
nen, men det medför ändå en kostnad. Har maskinen dessutom 
hunnit utomlands innan den återfinns, kan det ta lång tid inn-
an den är tillbaka hos ägaren igen.

Peter berättar till exempel om en maskin som stals och åter-
fanns på andra sidan Östersjön och som det tog ett halvår 
att få tillbaka, innan alla papper var klara. Traktorer och 
entreprenadmaskiner stjäls oftast av organiserade ligor. Ett 
typiskt scenario är att någon bryter sig in på natten, startar 
och kör iväg med maskinen någon kilometer. Där lämnas 
fordonet en stund för att se om någon följer efter, vilket kan 
vara fallet om maskinen är utrustad med spårsändare. Om 
inget hänt på någon timme, körs maskinen vidare och lastas 
på en täckt lastbil eller trailer. Lastbilen körs mot en hamn 
och hela operationen är tidsanpassad in i minsta detalj för 
att nå färjan precis innan avgång. 

SKADEFÖREBYGG – tema maskin
Maskinstölder börjar bli ett stort problem i Sverige och det försvinner maskiner från såväl 
återförsäljare som användare. Stölderna kostar stora pengar för både försäkringsbolagen och 
deras kunder.

<<  Vi måste hjälpas åt för 
att komma åt detta...  >>
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I augusti förra året brann det på Barbro och Zerny Palms gård, öster om Balsby. Deras nyinköpta 
halmpress tog eld och blev totalförstörd. Tack vare Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad kom de 
snabbt igång igen efter branden.

Halmpressen tog plötsligt eld
FAMILJEN PALM PÅ NYBODAL



Ett knappt halvår har gått sedan den där varma söndags-
eftermiddagen i augusti förra året när den nyligen inköpta 
halmpressen plötsligt tog eld och brann upp tillsammans 
med traktorn. Barbro hade egentligen inte tänkt lära sig 
köra den nya pressen, men maken Zerny var upptagen på 
annat håll, liksom barnbarnet Sebastian som är anställd på 
gården. Därför klev Barbro upp i traktorn och körde ut på 
stycket med pressen.
- Sebastian sa till mig innan jag körde att det enda som kunde 
hända var att nätet i pressen skulle ta slut och då skulle det 
tjuta. Jag kände mig därför trygg med att allt skulle gå bra, 
berättar Barbro. 

Hon hade hunnit köra i ungefär en halvtimme, när traktorn 
markerade att något var fel. Precis efter att Barbro släppt 
av en halmbal visade dataskärmen inne i traktorn att något 
var fel. Hon stannade ekipaget och av någon anledning flög 
tanken ”brinner det?” genom huvudet. När hon vände sig 
om, såg hon att misstanken stämde. Barbro tog sig snabbt 
ut ur traktorn. Det enda hon fick med sig var mobiltelefo-
nen.
- Jag tänkte naturligtvis direkt på brandsläckaren i traktorn, 
men det fanns inte ens tid att få tag på den, säger hon.

Sebastian körde på stycket bredvid och såg en låga slå upp 
från övre delen av pressen. Han sprang mot Barbro, men 
förstod snabbt att han inte skulle kunna göra något åt 
branden. Det enda de kunde göra var att ringa brandkåren.

Elden spred sig snabbt från halmpressen, via den torra 
halmen på marken, till traktorn. Inom bara några minuter 
brann det för fullt. Grannar som sett vad som hänt kom 
med lastare och grävde runt traktorn och pressen för att el-
den inte skulle sprida sig. I samma veva kom Zerny tillbaka 
och såg på håll en traktor som brann för fullt. Förloppet 
hade gått så fort att han inte såg att det var deras traktor, 
den var övertänd och omöjlig att känna igen.

När branden var släckt kontaktade Zerny omgående Läns-
försäkringar Göinge-Kristianstad för att berätta vad som 
hänt och få hjälp.
- Vi har haft lantbruket försäkrat hos Länsförsäkringar sedan 
vi startade, det känns tryggt och bra. Vi har aldrig ens kollat 

<<  När jag ringde kom en 
besiktningsman snabbt 
ut till gården  >>
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andra bolag. När jag ringde kom en besiktningsman snabbt ut 
till gården. Det blev inga stora diskussioner, värderingen som 
gjordes var riktig och vi kunde komma igång med halmpress-
ningen snabbt igen, säger Zerny.

Han och Barbro är överens om vikten av att ha ett lokalt 
försäkringsbolag. Det ger möjlighet att åka in till kontoret 
i Kristianstad och prata med sin handläggare öga mot öga, 
något de värdesätter högt.
- Vi har varit med om en olycka tidigare. Den gången slog 
åskan ner i en halmstack och det var likadant då, Länsförsäk-
ringar hjälpte oss snabbt. Man känner att de bryr sig, säger 
Barbro.



 

I september anordnade Mötesplats Ljungdala och Hässlehem 
en fotbollsturnering på Ljungdala i Hässleholm, med Länsför-
säkringar Göinge-Kristianstad som en av sponsorerna och del-
tagarna. Mötesplats Ljungdala arbetar för att skapa trygghet 
och gemenskap på Ljungdalaområdet, och turneringen var ett 
led i detta arbete.

I turneringen möttes 16 lag bestående av boende i området, 
socialen och sponsorer. Glädjen i att spela fotboll stod i fokus 
denna dag, och arrangörerna var mycket nöjda efteråt:
– Den här mötesplatsen vid fotbollsplanen är bra på väldigt 
många sätt. Här får boende, olika instanser i samhället och fö-
retag en plats att mötas på ett annat sätt än det strikt profes-
sionella. Vi vill framföra ett stort, stort tack till alla som har ställt 
upp och gjort kvartersfotbollen möjlig. Vi hoppas och tror att 
turneringen kommer att bli en tradition, säger Ida Forsberg på 
Hässlehem.

Mötesplats Ljungdala – en mötesplats för alla
Mötesplats Ljungdala ingår i Fritidsförvaltningen i Hässleholms 
kommun och bedriver verksamhet av olika slag, med utgångs-
punkt i vad invånarna på området önskar och har behov av. 
Verksamheten är öppen för alla, både barn, ungdomar och 
vuxna. Mötesplats Ljungdala anordnar till exempel ungdoms-
kvällar, musik- och idrottsaktiviteter, språkcafé, filmvisning och 
matlagningsaktiviteter.

Mötesplats Ljungdalas projekt ”Din Bror” utsågs till Årets Inte-
grationsprojekt 2013 av bland andra Länsstyrelsen och Region 
Skåne. Med Din Bror-metoden arbetar samtalsledare i grupper 
för att öka självkänslan hos deltagarna samt för att skapa trygg-
het och förståelse för olika kulturer och en ökad integration i 
samhället. I samarbete med skolorna har Din Bror genomförts i 
10 grupper med totalt 73 ungdomar. 

Kvartersfotboll –
för ökad trygghet

Bild: Stefan Sandström



Det är ingen slump att vi som ett kundägt bolag är enga-
gerat i det samhälle där vi verkar. Det ligger i Länsförsäk-
ringars själ och tradition att vara nära. Nära kunderna och 
mitt i samhället. 

Vårt samhällsengagemang tar sig uttryck på många olika 
sätt: i idrott, kultur, integrationsprojekt och drogförebyg-
gande arbete i skolorna till exempel. Gemensamt för alla 
aktiviteter är att de verkar skadeförebyggande och ökar 
tryggheten för människorna och företagen i vårt verksam-
hetsområde. 

Akutinsats – första hjälpen för barn
Tillsammans med Akutinsats.se arrangerar vi utbildningar 
i första hjälpen för barn. Utbildningen vänder sig till dig 
som har barn i din närhet som är under 12 år.
 
Mathias Wittgren från Akutinsats.se håller i utbildningen 
som varar cirka 3 timmar. Det är en heltäckande utbildning 
som berör de vanligaste olycks- och sjukdomsfallen ett barn 
kan drabbas av. Teoretisk kunskap växlas med praktiska öv-
ningar på olika moment. 
– Akutinsats.se utbildar dig att agera i väntan på ambulans, 
säger Mathias Wittgren. -Om du kan lindra eller förhindra 
att skador förvärras, ökar chanserna för att den fortsatta medi-
cinska behandlingen ska lyckas. Jag är väldigt glad över sam-
arbetet med Länsförsäkringar och deras engagemang för sina 
kunders säkerhet.
 
Som kund hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad be-
talar du  halva priset för utbildningen. Håll utkik på vår 
hemsida efter nya kurstillfällen.

Ett narkotikafritt Sverige, ENS 2000
Aldrig förr har det förebyggande arbetet mot narkotika-
missbruk varit viktigare. Med internet har en ny marknad 
för narkotika uppstått, som med ett enda knapptryck på 
en dator gör det möjligt att få hem alla världens droger. Vi 
engagerar oss i kampen för att hjälpa barn och ungdomar 
att gå fria från droger.

SAMHÄLLSENGAGEMANG
– Vi är en del av din vardag
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Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad stödjer Ett narko-
tikafritt Sverige, ENS 2000, som sedan 1989 har arbetat 
med drogförebyggande åtgärder. Målsättningen är att varje 
skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell in-
formation om droger, missbruk och åtgärdsprogram. Det är 
en obunden organisation med ambition att arbeta folkbil-
dande i drog- och missbruksfrågor.

I kampanjmaterialet ingår drogförebyggarpärmen, ned-
laddningsbar app, tidningen Respons, handböcker för 
föräldrar och skolpersonal, föreläsningar och filmer. Allt 
distribueras helt kostnadsfritt till samtliga mellanstadie-, 
högstadie- och gymnasieskolor i landet.

Reflexen – en livräddare
Reflexer ligger oss varmt om hjärtat på Länsförsäkringar. 
Visste du att du är synlig först på 20-30 meters håll när du 
har mörka kläder och inte bär reflex? Om du bär reflex, är 
du synlig på upp till 125 meters avstånd. 

I mörkaste januari samarbetade vi med polisen, NTF och 
kommunen för att se till att cyklister och gångtrafikanter 
blev synbara i mörkret. Kampanjen kallades ”I Kristianstad 
syns vi” och vi delade bland annat ut reflexer vid järnvägs-
stationen i skymningen.
– Jag har drömmar och visioner om att det här ska växa till ”I 
Skåne syns alla”, säger Madelen Johansson, projektledare hos 
NTF Sydost.

De flesta olyckor där gående blir påkörda inträffar när det 
är mörkt. Genom att använda reflex minskar du risken att 
bli påkörd. Reflexer är inte bara till för mörka landsvägar 
utan det är lika viktigt att använda dem i stadstrafik.  

Vi delar alltid ut reflexer gratis på våra kontor. Välkommen 
in för att hämta din!



Välbesökt nyinvigning av 
SKEPPARSLÖVS KVARN
– Vi köpte Skepparslövs Kvarn som en kulturminnesgärning, berättar Vd Henrietta Hansson. 
Tillsammans med Gärds Härads Hembygdsförening och andra ideella krafter i Kvarnkom-
mittén, arbetar vi aktivt för ett långsiktigt bevarande av möllan.



På försommaren bjöd Länsförsäkringar Göinge-Kristi-
anstad och KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, 
in kommunens invånare till nyinvigning av Skepparslövs 
Kvarn. Efter att ha genomgått omfattande renoveringar, var 
det äntligen dags för möllan att tas i bruk igen.

Trots att himlen öppnade sig precis när invigningen började, 
sökte sig över 400 personer till kvarnen vid Klackabacken i 
Skepparslöv under söndagseftermiddagen. En lång rad ak-
tiviteter stod på programmet under nyinvigningen - korv-
grillning, glass, tävlingar för stora och små och ballonger 
till barnen. Både barn och vuxna tittade också intresserat på 
när det maldes mjöl på traditionellt vis, och besökarna tog 
tacksamt med sig mjölpåsar hem.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads ordförande Göran 
Trobro berättade i sitt invigningstal om kvarnens historia 
och framtid. 
– Kvarnen är ett viktigt utflyktsmål för allmänheten och alla ska 
kunna ta del av det viktiga kulturarv som kvarnen förmedlar.  

Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson klippte ban- 
det och passade på att berömma aktörerna för deras insatser 
för kvarnens bevarande. 

Kvarnen ägs sedan 2010 gemensamt av Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad och KLF, Kristianstadsortens Lager-
husförening, och köptes som en kulturminnesgärning.
– Det är fantastiskt roligt med en sådan här stor uppslutning, 
säger Vd Henrietta Hansson. Tillsammans med Gärds Härads 
Hembygdsförening och andra ideella krafter i Kvarnkommittén, 
arbetar vi aktivt för ett långsiktigt bevarande av möllan. Nyin-
vigningen är ett led i att erbjuda människorna i bygden inblick 
i kulturhistoriska värden. Varje år har vi öppet på Kvarnens 
Dag. Vi har också skolvisningar och andra allmänna visningar 
där vi maler egenodlad säd. 

Under de senaste två åren har Kvarnen renoverats omsorgs-
fullt. Den har fått hättan renoverad, bärande bjälkar har 
bytts ut, hela möllan har fått ny papp och samtliga fönster 
har restaurerats. 

Skepparslövs Kvarn tilldelades 2012 års Byggnadsmiljöpris 
av Kristianstad Kommun samt 2013 års Petri-pris av Skå-
nes hembygdsförbund.

<<  Alla ska kunna ta del 
av det viktiga kulturarv 
som kvarnen förmedlar  >>

27Skepparslövs Kvarn



I vår nya miljöpolicy står det att ”miljöarbetet är integrerat 
i verksamheten och ska leda till positiv miljöutveckling, för 
oss och omvärlden. Att förhindra olyckor och skador hos 
våra kunder är en viktig del av detta”. 
– Att miljöarbetet är integrerat i verksamheten innebär att 
omsorgen om miljön finns med i alla delar av vår verksamhet. I 
affärsutvecklingen, i försäljningen, vid en skada och i det dag-
liga kontorsarbetet. Miljötänket är något vi hela tiden har med 
oss och är inte separerat från våra övriga arbetsuppgifter, säger 
Sonja Fransson som är miljösamordnare på Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad.

Skadeförebyggande arbete värnar om miljön 
Vi lägger stor vikt vid vårt skadeförebyggande arbete ef-
tersom miljöbelastningen genom koldioxidutsläpp vid en 
brand eller vattenskada är betydande - förutom det själv-
klara i att vi vill undvika personliga tragedier och lidanden. 
Om olyckan ändå är framme, minimerar vi belastningen 
på miljön. Vi väljer hantverkare, material och metoder som 
lever upp till vår miljöpolicy. 
– Att förebygga skador är ett av våra absolut viktigaste jobb. 
Gäller det bara en enda villa kan det tyckas vara en marginell 
insats. Men det är många ton koldioxid som står på spel. I vårt 
område finns 23 500 kunder med villor försäkrade hos oss. Vi 
finns till hands för att hjälpa dem att skydda sitt hem.

Digital distribution – bra för både kunden och miljön
Miljöarbetet finns på andra plan också. Det visar sig att det 
som är bra för miljön ofta är bra ur många andra synvinklar 
också.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla våra digitala alternativ. 
Idag skickas oftast inte några försäkringsvillkor ut eftersom de 
kan hämtas på vår hemsida. Andra exempel på våra digitala 
lösningar är att vi skickar fakturor och försäkringsbrev elek-
troniskt samt att kunden kan välja bort att få kontoutdrag och 
låneavier på papper. Genom att lagra kundens dokument elek-
troniskt skapas också en större tillgänglighet för kunden som via 
inloggning på vår hemsida kan se sina handlingar oberoende 
av tid och plats. Bra för både kunden och miljön, eller hur?

Vi uppmärksammar vardagshjältar
Sedan 2012 delar vi ut pris till årets skadeförebyggare och 
2013 instiftade vi ytterligare ett pris, Miljöpriset. Priset på 

Att arbeta med miljöfrågor är högaktuellt, det 
är det alltid, men kanske blir det viktigare för 
varje år som går. Länsförsäkringar Göinge 
-Kristianstad tar ställning för miljön och  
arbetar ständigt för att till exempel förhindra 
skador som har stor miljöpåverkan.

BRA FÖR MILJÖN - 
BRA FÖR KUNDEN
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10 000 kr gick till Bengt Davidsson som har förvandlat 
ett forna igenvuxet kärr till ett blomstrande paradis som 
idag är en av Skånes och Sveriges artrikaste marker och går 
under namnet ”Davids kärr”. 
– Bengt Davidsson är ett strålande exempel på hur en enskild 
person kan förändra och förbättra världen en smula, och det 
vill vi gärna uppmärksamma, avslutar Sonja.

Vi ska rädda världen
Långsiktighet är mycket viktigt för oss. Både för att värna 
om våra kunder och för att ta vara på miljön. Precis där-
för arbetar vi under läsåret 2013/2014 med ett spännande 
miljöprojekt som heter Vi ska rädda världen. – Vi börjar i 

<<  Miljötänket är något vi 
hela tiden har med oss  >>

MILJÖPRISET 2014 kommer att delas ut på Länsför-
säkringar Göinge-Kristianstads bolagsstämma på Yllan i 
Kristianstad den 24 april 2014.

ÅTERVINNINGSTJÄNST 
Som första försäkringsbolag i världen introducerade Länsförsäkringar 
2007 en återvinningstjänst. Tanken med återvinningen är att hjälpa 
dig som är lantbrukare att på ett smidigt sätt bli av med skrot och 
miljöfarligt avfall. 

Under de fem senaste åren har över 1 500 hämtningar genomförts 
i Göinge-Kristianstads område. Landsbygden har tömts på åtskilliga 
ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och fram-
för allt lantbruksskrot i form av gamla maskiner och annat. 

Vi samarbetar med miljöcertifierade JRAB (Jönköpings Renhållnings 
AB). JRAB hämtar ditt avfall och transporterar bort det under ordnade 
former. Läs mer om tjänsten eller anmäl hämtning på jrab.se

vår del av Skåne. Vi har gett uppdraget till skolklasser att 
på olika kreativa sätt dela med sig av sina tankar och idéer 
om hur vi kan skapa förutsättningar för en bättre och mer 
hållbar miljö där vi bor.
– I över 175 år har vi arbetat med miljö- och hållbarhetsfrå-
gor, framförallt genom vårt skadeförebyggande arbete. Det är 
naturligt för oss att ta ansvar för dessa frågor i den bygd där 
vi är verksamma och våra kunder finns. Att fånga barnens in-
tresse för miljö redan när de är små, är absolut nödvändigt för 
det långsiktiga miljöarbetet, säger kommunikationschef Anna 
Borg.

(Miljöpolicyn i sin helhet finns att läsa på lansforsakringar.se)



DAVIDS KÄRR
 Utmärkelsen till Årets miljöpris 2013 tilldelades Bengt Davidsson  för sitt arbete med Davids 
Kärr, där har har förvandlat ett igenvuxet kärr till ett blomstrande paradis som idag är en av 
Skånes och Sveriges artrikaste marker. ”Det är lika fint som Nobelpriset”, säger han.

Bild: Peter Åklundh, Kristianstadsbladet



Från början är marken en översilningsäng. Ängavatt-
ning var vanligt på 1800-talet, och ända in på 1930-ta-
let när konstbevattning tog över. Bäcken som rinner 
genom området dämdes upp med ett två meter högt 
plank och vattnet leddes i stället över ängen via den 250 
meter långa ängsfåran. Genom små hack i huvudfåran 
bildades små sidokanaler där vattnet rann ut och be-
vattnade marken. 

Intresset för naturen och växterna har alltid funnits 
där. Bengt Davidsson är sjätte generationens lantbru-
kare på gården i Maglehem och den som tog initiativet 
till att restaurera ängsmarken och kärret på 80-talet. 
 – Min kusin var väldigt intresserad av växter, och kom 
hem och berättade för min far och mig om hur många säll-
synta växter det fanns i markerna. Vi blev också intresse-
rade, berättar Bengt.

I samband med att Skogsvårdsstyrelsen röjde vid 
ett naturreservat i trakten passade Bengt på att fråga 
om de inte kunde tänka sig att röja hans mark också.  
– Men då fick jag svaret att det inte gick och att Skogs-
vårdsstyrelsen bara röjde om det gällde naturreservat, be-
rättar Bengt.

Men efter att Skogsvårdsstyrelsen sett hur värdefull 
marken var ändrade man sig. 1985 fick Bengt Davids-
son hjälp med att röja ur den gamla ängsmarken och 
kärret. Sedan dess har antalet sällsynta växter ökat från 
år till år och delar av marken är klassade som Rikskärr. 
– Det finns sju olika orkidéarter på markerna. Det är gan-
ska roligt att se hur mycket de ökat. När vi röjde markerna 
hittade vi en enda orkidé av en art - nu finns de i hundra-
tal, berättar Bengt. 

Och vad det lider kan Davids Kärr för den delen också 
bli naturreservat. Diskussioner och förhandlingar pågår 
just nu. 

Här finns ett stort antal sällsynta växter. På våren kan 
man se rödlistade växter som majvivor, smörbollar och 
tätört. Med jämna mellanrum genomförs naturvand-
ringar i Davids Kärr med Bengt som ciceron. Flera 
hembygdsföreningar, Naturskyddsföreningen med flera 
har varit här, och dessutom brukar Matvandringarna 
stanna till vid det artrika kärret.

Bengt Davidsson tilldelades Länsförsäkringars mil-
jöpris för sina insatser med Davids Kärr, ett pris som 
den 68-årige lantbrukaren värderar mycket högt:  
– Det känns lika fint som Nobelpriset. Jag blev oerhört glad 
och stolt.

Text Cecilia Isberg
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<<  När vi röjde markerna 
hittade vi en enda orkidé 
av en art - nu finns de i 
hundratal...  >>



Under läsåret 2013/2014 arbetar Länsförsäkringar Gö-
inge-Kristianstad med ett spännande miljö- och bokpro-
jekt som heter Vi ska rädda världen – Vi börjar i vår del av 
Skåne. Projektet har inletts med att vi under höstterminen 
har gett ett uppdrag till samtliga skolklasser med elever i 
åldrarna 6 till 12 år i hela vårt verksamhetsområde.

Uppdraget till skolklasserna är att på något kreativt sätt 
dela med sig av sina tankar och idéer om hur vi kan skapa 
förutsättningar för en bättre och mer hållbar miljö där vi 
bor. Barnen kan fritt välja hur, genom att till exempel rita, 
skriva, måla, dikta, filma, bygga, sy, sjunga eller på andra sätt 
förmedla sitt budskap. En del av barnens alster kommer att 
presenteras i en bok och alla bidrag kommer att ställas ut 
på en mässa till våren. Vi har också gjort större reportage 
i flera av klasserna, vilka kommer att presenteras i boken 
med text och bild.

Gensvaret är stort och över 50 skolklasser arbetar nu till-
sammans med oss i projektet. Parallellt med arbetet i sko-
lorna samarbetar vi också med kommuner, företag och an-
dra organisationer i vårt verksamhetsområde för att sprida 
barnens budskap kring hur vi ska rädda världen. 

Varför gör Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad detta?
Vi har funnits och verkat i bygden i flera hundra år. Redan 
när vår första Brandersättningsförening bildades år 1837, 
vilade den på grunder som idag är tydliga parametrar i vårt 
samhällsengagemang: ansvar, gemenskap och solidaritet. 

I över 175 år har vi arbetat med miljö- och hållbarhets-
frågor, framförallt genom vårt skadeförebyggande arbete. 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är ett ömsesidigt 
försäkringsbolag. Våra ägare är våra kunder. Därför är det 
naturligt för oss att ta ansvar för hållbarhetsfrågor i den 
bygd där vi är verksamma och våra kunder finns.

Under läsåret 2013/2014 arbetar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad med ett spännande 
miljö- och bokprojekt som heter Vi ska rädda världen - Vi börjar i vår del av Skåne. 

Överst t.h: Eleverna i klass 2 på Österslövs skola spanar efter 
den mindre hackspetten i Vildmarksbyn i Österslöv, ett samar-
bete med Naturum i Kristianstad.
Nederst t.h: Klass 5 på Fjälkestads skola arbetar med skolträd-
gårdens kretslopp.

32 Vi ska rädda världen

Vernissage av 400 alster med 

elevers tankar om en hållbar 

framtid visas i Naturum Vatten-

rikets hörsal i Kristianstad.

I samband med vernissaget 

lanserar vi också boken ”Vi ska 

rädda världen”.

Vernissaget är ett samarrangemang 

med Naturum.

– Vi börjar i vår del av Skåne
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Bild: Fotograf Fredrik



AKTIEINNEHAV I LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad äger 3,6 procent 
av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet 
i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Gö-
inge-Kristianstads konsolideringskapital. 

STYRKAN I VARUMÄRKET
Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket 
starkt i relation till  konkurrenternas inom branschen för 
bank, försäkring och pension. Under 2013 visade återigen 

Anseendebarometern, som görs i 30 länder, att Länsförsäk-
ringar har det högsta anseendet bland finansiella varumär-
ken i Sverige. Länsförsäkringar har också länge legat med 
i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda 
kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag.

Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla kundmöten 
med ett varumärkeslöfte som bygger på närhet. Upplevel-
sen 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.

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING 
Fondförsäkring
Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med eget 
varumärke och cirka 45 externa fonder. Fonderna under 
eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fond-
bolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De 
externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet. 

Traditionell Livförsäkring
Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell livförsäkring 
fördelat på tre bestånd; Nya Trad, Gamla Trad och Nya 
Världen. I traditionell förvaltning sker placeringarna nor-
malt i noterade aktier och räntebärande värdepapper samt 
i fastigheter och alternativa investeringar. För Länsförsäk-
ringar Liv har marknadsutvecklingen inneburit att place-
ringsportföljen i Gamla Trad viktats om till största delen 
räntebärande placeringar, för att säkerställa bolagets nyck-
eltal och spararnas pengar. I slutet av maj skickades ett för-
sta erbjudande till kunderna om att villkorsändra till Nya 
Trad. Möjligheten att ändra i villkoren i sina traditionella 

SAMVERKAN SOM 
STÄRKER LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
GÖINGE-KRISTIANSTAD
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäk-
ringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäk-
ringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala 
- Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har alltid kundkontakterna här i området, men i Länsförsäkringar 
AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom till exempel liv- och fondförsäkring, 
bank, fondförvaltning, 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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försäkringar innebär kortfattat att sänkta garantinivåer i 
kombination med lägre avgifter möjliggör en förändrad 
placeringsmix med högre förväntad avkastning och för-
bättrade möjligheter till framtida värdeökning på sparat 
kapital.  

BANKVERKSAMHET
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. 
Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en bred 
lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och mycket nöjda kun-
der. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och små-
företagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår 
från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäk-
ringars starka varumärke och kundägandets principer.
 
Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Läns-
försäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moder-
bolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Läns-
försäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning 
och Wasa Kredit. 
 
DJUR- OCH GRÖDAFÖRSÄKRING
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag 
för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande 
i Sverige med en marknadsandel på 58 procent. Agria är 
ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och nyck-
elbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett 
mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria 
har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. 
Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader ut-
anför Sverige – idag Storbritannien, Norge och Danmark.

HÄLSA
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver 
produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjuk-
vårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar är 
marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. 

Sjuktalen har ökat under 2013 och företagarna oroar sig 
både för att bli sjuka själva och för att deras medarbetare 
ska bli sjuka. Länsförsäkringar försäkrar mer än vart tredje 
företag i Sverige och har utvecklat en helt ny sjukvårdsför-
säkring som ger företagen och deras medarbetare tillgång 
till ett antal förebyggande hälsotjänster. På så sätt hoppas vi 
kunna bidra till bättre hälsa.
  

STABIL ÅTERFÖRSÄKRING TILL LÄGRE KOSTNAD
Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksam-
het mot kostnader för stora enskilda skador och naturkata-
strofer. 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 Göinge-Kristianstad betalar årligen in 
en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Pre-
mien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, 
men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. 
Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privat-
personer och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom 
gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls 
den största delen av återförsäkringspremien inom länsför-
säkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäk-
rare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsför-
säkringar Göinge-Kristianstads kunder. 

GEMENSAM UTVECKLING 
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva läns-
försäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för 
att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft. Ar-
betet bedrivs utifrån de fokusområden som arbetats fram 
tillsammans med länsförsäkringsbolagen. Fokusområdena 
hanterar förändringar inom kundmötet, internet, mobilitet 
och digitalisering, produkter och erbjudanden, beslutsstöd 
och segmentering, regleringar, ny teknik och riskreduce-
ring.  

Extra fokus på kundmötet 
Under 2013 levererades gemensam utveckling inom olika 
områden. Under året skedde en kraftsamling inom området 
Effektivare kundmöte. Här investerade länsförsäkrings- 
bolagen för att starta och genomföra ett antal strategiska 
projekt inom privat-, företag- och lantbrukssegmenten. 
Förutom leveranser inom området Effektivare kundmöten 
kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser från ett 
30-tal projekt under året. 
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VERKSAMHETSINRIKTNING
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har sitt verksamhetsområde i 
hela eller delar av följande kommuner: Hässleholm, Osby, Östra  
Göinge, Kristianstad, Bromölla, Tomelilla och Simrishamn. Bolaget  
erbjuder ett fullsortiment av sakförsäkringar till företag, skogs- och 
lantbruk samt privatpersoner. Vi är marknadsledande på ett flertal 
områden.

Förutom verksamhet där Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har 
egen koncession, erbjuder bolaget försäkring inom såväl sak- som 
livförsäkringsområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal 
med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. Vi erbjuder 
också fastighetsmäklarverksamhet genom Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling.

Bolaget är även delaktigt i olika gemensamma återförsäkringsaffärer 
inom länsförsäkringsgruppen.

ORGANISATION OCH STRUKTUR
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ingår som ett av 23 lokala och 
kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemen-
samt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. 

Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket bety-
der att ägarna utgörs av bolagets sakförsäkringstagare. Dessa har in-
flytande över verksamheten genom att de utser 57 fullmäktigele-
damöter, vilka ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman 
utser bolagets styrelse som består av 10 ledamöter. Därutöver ingår 
två personalrepresentanter i styrelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
Resultatet i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har utvecklats starkt 
under 2013. Premiebeståndet har ökat, både antals- och volymmäs-
sigt, skadekostnaderna har haft en gynnsam utveckling och kapital-
avkastningen har varit god. Med anledning av det goda resultatet 
har styrelsen beslutat föreslå stämman att återbäring ska ske på 2013 
års resultat. Resultatet i försäkringsrörelsen uppgår till 39,8 (32,5) Mkr 
(före lämnad återbäring) och totalt resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt uppgår till 75,2 (126,0) Mkr (efter lämnad återbäring).

Under året som gått har vi drabbats av två väderrelaterade skade-
händelser, stormen Simone och stormen Sven. Stormen Simone är 
den enda skadehändelse som har resulterat i skadekostnader över-
stigande självbehållet på 6 Mkr. Årets skadekostnader för egen räk-
ning uppgår till 295,3 (289,6) Mkr och skadeprocenten till 74 (74). 

Under 2013 har Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förvärvat bola-
get Kristianstad Granaten AB med fastigheten Granaten. Marknads-
värdet på fastigheten beräknas till 43 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET
Styrelsen har beslutat att lämna återbäring på 2013 års resultat.  
Återbäring kommer att lämnas på objekten hem, villa, villahem,  
fritidshus, lantbruk, privatägd personbil samt delar av vårt företags-
försäkringsbestånd. Fördelningen mellan objekten har gjorts utifrån 
tidigare upparbetade vinster inom respektive objekt. Fördelningen 
mellan försäkringstagarkollektiven redovisas i Resultatanalysen för 
moderbolaget på sidan 45.

Från och med den första januari 2014 är Länsförsäkring Kronoberg 
att vara en av delägarna i LF Affärsservice Sydost AB.
 
RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING I KONCERNEN
TOTAL AFFÄRSVOLYM OCH MARKNAD
Den totala volymen för bolagets affärer fördelar sig enligt nedan, Mkr: 

Sakförsäkring 2013 2012 Livförsäkring 2013 2012

Direkt försäkring: Premieinkomst 158,5 171,0

Premieinkomst 423,8 408,3

Mottagen återförsäkring: Finansiella tjänster

Premieinkomst 72,7 68,6 Bank, inlåning 1 695,6 1 557,8

Förmedlad försäkring: Bank, utlåning 3 462,2 3 225,9

Premieinkomst 37,0 32,8 Fondvolym 175,3 142,2

Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Göinge–Kristianstad 
avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets 172:a verksamhetsår.
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Premieinkomst, Mkr. 2013 2012

Direkt försäkring:

  Hem, villa, fritidshus 109,7 104,5

  Företag, kommun, lantbruk 120,8 115,9

  Motor Kasko 105,2 94,7

  Motor Trafik 74,4 80,1

  Olycksfall 13,7 13,1

423,8 408,3

Mottagen återförsäkring 72,7 68,6

Förmedlad försäkring:

  Djur och gröda 37,0 32,8

Totalt meddelad och förmedlad skadeförsäkringsaffär 533,5 509,7

SAKFÖRSÄKRING
Antalet försäkringar i egna branscher uppgick till 154 571 (153 584) 
varav 78 559 (77 644) utgjorde motorfordonsförsäkringar.



Marknadsandelar i procent 2013 2012

Direkt försäkring

   Villa/Villahem 61 61

   Lantbruk 90 90

   Företag 34 35

   Företagsmotor 50 49

   Personbil 49 48

   Samtliga försäkringspliktiga fordon 51 50

Trots en hård konkurrens har Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
en stark ställning som ledande sakförsäkringsbolag inom verksam-
hetsområdet och variationerna mellan åren är marginella. Detta 
märks tydligast på lantbruksmarknaden där nästan 90 procent av 
områdets lantbrukare har sin försäkring hos Länsförsäkringar  
Göinge-Kristianstad. I jämförelse med de övriga länsförsäkrings-
bolagen är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ett av de bolag 
som har de största marknadsandelarna inom eget verksamhets-
område. Marknadsandelarna framgår av nedanstående tabell:

SKADEUTFALL
Försäkringsersättningarna brutto (före återförsäkrarnas andel av 
skadekostnader), exklusive skaderegleringskostnader, uppgår till 
305,1 Mkr (305,8), varav i direkt affär 251,7 Mkr (252,0). Försäkrings-
ersättningarna för egen räkning (efter återförsäkrarnas andel av 
skadekostnader), exklusive skaderegleringskostnader uppgår till 
270,6 Mkr (265,4), varav i direkt affär 217,2 Mkr (211,6).

Under året som gått har det inträffat en skada som har resulterat i 
en kostnad överstigande självbehållet 6 Mkr. Årets skadekostnader 
för egen räkning uppgår till 295,3 (289,6) Mkr.

Styrelsen har beslutat att diskontera trafikreserverna. Diskontering-
en har påverkat det egna kapitalet med 15,1 Mkr (17,1) avseende 
den direkta affären.

Avvecklingen av tidigare års avsättningar för oreglerade skador i 
direkt affär innebar ett resultat för egen räkning på 20,1 (-0,2) Mkr. 

Under 2013 har en ny metod tagits fram av aktuarien för att be-
räkna okända skador i olycksfallsaffären som ett led i anpassning 
till Solvens 2. Rekommendationen följs i sin helhet, vilket under 
året har bidragit till en avvecklingsförlust på tidigare årgångar som 
uppgår till 2,6 Mkr. Inom Trafik, inklusive mottagen återförsäkring, 
har det också gjorts justeringar utifrån regelverket för Solvens 2 
och reserverna mellan skadeåren har balanserats vilket resulterat  
i en nettoupplösning på 13 Mkr i avgiven affär. Motsvarade för-
stärkning har gjorts inom Trafik i mottagen återförsäkring med  
13 Mkr.

FINANSFÖRVALTNING
Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 2 146,7 (1 960,0) Mkr. Koncernens likviditet 
uppgick vid verksamhetsårets slut till 20,4 (62,0) Mkr.

Den totala avkastningen på koncernens placeringar uppgick till 
161,4 (116,3) Mkr varav direktavkastning 20,9 (31,7) Mkr.

Fördelningen av den totala avkastningen på koncernens place-
ringstillgångar framgår av tabellen nedan:

Följande antal skador har anmälts under året: 2013 2012

Kombinerade skador (direkt försäkring exkl. motorfordon) 12 187 10 042

Motorfordonsförsäkring (inkl. trafik) 9 983 8 473

Marknadsvärde
2012-12-31

Netto- 
placering

Värde- 
förändring

Marknadsvärde
2013-12-31

Direkt- 
avkastning

Totalavkastning
(förvaltningsresultat)

Mkr % Mkr Mkr Mkr % Mkr Mkr %

Fastighetsinnehav 215,4 15,1 43,4 0,0 258,8 16,1 8,1 8,1 3,6

Aktier i koncernföretag 169,7 11,9 -4,1 13,5 179,1 11,1 0 13,5 8,1

Aktier och andelar 448,6 31,5 10,0 96,8 555,4 34,5 10,1 106,9 24,2

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 587,8 41,3 20,4 4,7 612,9 38,1 2,4 7,1 1,2

Lån 3,2 0,2 -0,1 0,0 3,1 0,2 0,2 0,2 5,9

Placeringstillgångar (aktiva) 1 424,7 100,0 69,6 115,0 1 609,3 100,0 20,8 135,8 9,5

Strategiska innehav och övrigt 491,7 17,9 25,4 535,0 0 25,4 5,0

Placeringstillgångar totalt 1 916,4 87,5 140,4 2 144,3 20,8 161,2 8,3

Kassa och bank 62,0 -41,6 0 20,4 0,7 0,7 1,2

Upplåning för placering -18,4 0,4 0 -18,0 -0,6 -0,6 3,4

Summa placeringstillgångar 1 960,0 46,3 140,4 2 146,7 20,9 161,3 8,2

38 Förvaltningsberättelse



LIVFÖRSÄKRING
Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell livförsäkring fördelat på 
tre bestånd; Nya Trad, Gamla Trad och Nya Världen. I traditionell 
förvaltning sker placeringarna normalt i noterade aktier och ränte-
bärande värdepapper samt i fastigheter och alternativa investe-
ringar. För Länsförsäkringar Liv har marknadsutvecklingen innebu-
rit att placeringsportföljen i Gamla Trad viktats om till största delen 
räntebärande placeringar, för att säkerställa bolagets nyckeltal och 
spararnas pengar. I slutet av maj skickades ett första erbjudande 
till kunderna om att villkorsändra till Nya Trad. Möjligheten att 
ändra i villkoren i sina traditionella försäkringar innebär kortfattat 
att sänkta garantinivåer i kombination med lägre avgifter möjlig-
gör en förändrad placeringsmix med högre förväntad avkastning 
och förbättrade möjligheter till framtida värdeökning på sparat 
kapital.  

Den nya Garantiförvaltningen introducerades under 2012 av Läns-
försäkringar Fondliv, ett placeringsalternativ där kunden är garan-
terad att få tillbaka inbetald premie. Under våren 2013 fick cirka 
200 000 kunder i hela landet med sparande i traditionell förvalt-
ning i Länsförsäkringar Liv möjlighet att ändra sina villkor. Erbju-
dandet som de berörda kunderna får är att genom att sänka den 
garanterade räntan bland annat få lägre avgifter och ny till-
gångsportfölj och som resultat av detta höjd återbäring.

På Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har vi under året arbetat 
mycket med att ta hand om och hjälpa de kunder som velat ta del 
av detta erbjudande. Fokus har varit att skapa så många kund-
möten som möjligt för att ge kunderna råd utifrån deras unika  
situationer och behov.

Finansiell oro och politisk osäkerhet har ökat kravet på att själv ta 
ansvar för sin försörjning efter pensionen. Länsförsäkringar utveck-
lar kontinuerligt nya produkter för att tillgodose kundernas behov 
på området, och på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetar 
vi ständigt med att hjälpa våra kunder till rätt sparande.

BANK
Banken har under året fortsatt sin positiva utveckling. Den totala 
affärsvolymen ökade med 407 Mkr för Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad, vilket innebär en ökning av den totala affärsvolymen 
med drygt 8 procent. Tillväxten har varit jämn, den procentuella 
tillväxten är lika stor för inlåning, bankutlåning och hypotek. 

I slutet av 2012 lanserade Länsförsäkringar tillsammans med fem 
andra banker betalningsapplikationen Swish, i vilken man skickar 
betalningar direkt till mottagarens kontonummer via mobiltele-
fonnumret. Tjänsten har snabbt växt och blivit väldigt populär. 
Den 4:e februari 2014 utsågs appen till ”årets tjänst” vid Telekom-
galan. Priset Årets Tjänst tilldelas en tjänst som gynnar den svenska 
telekommarknaden. Hård konkurrens präglar den svenska tele-
kommarknaden på många plan. För att lyckas nå kunderna måste 
man tänka bredare än att bara skapa en fulländad produkt. Man 
måste även få kunderna att välja den egna tjänsten istället för  
någon annans.

Precis i början på 2014 tilldelades Länsförsäkringar också pris för 
bästa mobilapp av Web Service Award., för andra året i rad! Årets 
motiveringen är att ”Det är en stilren app med enkel design som 

tilltalar besökaren och gör den lätt att använda. Det är en app som 
utvecklas och erbjuder fler tjänster till användarnas stora glädje. 
Man har mycket nöjda besökare. Med appen har man alltid banken 
tillhands och kunderna gillar det.”

ÅRETS RESULTAT
Koncernens totala resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 75,2 (126,0) Mkr och efter dispositioner och skatt till 
61,0 (138,2) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat, före läm-
nad återbäring, uppgick till 39,8 (32,5) och efter lämnad återbäring 
uppgick resultatet till -60,5 Mkr. De störst bidragande orsakerna till 
årets goda resultat är ökningar i premiebeståndet, en gynnsam ut-
veckling av skadekostnaderna och stigande orealiserade värdeför-
ändringar på bolagets placeringstillgångar.

Av 5-årsöversikten på sidan 43 framgår de olika resultatens del-
poster.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Vi förväntar en fortsatt expansiv utveckling av bolagets verksamhet. 
Vi kommer att fortsätta fokusera på skadeförebyggande åtgärder 
för att bidra till ökad trygghet för kunderna och motverka ökade 
skadekostnader. Kostnadseffektivitet och lönsamhet kommer att 
vara starkt styrande för hela vår verksamhet. Vidare är det vår abso-
luta målinriktning att våra kunder skall vara landets mest nöjda 
såväl sak- och livförsäkringskunder som bankkunder under 2014.

Lönsam tillväxt för våra kunders trygghet kommer att vara norm-
givande. Bolagets målsättning är att alla verksamhetsgrenar ska 
generera ett långsiktigt positivt resultat, och som ett led i detta 
arbete fokuserar vi på att öka antalet kunder som har både liv- och 
sakförsäkring samt banktjänster hos oss.

Under 2014 kommer vi också att fokusera på att utveckla det fy-
siska kundmötet samt att öka antalet kundmöten.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
FÖRSÄKRINGSRISKER
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Den 
genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning 75,2 procent  
under de senaste fem åren återspeglar försäkringsrisken. Bolaget 
beslutade under 2011 att lösa upp reserver avsatta i trafikaffären 
till ett värde av 38,1 Mkr för egen räkning inklusive följdverkan på 
skadebehandlingsreserven. Före upplösning av dessa reserver 
uppgick den genomsnittliga skadeprocenten i direkt affär för 
egen räkning under de fem senaste åren till 76,4.

Skadeprocenten för egen räkning har under den senaste 5-årspe-
rioden varierat mellan 68 och 85.

Riskerna är begränsade genom återförsäkring. För varje särskild 
händelse och för varje enskild risk är den högsta kostnad som kan 
drabba bolaget 6 Mkr. Utöver detta finns återförsäkringsskydd i 
det fall den sammanlagda skadekostnaden överstiger 90 procent 
av premieintäkten. Skyddet täcker skadekostnaden upp till 110 pro-
cent av premieintäkten.

Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Pre-
mieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 72,7 (68,6) Mkr 
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eller 14,6 (14,4) procent av premieinkomsten före premier för avgi-
ven återförsäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i 
affären ingående Nordiska Kärnförsäkringspoolen. Maximal ansva-
righet per skadehändelse i Kärnförsäkringspoolen uppgår för bo-
lagets del till 13,3 (12,9) Mkr.

Eftersom ett försäkringsbolags premier inflyter före utbetalning av 
skador föreligger i regel ingen likviditetsrisk.

FINANSIELLA RISKER
PLACERINGSRISK
Målet för bolagets kapitalförvaltning är att med hänsyn till risk  
och tillgänglighet, långsiktigt generera en så hög avkastning som 
möjligt. 

För att styra och begränsa risktagandet har styrelsen fastställt rikt-
linjer för hur kapitalförvaltningen ska bedrivas. 

Styrelsen fastställer årligen ramar för hur kapitalet skall allokeras 
mellan olika tillgångsslag. Bolagets finansråd tar fram förslag till 
eventuella förändringar av normalportföljen och det regelverk 
som styr bolagets kapitalförvaltning.  

VALUTARISK
Bolagets exponering i utländsk valuta är till största delen hänförlig 
till placeringar i utländska aktier och andelar. Bolagets placeringar 
i utländska aktier och andelar uppgår till 161 (131) Mkr. 

PRISUTVECKLING AKTIER
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. För att be-
gränsa effekten av kraftiga fall i aktiekurser används olika strategier 
för att uppnå en ekonomisk säkring av tillgångarna såsom aktie-
indexobligationer och optioner. En 10-procentig nedgång i aktie-
kurser innebär en inverkan på vinst före skatt med 131 (113) Mkr.

RÄNTERISK
Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar 
det vill säga obligationer, statsskuldväxlar och lån placerade till 
fast ränta utgjorde vid räkenskapsårets utgång 603 (573) Mkr. 

KREDITRISK
I försäkringsrörelsen är kreditrisken främst kopplad till bolagets 
återförsäkrare och hur väl de kommer att kunna klara av de åta-
ganden som finns i deras portfölj. I den till Länsförsäkringar Bank 
förmedlade bankaffären ansvarar bolaget, enligt avtal, för 80 pro-
cent av de eventuella kreditförluster som uppkommer på den av 
bolaget förmedlade lånestocken. Ansvaret begränsas dock till den 
ersättning bolaget erhåller för förmedling av affären. För 2013 
uppgår de konstaterade kreditförlusterna till 77 kkr. 

I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker 
och riskhantering.

SOLVENS 2
Arbetet med att anpassa bolagets verksamhet till Europaparla-
mentets och rådets kommande Solvens 2-direktiv (2009/138/EG) 
har pågått under några år. 

I samband med att de tidigare bolagen Länsförsäkringar Göinge 
och Länsförsäkringar Kristianstad gick ihop sommaren 2011, bilda-

des en särskild arbetsgrupp med uppgift att leda arbetet med 
nödvändiga anpassningar. 

Arbetsgruppen har fortlöpande tagit del av de leveranser och 
framsteg som gjorts i det för alla länsförsäkringsbolagen i Sverige 
engagerade S2L-projektet på LFAB, och informerat samt drivit frå-
gor för beslut i bolagets ledning och styrelse. Viktiga beslut har 
tagits avseende direktivets krav på ett försäkringsföretags olika 
system för företagsstyrning, riskhantering och ERSA (egen risk- 
och solvensanalys).

Vid bildandet av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad var beske-
det att Solvens 2-direktivet skulle börja gälla fullt ut den 1 januari 
2013. Av olika orsaker har den tidpunkten skjutits fram flera gång-
er och det datum som nu gäller är att direktivet förväntas träda i 
kraft 1 januari 2016.

Det centrala S2L-projektet för länsförsäkringsbolagens räkning av-
slutades sommaren 2013. Fortsättningsvis drivs LF-gruppens cen-
trala förberedelsearbete inom LFAB´s projekt. Bolagets egen ar-
betsgrupp ombildades under hösten 2013 till en ny arbetsgrupp 
med uppgift att koncentrera sig på det arbete som behöver göras 
för att anpassa bolaget till de regler som Solvens 2-direktet anger 
om rapportering i regelverkets Pelare 3.

Förberedelsearbetet i bolaget bedömdes ha kommit så pass långt 
att de kvarvarande åtgärderna som behöver vidtas inom direk- 
tivets krav på tillräckligt solvenskapital i Pelare 1 och god intern 
styrning och kontroll i Pelare 2, inte behöver drivas i projektform 
utan ska hanteras inom den löpande förvaltningen.

I väntan på att direktivet ska träda i kraft 2016 meddelade tillsyns-
myndigheten, Finansinspektionen (FI) i slutet av november att de 
av den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(Eiopa) under hösten beslutade, fyra stycken, tillfälliga riktlinjerna 
ska gälla under förberedelseperioden.

Från och med den 1 januari 2014 har bolaget därför att följa kra-
ven i tre av dessa tillfälliga riktlinjer; riktlinjer om företagsstyrnings-
system, riktlinjer för den framåtblickande bedömningen av egna 
risker (i enlighet med ERSA-principerna) samt riktlinjer för lämnan-
de om information till nationella behöriga myndigheter.

Arbetsgruppen utför därför GAP-analyser för att se hur väl bolaget 
har anpassat sig till dessa riktlinjer, som är avsedda att förtydliga 
reglerna i Solvens 2-direktivet och hjälpa försäkringsföretagen att 
vidta lämpliga förberedelser. 

De tillfälliga riktlinjerna om förhandsgranskning av interna model-
ler är inte aktuella för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad efter-
som styrelsen beslutat att bolaget ska använda sig av den så kall-
lade standardformeln vid beräkningen av solvens- och mini- 
mumkapitalkravet.

FI har meddelat försäkringsbranschen att myndigheten kommer 
att följa upp förberedelsearbetet inom sin ordinarie tillsynsverk-
samhet, med enkäter, möten och platsbesök, utan att ingripa eller 
sanktionera företag för överträdelse mot de tillfälliga riktlinjerna. 
Avsikten är i stället att FI ska föra en dialog med företagen om de-
ras planering och förberedelse.
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Den 30 januari 2014 meddelade FI vilka försäkringsföretag som 
ska rapportera kvartals- och årsuppgifter under förberedelseperio-
den enligt de tillfälliga riktlinjerna för lämnande av information till 
nationella behöriga myndigheter. För dessa företag gäller därför 
en dubbel rapportering under förberedelseperioden, dels enligt 
gällande regelverk, dels enligt de tillfälliga riktlinjerna.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad blev inte ålagt denna dubbla 
rapportering under förberedelseperioden. Bolaget ska emellertid, 
liksom samtliga försäkringsföretag i Sverige, upprätta och genom-
föra en framåtblickande bedömning av egna risker (i enlighet med 
ERSA-principerna) och rapportera utfallet i en tillsynsrapport till FI.

Det fortsatta arbetet med att anpassa verksamheten i bolaget till 
Solvens 2-direktivets krav kommer att bedrivas under hela förbe-
redelseperioden, med beaktande av leveranser från det centrala 
projektet på LFAB och med hänsyn till informationen i dialogen 
mellan FI och försäkringsföretagen.

MILJÖ
MILJÖPOLICY
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuder trygghet genom 
bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi finns nära dig när du 
behöver oss.
 
Miljöarbetet är integrerat i verksamheten och ska leda till positiv 
miljöutveckling, för oss och omvärlden. Att förhindra olyckor och 
skador hos våra kunder är en viktig del av detta.
 
Vi gör det genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för 
att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljö-
lagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna ut-
släpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom 
Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om 
den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på män-
niska och natur.

Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra in-
tressenter så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte på-
verka miljön negativt.

Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan 
framåt.
 
Genom att vi tar vårt miljöansvar och vägleder våra kunder, leve-
rantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn 
så är Länsförsäkringar den självklara samarbetspartnern och det 
självklara valet.

MILJÖBERÄTTELSE 2013
För miljöberättelse hänvisas till avsnittet Bra för miljön-Bra för kun-
den på sidan 28.

MEDARBETARE
På Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetar vi kontinuerligt 
med att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för att i framtiden 
kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Lyckas vi med 
detta kan vi öka vår egen konkurrenskraft. Vi menar att ett av de 
viktigaste skälen till att vi har varit så framgångsrika på marknaden 
är vår kompetens, det vill säga vår förmåga att ge kunderna det 

kunderna behöver. Genom att arbeta konsekvent med kompe-
tensutveckling ökar vi konkurrenskraften, använder resurserna på 
rätt sätt och kan hantera förändring.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är en attraktiv arbetsgivare 
vilket syns tydligt på en låg personalomsättning och vid det höga 
antalet sökande på utannonserade tjänster.

En medarbetarundersökning genomfördes i september månad. 
Merparten av medarbetarna tog sig tid att svara på undersökning-
en, och undersökningens resultat visade att medarbetarna är 
mycket nöjda med sin arbetsplats.

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER
Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befatt-
ningshavare redovisas i not 35.

ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING
Jämställdhetsarbetet inom bolaget bedrivs enligt fastställd jäm-
ställdhetsplan. Vid årets slut var antalet medarbetare 101 till anta-
let, varav 56 procent kvinnor. Fördelningen kvinnor/män i före-
tagsledningen är 50/50 procent och i styrelsen 33/67 procent. 
Medelåldern är för kvinnor 44,3 år, för män 44,1 år och totalt för 
bolaget 44,2 år.

ARBETSMILJÖ
Det långsiktiga målet ur ett medarbetarperspektiv är att Länsför-
säkringar Göinge-Kristianstad ska fortsätta vara den goda arbets-
platsen. Varje medarbetare ska erbjudas en arbetsplats och arbets-
uppgifter som ger stimulans, engagemang och möjlighet till 
utveckling. 

Under 2013 har det genomförts en Arbetsmiljöutbildning för 
samtliga chefer, teamledare och skyddsombud, som resulterade i 
en arbetsmiljödiplomering för deltagarna. 

Samverkansmöten med vår lokala personalklubb genomförs med 
jämna mellanrum för att upprätthålla ett bra informationsflöde 
mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen samt vid för-
handlingar.

Utvecklingssamtalet är en viktig förutsättning för medarbetarnas 
utveckling och alla har rätt till minst ett samtal per år. I slutet av 
året installerades vårt nya HR-system där alla medarbetare kom-
mer att ha sina målkontrakt och utvecklingssamtal digitalt. 

Ergonomiska genomgångar erbjuds genom företagshälsovården 
till samtliga medarbetare vid behov samt till nya medarbetare. Ut-
bildning i hjärt- och lungräddning samt på hjärtstartare genom-
förs kontinuerligt.

HÄLSOLÄGET
Bolaget vill nå ett ökat hälsomedvetande hos medarbetarna och 
motivera till ett aktivt val av livsstil som uppmuntrar till hälsa och 
välbefinnande. 

Genom avtal med företagshälsovård erbjuds alla medarbetare un-
der 50 år en arbetsmiljö- och hälsoanalys vartannat år och alla 
medarbetare över 50 år varje år. Bolaget har inrymt en styrketrä-
ningslokal i en av kontorsfastigheterna samt hyr större tränings-
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hallar för gemensamma idrottsaktiviteter varannan vecka. Bolaget 
lämnar friskvårdsbidrag för massage, träningskort med mera. En 
del i bolagets satsning på att förebygga ohälsa har under 2013 va-
rit deltagande i Bolagskampen, en motionstävling som genom-
förts med flera andra bolag i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäk-
ringar Göinge-Kristianstad kom på tredje plats.

Hälsotalen är goda och 2013 uppgick den totala sjukfrånvaron, 
oavsett ålder och kön, som andel av ordinarie arbetstid till 3,3 pro-
cent. Samtliga medarbetare erbjuds en sjukvårdsförsäkring som 
bidrar till att medarbetarna snabbare kan komma tillbaka till arbetet.

ETISKA RIKTLINJER
Försäkring innebär att vi har ett gemensamt ansvar för människors 
trygghet. Vår omfattande försäkrings- och finansverksamhet med-
för att våra kunder skall känna förtroende och tillit till hur vi han-
terar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda för-
säkringsbehov. De skall dessutom känna förtroende för att den 
information som lämnas av dem stannar hos oss och inte riskerar 
att spridas.

Reglerna om etik och moral omfattar därför inte bara medarbetare 
i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad utan även de som inte är 
anställda, men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller ar-
betar som konsult eller annars har uppdrag för Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad.

Alla dagliga möten hos kunder eller på den egna arbetsplatsen 
innebär ett ständigt ställningstagande till problem och valsituatio-
ner, då överväganden måste göras om vad som händer om man 
gör på det ena eller andra sättet. Ofta behöver det inte med nöd-
vändighet styras av några allmänna lagregler utan istället av etiska 
regler eller rationella moralbegrepp. 

Styrelsen ska se till att det finns etiska regler som är anpassade till 
den verksamhet som bedrivs. Styrelsen ska med en viss regelbun-
denhet utvärdera reglerna och följa upp hur de tillämpas. Samtliga 
medarbetare som upplever tveksamhet eller osäkerhet kring hur 
reglerna skall tillämpas skall ta upp detta med närmaste chef.

Under 2013 har samtliga styrande dokument på HR-området gåtts 
igenom och reviderats, inklusive Etiska riktlinjer.

SOCIALA ASPEKTER
Samhällsansvar och ett starkt engagemang i det lokala samhället 
är för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad en naturlig följd av vil-
ka vi är. Som kundägt bolag är vårt enda syfte att skapa individuell 
trygghet för kunder och ägare.

Vårt arbete med samhällsansvar är förankrat sedan lång tid tillbaka 
och är nära knutet till värdegrunden – ömsesidighet och lokal när-
varo. Samspelet med det samhälle vi verkar i är omfattande - det 
finns ett starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och 
tillväxt. Liksom övriga länsförsäkringsbolag stödjer och samarbetar 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad aktivt med organisationer, 
föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv.

Trygghet är själva grunden för Länsförsäkringar Göinge-Kristian-
stads verksamhet. Under lång tid har syftet varit att skapa indivi-
duell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Parallellt med det 
har en viktig del av arbetet också varit att minska risker och att 
skapa trygghet i den omgivning där människor lever och verkar. 
Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna, som också är 
våra ägare, utan hela samhället. Det tar form av till exempel trafik-
säkerhetsarbete, hälsoförebyggande arbete och aktivt miljö- och 
klimatarbete i närmiljön och i hela landet. Länsförsäkringar Gö-
inge-Kristianstad bedriver ett aktivt skadeförebyggande arbete, 
som både minskar skadekostnader och utsläppen av koldioxid. 
Det förstnämnda kommer dagens kunder till glädje genom fort-
satt konkurrenskraftiga premier. De minskade utsläppen kommer 
framtida generationer till glädje. Omsorgen om det lokala samhäl-
let syns också i till exempel den långsiktiga omsorgen om våra 
pensionssparares pengar och i bankerbjudandets lokala prägel. 
Det pågår också ett långsiktigt arbete med bidrag till forskning 
inom områden som syftar till ökad individuell trygghet och mins-
kade risker i samhället.

KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Göinge-Kris-
tianstad (537000-2320) samt de tre helägda dotterbolagen Dok-
torns Backe AB (556637-9755), Kristianstad Granaten AB (556937-
2575) och AB Tivoliparken (556684-8247). 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Kon-
cernens fria kapital inklusive årets resultat uppgår till 1 201 346 kkr. 
Av detta ska inget överföras till bundet eget kapital som uppgår 
till 5 455 kkr.

DOTTERBOLAG
Fastighetsbolaget Doktorns Backe AB är ett helägt dotterbolag till 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och bolagets verksamhet 
omfattar uthyrning av lägenheter till främst privatpersoner.

Fastighetsbolaget Kristianstad Granaten AB är ett helägt dotter-
bolag till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och bolagets verk-
samhet omfattar uthyrning av lokaler främst till företag.

AB Tivoliparken är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar  
Göinge-Kristianstad. Bolaget förvärvade under 2005 Länsförsäk-
ringar Kristianstads del i Humlegårdens fastighetsbestånd. Under 
2012 fusionerades AB Tivoliparken med det helägda dotterbola-
get Länsförsäkringar Göinge Service AB, (556661-7881), vilket 2005 
förvärvade Länsförsäkringar Göinges del i Humlegårdens fastig-
hetsbestånd. AB Tivoliparken äger nu båda de gamla bolagens 
delar i Humlegårdens fastighetsbestånd.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV VINST
Föregående års vinst har i enlighet med bolagsstämmans beslut 
överförts till balanserade vinstmedel.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman 
besluta att årets vinst, kronor 77 485 656, jämte balanserad vinst, 
kronor 595 296 881, totalt kronor 672 782 537 överföres i ny räkning.
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Under 2011 har en beståndsöverlåtelse skett från Länsförsäkringar Kristianstad till Länsförsäkringar Göinge inklusive därtill hörande tillgångar och skulder. 
Från och med 1 juli 2011 verkar bolaget under namnet Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. I kolumnerna 2009-2010 avser beloppen Länsförsäkringar  
Göinge.  I kolumn 2011-2013 avser beloppen Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. I kolumn 2010 redovisas beloppen som om beståndsöverlåtelsen hade 
skett 1 januari 2010.

* Bolaget beslöt under 2011 beslutat att lösa upp reserver avsatta i trafikaffären för åren 2004-2008 till ett värde av 38,1 Mkr för egen räkning inklusive följd-
verkan på skadebehandlingsreserven. Detta har påverkat skade- och avvecklingsresultaten positivt. Före upplösning av dessa reserver uppgick försäk-
ringsersättningar för egen räkning till 329,5 Mkr och skadeprocenten till 85.

** Avser moderbolaget

Femårsöversikt
Belopp i kkr 2013 2012 2011 2010 2009

RESULTAT, KONCERNEN
Premieintäkt f.e.r. 402 057 393 749 385 882 380 690 188 454

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 015 7 650 10 533 9 356 3 862

Försäkringsersättningar f.e.r. −295 318 -289 577 -291 519* -311 199 -128 895

Driftskostnader f.e.r. −74 026 -79 302 -85 020 -82 264 -40 397

Återbäring −100 262 0 0 2 342 0

Samgåendekostnader 0 0 -19 115 -644 0

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen −60 534 32 520 761 -1 719 23 024

Finansrörelsens resultat 151 722 107 426 -24 964 105 890 88 689

Övriga intäkter och kostnader −16 007 -13 982 -5 697 -12 368 -7 522

Resultat före dispositioner och skatt 75 181 125 964 -29 900 91 803 104 191

Årets resultat 60 967 138 177 -19 109 69 408 78 066

EKONOMISK STÄLLNING, KONCERNEN
Placeringstillgångar, verkligt värde 2 049 450 1 817 649 1 717 399 1 667 144 814 085

Premieinkomst f.e.r. 409 990 396 896 391 555 379 853 189 021

Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 795 686 663 840 652 676 640 940 294 111

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 1 201 346 1 140 375 1 002 198 1 021 307 489 651

Uppskjuten skatt 237 292 219 742 243 982 257 903 120 813

Konsolideringskapital 1 438 638 1 360 117 1 246 180 1 279 210 610 464
Konsolideringsgrad % 351 343 318 337 323

Kapitalbas** 1 297 335 1 234 639 1 125 031 1 184 923 583 771

Erforderlig solvensmarginal** 76 598 77 349 75 806 78 055 37 901

NYCKELTAL
Försäkringsrörelsen
Skadeprocent f.e.r. 73,5 73,5 75,5* 81,7 68,4

Driftskostnadsprocent f.e.r. 18,4 20,1 22,0 21,6 21,4

Totalkostnadsprocent f.e.r. 91,9 93,6 97,5 103,3 89,8

Kapitalförvaltning
Direktavkastning % 1,0 1,7 1,9 2,1 2,7

Totalavkastning % 8,2 6,3 -0,7 6,8 12,0
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Resultaträkning

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Koncernen Moderbolaget
Belopp i kkr Not 2013 2012 2013 2012

Premieintäkter f.e.r.
Premieinkomst 3 496 473 476 932 496 473 476 932

Premier för avgiven återförsäkring −86 483 -80 036 −86 483 -80 036

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker −7 933 -3 147 −7 933 -3 147

402 057 393 749 402 057 393 749

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 7 015 7 650 7 015 7 650

Försäkringsersättningar f.e.r. 5
Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring −312 890 -351 708 −312 890 -351 708

Återförsäkrares andel 41 223 70 148 41 223 70 148

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

Före avgiven återförsäkring −16 980 21 656 −16 980 21 656

Återförsäkrares andel −6 671 -29 673 −6 671 -29 673

−295 318 -289 577 −295 318 -289 577

Driftskostnader f.e.r. 6 −74 026 -79 302 −71 782 -76 373

Återbäring 39 −100 262 0 −100 262 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat −60 534 32 520 −58 290 35 449

ICKE TEKNISK REDOVISNING Koncernen Moderbolaget
Belopp i kkr Not 2013 2012 2013 2012
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat −60 534 32 520 −58 290 35 449

Kapitalavkastning, intäkter 8,9 59 305 48 722 55 785 46 001

Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar 8,10 112 269 88 978 98 031 77 181

Kapitalavkastning, kostnader 8,11 −12 837 -22 624 −10 132 -20 240

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen −7 015 -7 650 −7 015 -7 650

Övriga intäkter och kostnader 12 −16 007 -13 982 −16 007 -13 982

Resultat före skatt/resultat före bokslutsdispositioner och skatt 75 181 125 964 62 372 116 759

Bokslutsdispositioner 13
Förändring av säkerhetsreserv Inga Inga 23 169 10 849

Förändring av periodiseringsfond Inga Inga 14 782 -4 589

Resultat före skatt 75 181 125 964 100 323 123 019

Skatt på årets resultat 14 −14 214 12 213 −22 837 -13 088

Årets resultat 60 967 138 177 77 486 109 931

RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Årets resultat 60 967 138 177 77 486 109 931
Årets övrigt totalresultat 0 0 0 0
Årets totalresultat 60 967 138 177 77 486 109 931

Beslutad återbäring 100 262 0 100 262 0
Årets vinst före beslutad återbäring 161 229 138 177 177 748 109 931
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Resultatanalys för moderbolaget

RESULTATANALYS FÖR 
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (kkr) Not

TOTALT 
2013

Sjuk- och 
olycksfall

Hem och 
villa

Lantbruk, 
Företag, 
fastighet Motor Trafik

Summa dir. 
försäkring i 

Sverige
Mottagen 

återförsäkring

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt f.e.r. Not  RA 1 402 057 13 083 79 705 71 483 96 614 69 378 330 263 71 794

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 015 817 878 884 617 3 819 7 015 0

Försäkringsersättningar f.e.r. Not  RA 2 −295 318 −20 415 −54 615 −49 727 −72 855 −44 278 −241 890 −53 428

Återbäring −100 262 −34 965 −21 713 −21 792 −21 792 −100 262 0

Driftskostnader f.e.r. −71 782 −2 683 −13 674 −19 634 −13 056 −11 773 −60 820 −10 962

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat −58 290 −9 198 −22 671 −18 707 −10 472 −4 646 −65 694 7 404

Avvecklingsresultat f.e.r.
Avvecklingsresultat brutto 32 920 2 590 2 945 15 974 −1 794 14 147 33 862 −942

Återförsäkrares andel −13 796 −6 807 −1 804 −5 252 −227 294 −13 796 0

Avvecklingsresultat f.e.r. 19 124 −4 217 1 141 10 722 −2 021 14 441 20 066 −942

Försäkringstekniska avsättningar, 
före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och  
kvardröjande risker −188 303 −6 276 −52 361 −45 175 −48 687 −34 672 −187 171 −1 132

Avsättning för oreglerade skador −709 957 −95 186 −41 754 −71 069 −15 116 −240 967 −464 092 −245 865

Summa försäkringstekniska  avsättningar,
före avgiven återförsäkring −898 260 −101 462 −94 115 −116 244 −63 803 −275 639 −651 263 −246 997

Återförsäkrares andel av försäkrings-
tekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 202 836 57 413 12 212 30 236 197 102 778 202 836 0

Summa återförsäkrares andel av 
försäkringstekniska avsättningar 202 836 57 413 12 212 30 236 197 102 778 202 836 0

NOTER TILL RESULTATANALYS 
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (kkr)

TOTALT 
2013

Sjuk- och 
olycksfall

Hem och 
villa

Lantbruk, 
Företag, 
fastighet Motor Trafik

Summa dir. 
försäkring i 

Sverige
Mottagen 

återförsäkring

Not RA1
Premieintäkter f.e.r. 402 057 13 083 79 705 71 483 96 614 69 378 330 263 71 794
Premieinkomst före avgiven återförsäkring 496 473 13 691 109 685 120 853 105 154 74 378 423 761 72 712

Premier för avgiven återförsäkring −86 483 −1 177 −27 531 −47 726 −3 114 −6 935 −86 483 0

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker −7 933 569 −2 449 −1 644 −5 426 1 935 −7 015 −918

Not RA2
Försäkringsersättningar f.e.r. −295 318 −20 415 −54 615 −49 727 −72 855 −44 278 −241 890 −53 428
Utbetalda försäkringsersättningar −271 667 −6 355 −65 763 −47 090 −69 703 −38 028 −226 939 −44 728

  Före avgiven återförsäkring −312 890 −12 813 −82 979 −64 639 −69 703 −38 028 −268 162 −44 728

  Återförsäkrares andel 41 223 6 458 17 216 17 549 0 0 41 223 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r. −23 651 −14 060 11 148 −2 637 −3 152 −6 250 −14 951 −8 700

  Före avgiven återförsäkring −16 980 −2 002 13 203 −3 077 −2 925 −13 479 −8 280 −8 700

  Återförsäkrares andel −6 671 −12 058 −2 055 440 −227 7 229 −6 671 0
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Balansräkning för koncernen (belopp i kkr)

TILLGÅNGAR Not 2013 2012

Immateriella tillgångar
Systemutvecklingskostnader 15 6 218 5 487

6 218 5 487
Placeringstillgångar
Förvaltningsfastigheter 16 158 130 115 733

Aktier och andelar i intresseföretag 18 100 25

Aktier och andelar 19 1 275 191 1 110 868

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19 612 932 587 827

Lån med säkerhet i fast egendom 19 235 311

Övriga lån 19 2 862 2 885

2 049 450 1 817 649

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 3 555 3 370

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 27 202 836 209 507

202 836 209 507
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 20 116 144 109 561

Fordringar avseende återförsäkring 14 255 9 152

Övriga fordringar 1 601 3 164

132 000 121 877
Andra tillgångar
Rörelsefastigheter 16 98 917 99 039

Övriga materiella tillgångar och varulager 21 3 409 3 089

Likvida medel 20 351 61 969

Aktuell skattefordran 14 3 606 0

126 283 164 097
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 22 231 685

Förutbetalda anskaffningskostnader 23 13 112 12 403

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 4 161 2 978

17 504 16 066
SUMMA TILLGÅNGAR 2 537 846 2 338 053
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För upplysning om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se noterna 30 och 31.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2013 2012

Eget kapital  sid 50
Reserver 5 455 517 137

Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat 1 195 891 623 238

1 201 346 1 140 375
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 26 188 303 180 370

Oreglerade skador 27 709 957 692 977

Återbäring 39 100 262

998 522 873 347
Andra avsättningar
Pensioner 28 3 364 3 832

Aktuell skatteskuld 14 0 7 543

Uppskjuten skatteskuld 14 237 292 219 743

240 656 231 118
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 39 217 38 046

Skulder avseende återförsäkring 3 466 4 774

Skulder till kreditinstitut 19,29 17 950 18 374

Övriga skulder 19,29,30 22 006 18 740

82 639 79 934
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Samgåendekostnader 7 4 324 4 812

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 10 359 8 467

14 683 13 279
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER 2 537 846 2 338 053
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Balansräkning för moderbolaget (belopp i kkr)

TILLGÅNGAR Not 2013 2012

Placeringstillgångar
Byggnader och mark 16 181 269 181 390

Aktier och andelar i koncernföretag 17 126 406 107 148

Aktier och andelar i intresseföretag 18 100 25

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 19 1 090 387 940 303

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19 612 932 587 827

Lån med säkerhet i fast egendom 19 235 311

Övriga lån 19 2 862 2 885

2 014 191 1 819 889

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 3 370 3 370

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 27 202 836 209 507

202 836 209 507
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 20 116 144 109 561

Fordringar avseende återförsäkring 14 255 9 152

Fordringar på dotterbolag 22 391 4

Övriga fordringar 1 449 3 164

154 239 121 881

Andra tillgångar
Materiella tillgångar och varulager 21 3 409 3 089

Kassa och bank 17 295 60 780

Aktuell skattefordran 14 3 790 0

24 494 63 869

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 22 231 685

Förutbetalda anskaffningskostnader 23 13 112 12 403

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 3 459 2 955

16 802 16 043
SUMMA TILLGÅNGAR 2 416 117 2 234 559
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2013 2012

Eget kapital sid 50
Uppskrivningsfond 39 537 39 537

Reservfond 5 455 5 455

Balanserad vinst eller förlust 595 297 485 366

Årets resultat 77 486 109 931

717 775 640 289

Obeskattade reserver 25 496 354 534 305

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 26 188 303 180 370

Oreglerade skador 27 709 957 692 977

Återbäring 39 100 262 0

998 522 873 347

Andra avsättningar
Pensioner 28 3 364 3 832

Aktuell skatteskuld 14 0 7 367

Uppskjuten skatteskuld 14 122 762 100 752

126 126 111 951

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 39 217 38 046

Skulder avseende återförsäkring 3 466 4 774

Övriga skulder 19, 29, 30 20 790 18 638

63 473 61 458

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Samgåendekostnader 7 4 324 4 812

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 9 543 8 397

13 867 13 209
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 416 117 2 234 559

STÄLLDA SÄKERHETER 32 835 469 796 608

ANSVARSFÖRBINDELSER

Kreditansvar Länsförsäkringar Bank 33 14 738 16 172
Åtaganden inga inga
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Rapport över förändringar i eget kapital
EGET KAPITAL I KONCERNEN

Reserver

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive årets 
resultat

 Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2012-01-01 509 955 492 243 1 002 198
Förskjutning mellan balanserade vinstmedel och reserver 7 182 −7 182 0

Årets totalresultat
Årets resultat 138 177 138 177

Årets övrigt totalresultat 0 0 0

Årets totalresultat 0 138 177 138 177

Utgående eget kapital 2012-12-31 517 137 623 238 1 140 375

Ingående eget kapital 2013-01-01 517 137 623 238 1 140 375
Justering ingående eget kapital 0 4 4

Justering IFRS −511 682 511 682 0

Årets totalresultat
Årets resultat 60 967 60 967

Årets övrigt totalresultat 0 0 0

Årets totalresultat 0 60 967 60 967

Utgående eget kapital 2013-12-31 5 455 1 195 891 1 201 346

EGET KAPITAL I MODERBOLAGET
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Reservfond
Uppskrivnings-

fond

Balanserat 
resultat inklusive 

årets resultat

 Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2012-01-01 5 455 39 537 485 366 530 358
Årets totalresultat
Årets resultat 109 931 109 931

Årets övrigt totalresultat 0 0

Årets totalresultat 0 0 109 931 109 931

Utgående eget kapital 2012-12-31 5 455 39 537 595 297 640 289

Ingående eget kapital 2013-01-01 5 455 39 537 595 297 640 289
Årets totalresultat
Årets resultat 77 486 77 486

Årets övrigt totalresultat 0 0

Årets totalresultat 0 77 486 77 486

Utgående eget kapital 2013-12-31 5 455 39 537 672 783 717 775

BUNDET EGET KAPITAL

Reservfond
Enligt övergångsregler till ändring av ÅRL överfördes medel som tillförts överkursfonden före den första januari 2006 till reservfond i den första årsredovis-
ningen som upprättats efter första januari 2006. Det betyder att kalenderårsföretag fört över överkursfonden till reservfonden i årsredovisningen för år 2005. 
Reservfonden är fortsatt  bundet eget kapital. Överkursfonder som uppkommer efter första januari 2006 redovisas som fritt eget kapital. 

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

FRITT EGET KAPITAL

Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning.
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Kassaflödesanalys, direkt metod (belopp i kkr)

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten
Premieinbetalningar 495 137 466 079 495 137 466 079

Utbetalningar av premier till återförsäkrare -87 791 -83 920 -87 791 -83 920

Skadeutbetalningar -312 890 -351 708 -312 890 -351 708

Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av 
utbetalda försäkringsersättningar 39 662 69 778 39 662 69 778

Driftsutgifter -111 860 -92 434 -113 514 -92 434

Skatteutbetalningar -12 161 4 008 -11 982 4 008

Övriga in- och utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 097 11 803 8 622 11 803

Investeringsverksamheten
Direktavkastning 18 113 30 933 16 673 29 141

Investering i:

-byggnader och mark 0 0 0 0

-koncernbolag och intressebolag -19 333 -25 -19 333 -25

-finansiella placeringstillgångar -48 129 -16 170 -48 129 -16 170

Netto Investering i materiella tillgångar -1 318 -663 -1 318 -663

Övrigt 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 667 14 075 -52 107 12 283

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -624 -792 0 0

Utbetalda räntor -424 -424 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 048 -1 216 0 0

Årets kassaflöde -41 618 24 662 -43 485 24 086

Likvida medel/kassa och bank vid årets början* 61 969 37 307 60 780 36 694

Likvida medel/kassa och bank vid årets slut 20 351 61 969 17 295 60 780
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal 
andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Resultatet används sedan bland annat för att bedöma de redovi-
sade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tyd-
ligt framgår från externa källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
de bedömningar och uppskattningar som gjorts. 

Valuta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även ut-
gör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära till-
gångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdiffe-
renser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

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

Resultatredovisning

Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens 
tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat som om-
fattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd 
avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar 
orealiserade värdeförändringar. Orealiserade värdeförändringar 
med avdrag för uppskjuten skatt redovisas inom Eget kapital under 
rubriken Balanserad vinst.

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premie-
intäkten för egen räkning samt på medelvärdet av in- och utgående 
avsättningar för oreglerade skador för egen räkning under året. 
Som räntesats utgör för olycksfallsaffären genomsnittlig räntenivå 
för statsobligationer med fem års löptid och för övrig affär, förutom 
trafik, medelvärdet för 90-dagars statsskuldväxlar under året. Rän-
tesats för trafik är densamma som för diskonteringen med tillägg 
av 1 procentenhet.

KONSOLIDERINGSPRINCIPER

Dotterföretag

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretags fi-
nansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med för-
värvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

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

REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

Försäkringsavtal redovisas i enlighet med FFFS 2008:26 och IFRS 4. 
Enligt IFRS 4 ska endast sådana kontrakt som överför betydande 

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

I denna not beskrivs inledningsvis koncernens redovisningsprin-
ciper. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet Moderbola-
gets redovisningsprinciper.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 537000-2320, är ett ömsesi-
digt försäkringsbolag med säte i Kristianstads kommun. Bolaget 
bildar koncern med de helägda dotterbolagen Doktorns Backe AB, 
556637-9755, AB Tivoliparken, 556684-8247 samt Kristianstad Gra-
naten AB, 556937-2575. Adressen till moderbolaget och AB Tivoli-
parken är Västra Storgatan 49, Kristianstad. Adressen till Doktorns 
Backe AB och Kristianstad Granaten AB är Andra Avenyen 14, 281 32 
Hässleholm. 

Årsredovisningen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-12-31.  
Ordinarie bolagsstämma kommer att avhållas den 24 april 2014.

Överensstämmelse med normgivning och lag

Bilagda årsredovisningshandlingar har upprättats enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Fi-
nansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) in-
klusive ändringsföreskrifter. Enligt inspektionens allmänna råd till-
lämpar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad från och med 2010 i 
sin koncernredovisning fullt ut de av EU antagna internationella 
redovisningsstandarder IFRS (International Financial Reporting 
Standards) samt tolkningar av dessa utgivna av International Finan-
cial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), såsom de god-
känts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Koncernen 
tillämpar RFR 1 och moderbolaget RFR 2.

Nya redovisningsprinciper för 2013

För 2013 har ändrade redovisningsprinciper införts. Ändringar har 
skett i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, IAS 19 Ersättningar 
till anställda, IFRS 7 Finansiella Instrument samt IFRS 13 Värdering 
till verkligt värde. De första tre förändringarna har inte haft någon 
väsentlig effekt på företagets redovisning. IFRS 13 är en ny stan-
dard för mätning av verkligt värde samt förbättrade upplysnings-
krav. De nya upplysningskraven framgår av noten 16 Förvaltnings-
fastigheter och not 19 Finansiella tillgångar och skulder.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas

Ett antal nya internationella redovisningsstandarder, ändringar i 
standarder samt tolkningsuttalanden träder i kraft först från och 
med räkenskapsåret 2014, och har därför inte tillämpats vid upprät-
tandet av dessa finansiella rapporter. De nya standarderna kommer 
inte att få någon väsentlig effekt på bolagets och koncernens års-
redovisning för 2014.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegrän-
sad IFRS fordrar att företagsledningen gör ett antal bedömningar 
och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämp-
ningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 
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försäkringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare re-
dovisas som försäkring. Kontrakt som inte överför tillräcklig risk re-
dovisas som antingen finansiella instrument (lån) eller serviceavtal. 
Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad teck-
nat utgår olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans 
omfattning och kontraktstyp. Även i de fall ersättningen är liten i 
absoluta tal, är beloppet betydande i relation till det belopp som 
utbetalas om den försäkrade händelsen inte inträffar (då ingen er-
sättning utgår). Samtliga Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads för-
säkringskontrakt har därför bedömts överföra tillräckligt mycket 
risk för att de ska klassas som försäkring enligt definitionen i IFRS 4.

Premieinkomst

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

Premieintäkt

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

Försäkringsersättningar

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

Försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjä-
nade premier och kvardröjande risker, avsättning för oreglerade 
skador samt avsättningar för återbäring och motsvarar förpliktelser 
enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstek-
niska avsättningar redovisas över resultaträkningen.

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser 
att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den 
återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsättning-
en beräknas normalt strikt tidsproportionellt, så kallad pro rata 
temporisberäkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för 
att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna för skadereg-
lering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker (nivåtil-
lägg). Denna bedömning innefattar bland annat uppskattningar av 
framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar beho-
vet av nivåtillägg. 

Avsättning för oreglerade skador

Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade fram-
tida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de 
skador som ännu inte rapporterats till bolaget, så kallade okända 
skador (IBNR – avsättning). Avsättningen inkluderar även kostnader 
för skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Uppskattning-

en av avsättningsbehovet görs för de flesta skador med statistiska 
metoder. För de större skadorna och för skador med komplicerade 
ansvarsförhållanden görs en individuell bedömning. Avsättning-
arna för oreglerade skador är väsentliga för en bedömning av bola-
gets redovisade resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot 
faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat 
som redovisas kommande år. En redogörelse för bolagets avveck-
lingsresultat återfinns i resultatanalysen. Risken för en felaktig av-
sättning kommenteras vidare i not 2. Där åskådliggörs också nuva-
rande avsättning för oreglerade skador genom en beskrivning av 
skadekostnadernas utveckling över tiden.

Bolaget har valt att diskontera skadereserverna i trafikaffären på 
grund av skadornas långa avvecklingstid. Räntan är baserad på ett 
5-årigt medelvärde av räntan på 7-åriga svenska statsobligationer.

Diskonteringsprincipen gäller såväl bruttoreserver som återförsäkra- 
res andel samt reserver i mottagen återförsäkring från trafikpoolen.

Finansinspektionens nya föreskrift i FFFS 2013:23 om diskonterings-
ränta får inga väsentliga effekter på koncernen.

Återbäring 

Avsättningen för återbäring ska täcka det löfte om återbäring som 
lämnats till försäkringstagarna. Löftet om återbäring redovisas som 
en avsättning i balansräkningen för det år då återbäringen beslu-
tats. I resultaträkningen minskar återbäringen det försäkringstek-
niska resultatet.

Förutbetalda anskaffningskostnader

Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande 
av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal som 
minst täcker anskaffningskostnaderna har aktiverats. Anskaffnings-
kostnader innefattar driftskostnader som direkt eller indirekt kan 
hänföras till tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal såsom 
provisioner, marknadsföringskostnader samt löner och omkostna-
der för säljpersonalen. Anskaffningskostnader avskrivs på 12 måna-
der på ett sätt som motsvarar periodisering av den intjänade pre-
mien för försäkringen ifråga. 

Förlustprövning

Tillräckligheten  i de försäkringstekniska avsättningarna prövas lö-
pande och per varje balansdag. De avsättningar som gjorts för 
oreglerade skador och ej intjänade premier undersöks då var för 
sig. Avsättningen för oreglerade skador grundar sig på beräknade 
framtida ersättningsutflöden. Prognoserna över avsättningsbeho-
vet görs med vedertagna aktuariella metoder. Metoderna beaktar 
nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och av andra 
hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. 

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

Driftskostnader

Driftskostnader redovisas funktionsuppdelade som anskaffnings-
kostnader eller som administrationskostnader. Driftskostnaderna 
för skadereglering redovisas som en del av resultaträkningens För-
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säkringsersättningar medan driftskostnaderna för finans och fast-
ighet redovisas som kapitalförvaltningskostnader.

Återförsäkring

Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under 
kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Premier för 
mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premiein-
komst. Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats redovisas 
i balansräkningen som Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar. Kontroller för att fastställa eventuella nedskrivnings-
behov avseende denna post genomförs löpande och per balans-
dagen. Nedskrivningsbehov föreligger när det bedöms som san-
nolikt att återförsäkraren inte kommer att infria sina åtaganden 
enligt återförsäkringsavtalen. 

INTÄKTER

Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet 
Redovisning av försäkringsavtal.

Intäkter för förmedling av tjänster

Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av försäkringar inom 
livområdet, djur- och grödaförsäkring samt bank- och fondtjänster 
genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotter-
bolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kund-
relationerna, och erhåller ersättning för detta arbete. Intäkterna re-
dovisas i resultaträkningen under det icke-tekniska resultatet under 
Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, det vill 
säga när tjänsten utförts.

Hyresintäkter

Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i resultat-
räkningen baserat på villkoren i hyresavtalet.

Intäkter från fastighetsförsäljning

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesda-
gen, såvida inte risker och förmåner övergått till köparen vid ett  
tidigare tillfälle. Om risker och förmåner förknippade med tillgång-
en (det vill säga kontrollen över den) har övergått till köparen vid 
ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, intäktsredovisas fastig-
hetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömningen 
av redovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna 
beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande 
förvaltningen. 

Ränteintäkter

För  alla räntebärande finansiella instrument (även de som värde-
rats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

FINANSIELLA INSTRUMENT

Redovisning i balansräkningen

Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bo-
laget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärs-
dagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de 
faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra 
skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig 

skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte motta-
gits). Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen 
över dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för-
pliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräk-
ningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanha-
vandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto. 

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

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. An-
skaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som  
finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträk-
ningen består av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader (t.ex. courtage) för dessa instrument kost-
nadsförts således direkt som kapitalförvaltningskostnader. För  
övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instru-
mentets verkliga värde inklusive transaktionskostnader. 

Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finan-
siella instrument av hur de har klassificerats. För redovisade värden 
med uppdelning på värderingskategori se not 19. 

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna över-
låtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är obero-
ende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen ge-
nomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar som är noterade på 
en aktiv marknad motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskostnader. Ett 
finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad 
om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos 
en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhanda-
håller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa pri-
ser representerar faktiska och regelbundet förekommande mark-
nadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Sådana instrument 
återfinns på balansposterna Aktier och andelar, samt Obligationer 
och andra räntebärande värdepapper. Den största delen av företa-
gets finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser som 
är kvoterade på en aktiv marknad.

Bolagets aktieinnehav i Länsförsäkringar AB har värderats till verk-
ligt 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 sub-
stansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas 
verkliga värde.

Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade 
värdeförändringar

För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resul-
taträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeför-
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ändringar i den icke-tekniska redovisningen som kapitalavkastning 
intäkter eller kapitalavkastning kostnader (beroende på om värde-
förändringen är positiv eller negativ).

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar i form av utvecklingskostnader för dator-
program som förvärvats av koncernen redovisas till anskaffnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar. Tillkommande utgifter 
för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i 
balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska förde-
larna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra 
utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum 
då de är tillgängliga för användning. Avskrivningar redovisas i resul-
taträkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. De 
beräknade nyttjandeperioderna för redovisade immateriella till-
gångar är 5 år.

Byggnader och mark

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhål-
la hyresintäkter och/eller avkastning genom värdestegring. Rörel-
sefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att brukas i den 
egna verksamheten. Det verkliga värdet baseras helt och hållet på 
värderingar utförda av utomstående oberoende värderingsmän. 
Värdering sker normalt vart tredje år. Under löpande år görs interna 
värderingar som kan föranleda omvärderingar vid väsentliga avvi-
kelser från de senaste externa värderingarna.

Det verkliga värdet fastställs med en kombination av ortsprismeto-
den, som utgår ifrån jämförbara köp, samt avkastningsmetoden. 
Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet av beräknade framti-
da kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat restvärde för respek-
tive fastighet.

Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. Hyresintäkter redovisas under Kapitalförvalt-
ning, intäkter och fastighetskostnaderna under Kapitalförvaltning, 
kostnader.

Tillkommande utgifter för förvaltningsfastigheter läggs till det re-
dovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekono-
miska fördelar som är förknippade med utgiften kommer att kom-
ma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som 
kostnad i den period de uppkommer. Utgifter som avser utbyten 
av hela eller delar av identifierade komponenter av fastigheten ak-
tiveras liksom utgifter för helt nya komponenter. Reparationer av 
förvaltningsfastigheter kostnadsförts i samband med att utgiften 
uppkommer.

Enligt lagbegränsad IFRS, som tidigare tillämpades i koncernredo-
visningen, var det tillåtet att redovisa både förvaltningsfastigheter 
och rörelsefastigheter till verkligt värde i koncernredovisningen 
med värdeförändringar redovisade i resultatet. Enligt IFRS ska rörel-
sefastigheter redovisas uppdelad på komponenter som skrivs av 
utifrån beräknad ekonomisk livslängd för de olika komponentkate-

gorierna, medan förvaltningsfastigheter i likhet med tidigare redo-
visas till verkligt värde i koncernredovisningen. Vid värdering av rö-
relsefastigheterna tillämpas den så kallade omvärderingsmetoden 
varvid fastigheterna redovisas till verkligt värde i koncernredovis-
ningen med värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat 
och ackumuleras i eget kapital. Bolaget har prövat om bolagets 
rörelsefastighet med tillhörande kostnad för komponentavskriv-
ning i koncernens resultaträkning är väsentlig. Mot bakgrund av 
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter punkt 30 har bolaget be-
dömt att kostnaden inte är väsentlig.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-
räkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för till-
gången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort 
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrang-
ering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe- 
riod. Mark skrivs inte av. 

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 

Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning en-
ligt IAS 36.

Leasing

Bolaget innehar inga väsentliga leasingavtal. 

ANDRA REDOVISNINGSPRINCIPER AV BETYDELSE

Avsättningar och eventualförpliktelser 

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

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

Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till 
viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bola-
get kan bli återbetalningsskyldigt om en kund slutar att betala in 
sina premier. Denna risk är relativt begränsad dels för att annulla-
tionsansvaret bara är treårigt, dels för att denna del av ersättningen 
endast uppgår till cirka 1 Mkr per år. 

I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersätt-
ning bolaget skall ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal 
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framgår även att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad skall stå för 
80 procent av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de 
lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns 
dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets ansvar 
maximalt kan uppgå till det enskilda årets totala ersättning från 
banken, vilket innebär att denna risk är begränsad till 16,2 (17,7) Mkr. 
Bolagets ansvar redovisas under rubriken Ansvarsförbindelser i 
balansräkningen.

Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. In-
komstskatter redovisas i resultaträkningen, såvida inte den under-
liggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital då även 
den tillhörande skatteeffekten redovisas direkt mot eget kapital.

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

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med ut-
gångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt beräk-
nas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skill-
nader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på upp-
skjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms san-
nolikt att de kan utnyttjas.

Ersättningar till anställda

Förpliktelser  avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för er-
sättningar efter avslutad anställning redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen när de uppstår. Förmånsbestämda planer för 
ersättningar efter avslutad anställning redovisas (i enlighet med 
Finansinspektionens föreskrifter och UFR 6) på samma sätt som av-
giftsbestämda. Bolaget har utöver kollektivavtalade tjänstepensio-
ner som tryggats genom försäkring, också i särskilda avtal utfäst sig 
till att vissa anställda kan avsluta sin anställning innan 65 års ålder 
och få en ytterligare ersättning än den som den kollektivavtalade 
pensionsförmånen då ger. Se not 28.

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

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

Bolaget redovisar ersättning till anställda enligt FFFS 2011:2, se not 35.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Av detta avsnitt framgår på vilka punkter moderbolagets redovis-
ningsprinciper avviker från koncernens. Följande redovisningsprin-
ciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga 

perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Lag om årsredovis-
ning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens före-
skrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag 
(FFFS 2008:26) inklusive ändringsföreskrifter och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2. Försäkringsföretaget tilläm-
par så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses internatio-
nella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med 
de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:26. Detta inne-
bär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är 
möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet 
mellan redovisning och beskattning.

Immateriella tillgångar

Utvecklingskostnader för datorprogram som redovisas som till-
gång i koncernbalansräkningen har redovisats som kostnad i mo-
derbolagets resultaträkning. Som en konsekvens av detta har av-
skrivningar på dessa utvecklingskostnader som redovisats som en 
kostnad i koncernresultaträkningen inte belastat moderbolagets 
resultat.

Dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. 

Klassificering av finansiella instrument

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förvaltar och utvärderar re-
sultatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer, 
derivat och fastigheter) på basis av verkligt värde förutom när verk-
ligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen 
av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckelta-
let totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som 
orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt värde inte 
kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Detta innebär att även place-
ringar i onoterade aktier såsom till exempel Länsförsäkringar AB 
ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att 
en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovi-
sade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinforma-
tion för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer Länsförsäk-
ringar Göinge-Kristianstad alltid att kategorisera sina finansiella 
tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som finan-
siella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändring-
arna redovisade över resultaträkningen förutom när verkligt värde 
inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och/eller när redovisnings-
lagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. 

Även för finansiella instrument vars verkliga värde inte kan faststäl-
las på börs eller liknande har bolaget värderat till verkligt värde ba-
serat på senaste emissionskurs. Värderingsprincipen innebär att 
bolaget inte har några instrument som skall placeras i kategorin 
”finansiella tillgångar som kan säljas”. I några fall finns instrument 
som är värderade till anskaffningsvärde. Dock är värdet för nämnda 
instrument ej väsentligt.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeför-
ändringarna redovisade över resultaträkningen

Dessa tillgångar utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag 
än koncernföretag samt obligationer.
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Innehav för handelsändamål

Alla derivat som inte ingår i säkringsredovisning klassificeras som 
innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlig-
het med IAS 39). Finansiella tillgångar som innehas för handelsända-
mål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt vär-
de med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. 

Lånefordringar

Lånefordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har 
fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade 
på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet an-
skaffningsvärde.

Övriga skulder

Övriga skulder utgörs i balansräkningen av skulder till kreditinstitut 
och leverantörsskulder. Finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån 
den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. 

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kort-
fristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunk-
ten understigande tre månader, och som är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer. 

Skatter

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskju-
ten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskatta-
de reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Rådet för finansiell rapportering har gjort ändringar i RFR 2 Redo-
visning för juridiska personer (september 2012) avseende redovis-
ning av koncernbidrag. Redovisning av koncernbidrag kan göras 
antingen enligt huvudregeln eller enligt alternativregeln.  Redovis-
ning enligt huvudregeln innebär ingen förändring jämfört med ti-
digare regler i RFR 2, d v s erhållna koncernbidrag som moderbolag 
erhåller från dotterbolag redovisas som finansiell intäkt. Lämnade 
koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag redovisas som ök-
ning av andelar i koncernföretag. Lämnade och erhållna koncern-
bidrag som dotterbolag lämnar till moderbolag redovisas direkt 
mot eget kapital i dotterbolaget. Detta gäller även koncernbidrag 
som lämnas eller erhålls mellan systerföretag. Enligt alternativ- 
regeln får koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. De 
ändrade reglerna avseende redovisning av koncernbidrag ska till-
lämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2013, tidigare till-
lämpning uppmuntras. För 2013 har bolaget inte lämnat några 
koncernbidrag eller aktieägartillskott. 

NOT 2 RISKER OCH RISKHANTERING

Inledning
Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de 
försäkringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten 
och finansiella risker. Risk och riskhantering är därför en central del 
av verksamheten i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Denna 
not omfattar en beskrivning av försäkringsföretagets riskhante-

Styrelse

Extern revisor

Intern revisor Finansråd

Fullmäktige

Vd

Riskkontroll

Compliance

Affärsområdeschefer

Säkerhetsansvarig

Ansvaret för bolagets riskarbete ligger hos styrelsen som årligen 
beslutar om riskpolicyn som fastställer bolagets riskfilosofi och 
övergripande risktolerans. Därutöver beslutar styrelsen om ytterli-
gare styrdokument, exempelvis affärsplan, policy och riktlinjer för 
kapitalförvaltningen (inklusive normalportfölj, det vill säga hur bo-
lagets tillgångar skall var allokerade mellan olika tillgångsslag) be-
nämnd placeringspolicy samt skuldtäckningspolicy. Styrelsen får 
löpande information om hur bolagets risker utvecklas via ett flertal 
olika rapporter. 

I finansrådet ingår styrelsens ordförande, vice ordförande, Vd och 
värdepapperförvaltare. Finansrådet har till uppgift att löpande följa 
utvecklingen av bolagets tillgångar inom de ramar som styrelsen 
beslutat. Finansrådet tar även fram förslag till eventuella föränd-
ringar av normalportföljen och det regelverk som styr bolagets 
kapitalförvaltning. Finansrådet har minst tre protokollförda möten 
per år.

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

I bolagets operativa riskorganisation finns förutom Vd en riskkon-
trollansvarig och en compliancefunktion.

Bolagets riskkontrollansvarige ansvarar för att identifiera och be-
skriva bolagets olika riskområden. I detta ansvar ligger även att till-
sammans med företagsledningen, andra ansvariga chefer och bola-
gets compliancefunktion, ta fram styrdokument som beskriver hur 
de olika riskerna skall hanteras. Riskkontrollansvarig har även till upp-
gift att rapportera om den löpande riskhanteringen till styrelsen.

ringsorganisation samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar 
om försäkringsrisker och finansiella risker.

Mål, principer och metoder för bolagets riskhantering
Syftet med försäkringsföretagets riskhanteringsorganisation är att 
identifiera, mäta och styra samtliga risker som företaget är expone-
rat för – både försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte 
är också att tillse att försäkringsföretaget har en betryggande sol-
vens i förhållande till de risker företaget är exponerat för.

Bolagets sätt att hantera risktagandet bygger på tydligt definiera-
de ansvarsområden och väl fungerande processer och kan beskri-
vas på följande sätt.



Bolaget är styrt av en mängd legala krav. I Sverige är det Finansin-
spektionen som är tillsynsmyndighet för de finansiella bolagen. 
Varje kvartal rapporterar bolaget in uppgifter om bland annat kapi-
talbas och solvens. Från och med 2007 rapporterar bolaget även in 
uppgifter enligt det så kallade trafikljussystemet. Trafikljussystemet 
är ett stresstest som görs för att kontrollera att bolaget klarar av 
sina åtaganden även i perioder med kraftiga rörelser på de finan-
siella marknaderna. Bolaget uppfyller med god marginal de mini-
mikrav som ställts av myndigheterna.  

Försäkringsrisk
Försäkringsrisker består av premierisk, reservrisk och katastrofrisk. 
Innebörden i dessa begrepp och bolagets generella metoder för 
att hantera dessa båda typer av risker beskrivs nedan. Då risker - 
liksom principer och verktyg för värdering av riskerna och riskhan-

tering - skiljer sig åt för olika typer av försäkringskontrakt, återfinns 
ytterligare kommentarer under rubriken Riskhantering i skadeför-
säkringsrörelsen.  

Premierisk
Premierisken är risken att skade- och driftskostnaderna för ännu ej 
inträffade skador inte täcks av premieintäkten. Premierisken inne-
håller dels en genuin osäkerhet om det faktiska utfallet av varje en-
skilt försäkringsavtal, dels osäkerhet om den ingående totala av-
sättningen för ännu ej inträffade skador på redan ingångna 
försäkringsavtal tillsammans med den under nästa år intjänade 
premien på årets försäljning kommer att visa sig vara tillräcklig för 
att täcka skade- och driftskostnader som kommer att belöpa på 
nästa räkenskapsår. Osäkerheten om utfallet av årets försäljning 
kan uppkomma genom att den prissättningsprocess som bolaget 
utvecklat innehåller brister. Ett exempel är att bolagets tarifferings- 
och premiekalkylmodeller är felspecificerade, eller att de bygger 
på felaktiga antaganden. Ett annat att bolagets konkurrensbevak-
ning eller omvärldsanalys fallerar. Oavsett orsak kan sådana fel leda 
till moturval, och ett sämre försäkringstekniskt resultat än planerat.   

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

Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade skador 
i trafikförsäkring. Detta innebär att bolaget även har en ränterisk 
inbyggd i de försäkringstekniska avsättningarna som kommente-
ras under rubriken Ränterisk. 

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

Genom det i nästa avsnitt beskrivna interna riskutbytet är bolaget 
också exponerat för katastrofskador som inträffar i de övriga läns-
försäkringsbolagen. Åtagandet är bolagets enskilt största risk och 
utgör ett belopp som motsvarar 15 procent av bolagets konsolide-
ringskapital vid årets ingång med avdrag för värdet på aktieinneha-
vet i LFAB. Det inträder då gruppens externa katastrofskydd är ut-
tömt. 

Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen
Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäkring som mottagen skade-
återförsäkring inom områdena sjuk- och olycksfallsförsäkring, 
egendom, ansvar, motorfordon och trafikförsäkring, samt motta-
gen livåterförsäkring. 

För att reducera försäkringsrisken finns olika metoder. Riskminsk-
ning med avseende på osäkerheten i enskilda försäkringsavtal 
åstadkommes dels genom diversifiering, det vill säga genom att 
utöka portföljen med avtal som är oberoende av varandra, dels ge-

Diagrammet visar hur bolagets totala risk och konsolideringskapital ut-
vecklats under den senaste femårsperioden.

Total risk och konsolideringskapital 2009-2013 (Mkr)
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Compliancefunktionen är ett stöd för att bolaget skall arbeta enligt 
gällande regler och har bland annat till uppgift att bistå organisa-
tionen vid utformning av interna regelverk, bevaka förändringar i 
de externa regelverken och följa upp regelefterlevnaden i bolaget. 
Compliancefunktionen rapporterar vid behov till Vd, till styrelsen 
fyra gånger per år samt lämnar årligen till styrelsen en samlad be-
dömning av hur väl bolagets verksamhet uppfyller gällande regler 
och normer. Bolaget har dessutom säkerhetsansvariga som har till 
uppgift att löpande arbeta med operativa säkerhetsfrågor. Säker-
hets- och riskarbetet är även samordnat med motsvarande funk-
tioner inom Länsförsäkringar AB. Bolaget har också ett väl utveck-
lat kvalitets- och miljöledningssystem, vars syfte till stor del är att 
hantera och begränsa bolagets risktagande på dessa områden.

Rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmodell för att mäta totalrisk. Mä-
tetalet är till sin form ett kapitalkrav som förväntas svara mot det 
sämsta årsresultatet som skulle kunna uppstå under tvåhundra 
slumpmässiga verksamhetsår, givet dagens riskexponering och de 
i modellen antagna diversifieringseffekterna - mellan och inom - 
de olika riskslagen. Modellen är ett led i anpassningen till de så 
kallade riskbaserade solvensreglerna. I beräkningen ingår att mäta 
risk för följande risktyper; försäkringsrisk, marknadsrisk, motparts-
risk och operativ risk. Det totala riskbeloppet ställs sedan i relation 
till bolagets kapital (konsolideringskapital). Bolagets styrelse får en 
riskrapport en gång i kvartalet där det framgår hur de olika riskerna 
utvecklats över tiden, samt hur relationen mellan totalrisk och kapi-
tal har utvecklats.
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nom att säkerställa en i organisationen väl förankrad prissättnings-
process, så att premien i varje enskilt avtal motsvarar den faktiska 
riskexponeringen. För att säkerställa detta görs inom ramen för 
prissättningsprocessen löpande uppföljning av tariffer och vid be-
hov görs även justeringar av dessa. Därutöver är huvudmetoden 
för styrning av premierisker den affärsplan som utformas årligen 
och fastställs av styrelsen. Ett viktigt led i detta är även besiktning 
av nya och befintliga risker. Riskurvalsreglerna anger också kvanti-
tativa gränser för hur stor exponeringen maximalt får vara inom 
olika riskområden (limiter). I riktlinjerna fastställs inom vilka försäk-
ringsklasser, storlekar, geografiska områden och sektorer där bola-
get är villigt att exponera sig för risk. På så sätt säkerställs en lämp-
lig fördelning inom portföljen. Alla sakförsäkringskontrakt löper på 
högst ett år med en inbyggd rättighet för försäkringsföretaget att 
avböja förlängning, eller att ändra villkor och förutsättningar vid 
förlängning.

För att ytterligare begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar bo-
laget i ett riskutbyte tillsammans med de 22 övriga länsförsäkrings-
bolagen i länsförsäkringsgruppen. Hanteringen av riskutbytet admi-
nistreras inom det gemensamt ägda bolaget Länsförsäkringar AB. 
Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begränsar sina åta-
ganden i försäkringsavtalen upp till vissa, av styrelsen - per riskslag 
- fastställda belopp (självbehåll), per skada, per händelse och totalt 
per skadeår. Återförsäkringen tar alltså sikte på att begränsa bola-
gets kostnad för egen räkning, i första hand per enskild skada, i an-
dra hand per händelse, och i tredje hand för det totala årsresultatet. 

Den del av skadekostnaden som överstiger självbehållet, netto efter 
återvinning från de skydd som Länsförsäkringar AB i sin tur upp-
handlat på den externa återförsäkringsmarknaden för skadorna 
som omfattas av riskutbytet, sprids ut över länsförsäkringsbolagen 
och Länsförsäkringar AB, med fastställda andelar, som beror på af-
färsvolym, valda självbehåll och historiskt skadeutfall. Återförsäk-
ringsprogrammen ger, med undantag för vissa risker, ett automa-
tiskt skydd och kapacitet att teckna risker upp till vissa 
beloppsgränser. Risker som inte omfattas av den automatiska ka-
paciteten återförsäkras på marknaden för fakultativ återförsäkring. 
Programmen gäller kalenderårsvis. De förnyas eller omförhandlas 
varje år.

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

Det externa katastrofskyddet har under året varit begränsat till  
7 (7) miljarder totalt för de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsför-
säkringar Sak tillsammans. 

För katastrofskador som överstiger 7 miljarder kronor har det under 
verksamhetsåret funnits ett internt återförsäkringsskydd inom 

länsförsäkringsgruppen som omfattar ytterligare 3 miljarder kronor.

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

Premie- och reservrisken är störst i skadeportföljer med lång av-
vecklingstid, det vill säga avtal där de stora utbetalningarna tende-
rar att komma först många år framåt i tiden. Detta är särskilt märk-
bart inom trafik-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, vilka tillsammans 
utgör en relativt stor andel av bolagets avsättning för oreglerade 
skador.

När det gäller trafikskador tillkommer även osäkerhet om den fram-
tida kostnadsutvecklingen på grund av att förändrad lagstiftning 
och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur trafikförsäk-
ringen belastas med kostnader. 

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

Känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i 
de väsentliga antaganden som avser pris och kostnadsutveckling . 
Känsligheten för förändringar av några av dessa antaganden är svår 
att kvantifiera, exempelvis förändringar i regleringen av trafikför-
säkringen. Nedanstående känslighetsanalyser har genomförts ge-
nom att mäta effekten på brutto och nettoavsättningar, vinst före 
skatt och eget kapital av rimligt sannolika förändringar i några cen-
trala antaganden. Effekterna har mätts antagande för antagande, 
med övriga antaganden konstanta och utan någon hänsyn till 
eventuella diversifieringseffekter. 

Nedanstående tabell visar hur resultatet före skatt och eget kapital 
påverkas av förändringar i olika parametrar.

Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar
Utöver känslighetsanalysen utgör också tidigare års skattningar av 
skadekostnaden för enskilda skadeår ett mått på bolagets förmåga 
att förutse den slutliga skadekostnaden. Tabellen nedan visar kost-
nadsutvecklingen för skadeåren 2006 – 2013 före återförsäkring. 

Av den övre delen av tabellen framgår hur skattningen av den to-
tala skadekostnaden per skadeår utvecklas årsvis. Den nedre delen 
visar hur stor del av detta som finns i balansräkningen.

Känslighetsanalys, teckningsrisken (kkr) 2013 2012
Inverkan på 

vinst före skatt
Inverkan på 
eget kapital

Inverkan på 
vinst före skatt

Inverkan på 
eget kapital

1% förändring i totalkostnadsprocent +/- 4 021 3 136 3 937 3 071

1% förändring i premienivån +/- 4 643 3 714 4 360 3 401

1% förändring i skadefrekvens +/- 3 154 2 460 3 035 2 367

10% förändring i premier för avgiven återförsäkring +/- 4 775 3 725 4 237 3 304
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Skadekostnad före återförsäkring (kkr)

Skadeår 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt
Uppskattad skadekostnad:

- I slutet av skadeåret 264 452 279 409 308 165 291 438 337 684 361 802 294 426 333 581  

- ett år senare 260 782 274 558 309 717 293 346 358 152 364 315 278 041  

- två år senare 252 362 274 302 308 502 281 711 344 719 330 547  

- tre år senare 250 804 272 914 299 389 276 923 331 872

- fyra år senare 250 089 267 197 309 570 264 721

- fem år senare 233 362 266 660 302 612

- sex år senare 232 716 264 349

- sju år senare 221 428

Nuvarande skattning av total skadekostnad 221 428 264 349 302 612 264 721 331 872 330 547 278 041 333 581 2 327 150

Totalt utbetalt 184 618 212 896 245 552 213 620 268 465 265 657 201 197 142 011 1 734 017

Summa kvarstående skadekostnad 36 810 51 453 57 060 51 100 63 407 64 890 76 844 191 569 593 134

Diskonteringseffekt -4 018 -6 072 -7 669 -6 489 -6 474 -6 992 -7 319 -8 070 -53 102

Valutaeffekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avsättning upptagen i balansräkningen 32 792 45 381 49 391 44 612 56 934 57 897 69 525 183 500 540 032

Avsättning avseende skadeår 2004 och tidigare 0 0 0 0 0 0 0 0 142 293

Total avsättning upptagen i balansräkningen 32 792 45 381 49 391 44 612 56 934 57 897 69 525 183 500 682 325
Jämförelseåret 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Total avsättning upptagen i balansräkningen 42 248 45 952 55 441 54 052 74 742 90 033 150 833 0 513 301

Under 2011 har en beståndsöverlåtelse skett från Länsförsäkringar Kristianstad till Länsförsäkringar Göinge inklusive därtill hörande tillgångar och skulder.  
I tablån ovan har redovisas de båda bolagens sammanlagda kostnader och avsättningar.

Bolaget beslöt under 2011 att lösa upp reserver avsatta i trafikaffären för åren 2004-2008 till ett värde av 38,1 Mkr för egen räkning inklusive följdverkan på 
skadebehandlingsreserven. Detta har påverkat skaderesultatet positivt.

Marknadsrisk
Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighetspriser 
och kreditspreadar påverkar marknadsvärdena för finansiella till-
gångar och skulder. Marknadsrisken är risken för att verkligt värde 
på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar 
på grund av förändringar i dessa marknadspriser. 

För Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads del är det aktiekurs- och 
fastighetsrisk som är de mest påtagliga riskerna, medan ränte- och 
valutariskerna är av mindre omfattning beroende på att räntebä-
rande tillgångar har en begränsad räntebindningstid och att en-
dast en mindre del av tillgångarna är exponerade mot valutarisk. 

Bolaget har ett regelverk, Placeringspolicy och Placeringsriktlinjer, 
samt en Riskpolicy för hur bolaget skall placera tillgångarna och till 
vilken risk detta får göras. Samtliga policys och riktlinjer revideras 
minst en gång per år och beslutas av styrelsen. I detta regelverk 
har bolaget även tagit hänsyn till de legala krav som kan påverka 
hur bolaget får placera kapitalet.

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

Totalavkastning 2009-2013

Diagrammet visar totalavkastningen på bolagets placeringstillgångar de 
senaste fem åren.
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I syfte att skapa avkastning utöver vad normalportföljen ger, har 
bolaget valt en aktiv förvaltning av tillgångarna, vilket i sin tur med-
för att den faktiska fördelningen av tillgångar kan avvika från nor-
malportföljen. För att begränsa den risk det innebär att den faktiska 
avkastningen skall avvika väsentligt från normalportföljens avkast-
ning, har styrelsen beslutat om hur mycket den faktiska portföljen 
får avvika från normalportföljen. Styrelsen tar därmed ställning, 
dels till vilken risknivå som skall gälla för förvaltningen, dels till vilken 
frihet som ges till den operativa förvaltningsorganisationen att 
söka höja avkastningen genom att avvika från normalportföljen. 
Vid varje styrelsemöte erhåller styrelsen en finansrapport där det 
framgår hur förvaltningen gått och hur bolagets placeringstill-
gångar är placerade, samt hur den aktuella allokeringen förhåller 
sig till normalportföljens. Alla typer av avvikelser gentemot bola-
gets policys och riktlinjer för kapitalförvaltningen rapporteras i  
finansrapporten.
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Som finansiella tillgångar redovisas även likvida medel, depåer och rörelsefastigheter. Vid varje styrelsemöte erhåller styrelsen en finansrapport där det fram-
går hur förvaltningen gått och hur bolagets placeringstillgångar är placerade, samt hur den aktuella allokeringen förhåller sig till normalportföljens. Alla  
typer av avvikelser gentemot bolagets policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen rapporteras i finansrapporten.

Finansiella tillgångar och skulder (Mkr)
     Bokfört värde      Bokfört värde

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Tillgångar
Fastighetsinnehav 258,8 215,4 181,4 181,4

Placeringar i koncernföretag 126,5 107,2

Aktier och andelar 1 273,8 1 110,2 1 090,4 940,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 615,8 590,7 615,8 590,7

Lån 0,2 0,3 0,2 0,3

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 3,6 3,4 3,6 3,4

Kassa och bank 20,3 62,0 17,2 60,8

Summa tillgångar 2 172,5 1 982,0 2 035,0 1 884,1

Skulder
Skulder till kreditinstitut 17,5 18,4 0 0

Summa skulder 17,5 18,4 0,0 0,0

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. Totalt har bo-
laget en aktieexponering på cirka 1 274 (1 110) Mkr varav innehavet 
i Länsförsäkringar AB utgör 535 (491) Mkr. För att begränsa effekten 
av kraftiga fall i aktiekurser används olika typer skyddsstrategier för 
att uppnå en ekonomisk säkring av tillgångarna, så som aktieindex-
obligationer och optioner. Aktieindexobligationer sänker risken i 
aktieportföljen i och med att det nominella värdet på obligationen 
återbetalas på förfallodagen. I de fall aktieindexobligationerna ökat 
kraftigt i värde (20-30 procent) har bolaget som policy att vinst-
säkra instrumentet för att på så vis motverka effekter av kraftiga 
börsfall. Bolaget försöker även minska risken i aktieportföljen ge-
nom att sprida risken på flera olika geografiska regioner. Aktieex-
poneringen utanför de nordiska marknaderna sker endast genom 
innehav i fonder från flera olika förvaltare och aktieindexobligatio-
ner från flera leverantörer för att på så sätt minska effekten av att 
en enskild förvaltare tar felaktiga beslut.
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Diagrammet till höger visar hur bolagets aktieplaceringar fördelar sig på 
olika geografiska regioner. I förhållande till föregående år har andelen 
svenska aktieplaceringar minskat markant medan utländska aktieplace-
ringar ökat i alla regioner utom Japan. 

Känslighetsanalys, aktiekursrisk
Inverkan på vinst före skatt (kkr) 2013 2012
10 % nedgång i aktiekursrisker -131 200 -112 700

Tabellen ovan visar hur resultatet före skatt påverkas av en nedgång i aktiemarknaden oaktat eventuella säkringsinstrument. Eget kapital påverkas med 78% 
av ovanstående belopp.
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Exponering utländsk valuta, netto (Mkr)

2013
USD EUR JPY GBP Övriga Totalt
91,8 27,2 0 20,4 21,3 160,7

2012
USD EUR JPY GBP Övriga Totalt
66,5 23,8 5,3 17,4 17,9 131,0

Ovanstående tabell visar bolagets nettoexponering i utländsk valuta.

Känslighetsanalys, valutakursrisk (netto)
Inverkan på vinst före skatt (kkr) 2013 2014
10 % nedgång i valutakurser 16 100 13 100

Tabellen visar hur resultatet före skatt påverkas av en förändring i valutakurser med hänsyn tagen till valutasäkringsinstrument. Eget kapital påverkas med 
78% av ovanstående belopp.

Valutarisk

Bolaget har både tillgångar och skulder i utländsk valuta. För skuldsidan är risken mycket begränsad och är endast hänförlig till ett enskilt 
återförsäkringskontrakt. På tillgångssidan uppgår den totala valutaexponeringen till cirka 161 (131) Mkr. Ökningen i förhållande till föregåen-
de år beror på en ökad andel utländska aktier. Någon kurssäkring av exponeringen sker ej.

Ränterisk

Bolagets placeringar i räntebärande värdepapper placerade till fast ränta uppgår netto totalt till 603 (573) Mkr. Bolagets ränteportfölj består 
huvudsakligen av räntefonder innehållande statsobligationer, statsskuldväxlar och bostadsobligationer samt obligationer från kreditmark-
nadsinstitut som Kommuninvest och Svensk Exportkredit. I mindre utsträckning finns obligationer emitterade av svenska och utländska 
banker och företag. Durationen i ränteportföljen uppgår för närvarande till 2,1 (2,4) år.

Samtliga placeringar i räntebärande värdepapper är i svenska kronor.

Diagrammet visar hur bolagets räntebärande placeringar fördelar sig på 
olika typer av emittenter. I förhållande till föregående år har andelen 
emittenter som är stat och kommun minskat och banker och företag ökat.
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Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkring. Totalt uppgår de diskonterade avsättningarna för oreg-
lerade skador (netto efter avgiven återförsäkring) i trafikaffären till 125,0 (32,0) Mkr. Den ackumulerade diskonteringseffekten, det vill säga 
skillnaden mellan diskonterade och odiskonterade reserver uppgår till 15,1 (17,1) Mkr. Vid en ränteförändring påverkas skillnaden mellan dis-
konterade och odiskonterade avsättningar.

En ränteuppgång påverkar räntebärande tillgångar negativt medan räntebärande skulder och diskonterade försäkringstekniska avsättning-
ar påverkas positivt (en högre diskonteringsränta får till effekt en lägre försäkringsteknisk avsättning). För bolaget får förändringar i ränteni-
vån en relativt liten påverkan på resultatet.
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Känslighetsanalys, ränterisk
Inverkan på vinst före skatt (kkr) 2013 2012
1 % parallellförflyttning nedåt i räntenivån -16 300 -8 600

1 % parallellförflyttning uppåt i räntenivån  14 000  7 500

Tabellen ovan visar vilken effekt en förändring i räntenivån har på bolagets resultat före skatt. Eget kapital påverkas med 78% av ovanstående belopp.

Känslighetsanalys, ränterisk
Inverkan på vinst före skatt (kkr) 2013 2012
Avkastningskravet ökar med 1 % parallellförflyttning nedåt i direktavkastningskrav -35 800 -28 600

Avkastningskravet minskar med 1 % parallellförflyttning uppåt i direktavkastningskrav 49 400 39 000

Tabellen ovan visar på den effekt som förändringar i direktavkastningskrav har på bolagets resultat före skatt. Eget kapital påverkas med 78% av ovanstående 
belopp.

Fastighetsrisk

Bolagets exponering i fastigheter uppgår till totalt 259 (215) Mkr. Den mest betydande fastighetsrisken är att fastighetsvärdena går ned till 
följd av olika omvärldsförändringar. 

Motpartsrisk

Motpartsrisk i finansiella derivat
Motpartsrisk avser de resultateffekter som uppstår om en utgivare eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sina förpliktelser.
För att begränsa motpartsrisken i placeringar i räntebärande värdepapper har bolaget fastställt vilken lägsta kreditvärdering (rating) en 
emittent skall ha. Dessutom finns begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika emittenter, dessa begränsningar styrs med ut-
gångspunkt från gällande skuldtäckningsregler. 

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

Bolaget har på balansdagen 203 (210) Mkr i återförsäkrares andel av oreglerade skador, av dessa avser endast en mindre del externa återför-
säkrare.

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

Kreditspreadrisk
Bolaget har som policy i finansförvaltningen att endast tillåta placeringar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet. Kredit-/motparts-
riskerna i denna del av verksamheten bedöms därför vara mycket små eller obefintliga. Kreditexponeringar finns för obligationer och andra 
räntebärande papper samt övriga lån. Maximala kreditriskexponeringar motsvaras av dessa finansiella instruments bokförda värde. Några 
säkerheter finns inte för de maximala kreditriskexponeringarna.

Koncentrationsrisk i placeringstillgångar
Koncentrationsrisker motverkas primärt genom diversifiering av koncernens placeringstillgångar, genom beslut om högsta exponering per 
motpart i finansiella derivat, genom beslut om högsta exponering per återförsäkringsgivare och genom fakultativ återförsäkring av enskilt 
mycket stora försäkrade risker. Bolagets ledning och styrelse tar återkommande del av rapportering om koncernens stora exponeringar och 
riskkoncentrationer. Placeringstillgångar är väsentligen väl diversifierade och bolagets största koncentrationsrisk utgörs av aktieinnehavet i 
Länsförsäkringar AB. De största exponeringarna i övrigt avser de fyra största svenska bankkoncernerna. Den enskilt största aktieplaceringen 
avser Investor och utgör cirka 1,8 procent av placeringstillgångarna exkl. Länsförsäkringar AB.



Likviditetsrisk inklusive finansieringsrisk

Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäkringstekniska skul-
der. För Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är likviditet normalt inget problem, eftersom premierna i försäkringsrörelsen betalas in i för-
skott och stora skadeutbetalningar ofta är kända långt innan de förfaller.

Bolaget har som riktlinje att alltid ha en likviditet (kassa och bankmedel) som uppgår till summan av en månads drifts- och skadeutbetal- 
ningar. Utöver detta finns alltid möjlighet att med två till tre dagars varsel göra betydligt större belopp likvida genom försäljning av olika  
placeringstillgångar.

Under en normal månad har bolaget utbetalningar avseende driftskostnader, skadekostnader och återförsäkringspremier på cirka 41 Mkr.  
Inbetalningarna i form av premier, ersättningar från återförsäkrare och provisionsersättningar från Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkring-
ar Liv uppgår till cirka 45 Mkr.

Finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar 2013

Redovisat värde Kassaflöden
Totalt Varav utan 

kontrakts-
enliga förfall

Varav med 
kontrakts-

enliga förfall

1-3
månader

4-12
månader

2014-
2017

2018-
2027 2028-

Finansiella tillgångar 2 172 1 781 391 0 43 322 23 3

Finansiella skulder     -18 0 -18 -4 0 -14 0 0

Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r. 769 769 0 -281 -158 -170 -149 -52

Finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar 2012

Redovisat värde Kassaflöden
Totalt Varav utan 

kontrakts-
enliga förfall

Varav med 
kontrakts-

enliga förfall

1-3
månader

4-12
månader

2013-
2016

2017-
2026 2027-

Finansiella tillgångar 1 982 1523 335 0 41 214 11 3

Finansiella skulder     -18 0 -18 -5 -6 -7 0 0

Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r. 664 664 0 -124 -158 -197 -135 -50

Tabellerna ovan och nedan visar en analys av kassaflödet där de finansiella tillgångarna och skulderna delats in i kontrakt med kända kassaflöden och 
kontrakt där flöden inte är kända. Dessutom visar tabellen även det förväntade kassaflödet för bolagets försäkringstekniska avsättningar.
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Diagrammet visar hur bolagets räntebärande placeringar fördelar sig på olika 
kreditbetyg. I förhållande till föregående år är fördelningen bland emittenternas 
rating relativt oförändrad.
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Maximal krediexponering (kkr)
2013 2012

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 569 900 509 900

Lån    200    300

Totalt 570 100 510 200

Tabellen ovan visar bolagets maximala kreditriskexponering på balansdagen.



Operativa risker

En viktig del av bolagets riskhantering är processarbetet. En väl styrd process tydliggör för medarbetare på alla nivåer inom vilka ramar som 
verksamheten skall bedrivas. Processerna är även utgångspunkten för bolagets riskanalys, vilket återspeglas i organisation och handlings-
planer.

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

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

Bolagets funktioner för riskkontroll, compliance och internrevision har, som tidigare beskrivits, bland annat till uppgift att på olika sätt identi-
fiera, hantera och granska bolagets operativa risker. 

Övriga risker

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

Annullationsansvar i förmedlad livaffär
Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget 
kan bli återbetalningsskyldigt om en kund slutar att betala in sina premier. Denna risk är relativt begränsad dels för att annullationsansvaret 
bara är treårigt och dels för att denna del av ersättningen enbart uppgår till cirka 1 Mkr per år. 

Kreditrisk i förmedlad bankaffär
I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning bolaget skall ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår 
även att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad skall stå för 80 procent av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de lån som bola-
get förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets ansvar maximalt kan uppgå till det 
enskilda årets totala ersättning från banken, vilket innebär att denna risk är begränsad till cirka 14,7 (16,2) Mkr.

Tillgångar och skulder som förväntas återvinnas inom 12 månader
Av koncernens totala tillgångar på 2,5 mdr förväntas 0,1 mdr inbetalas de kommande 12 månaderna. Av koncernens totala skulder 1,3 mdr 
förväntas 0,2 mdr regleras inom 12 månader.
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING  (Belopp i kkr)

Om inget annat anges, avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och moderbolaget.

NOT 3
PREMIEINKOMST

2013 2012
Direkt försäkring i Sverige 423 761 408 307

Mottagen återförsäkring 72 712 68 625

Summa premieinkomst 496 473 476 932

NOT 4
KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN

2013 2012
Överförd kapitalavkastning 7 015 7 650

Räntesats olycksfall 1,6 1,2

Räntesats trafik 2,3 2,5

Räntesats övrigt 1,0 1,3

Försäkringsrörelsen har tillförts en ränta på summan av halva premieintäkten och genomsnittet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador för 
egen räkning.

Använd räntesats utgör för olycksfallsaffären genomsnittlig räntenivå 2013 för statsobligationer med fem års löptid och för övrig affär, förutom trafik, medel-
värdet för 90-dagars statsskuldväxlar under året. Räntesats för trafik är densamma som för diskonteringen med tillägg av 0,5 procentenhet.



TOTALA DRIFTSKOSTNADER FÖRE FUNKTIONSINDELNING
            Koncernen             Moderbolaget

2013 2012 2013 2012
Personalkostnader -83 983 -87 069 -83 983 -87 069

Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring -11 115 -8 728 -11 115 -8 728

Lokalkostnader -3 856 -4 030 -3 856 -4 030

Avskrivningar -3 243 -3 834 -999 -905

Revision -888 -560 -888 -560

Andra konsultationer -8 262 -2 820 -8 262 -2 820

Övrigt -42 535 -42 166 -42 535 -42 166

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring 12 314 4 919 12 314 4 919

Omkostnadsbidrag för förmedlad affär 23 216 25 718 23 216 25 718

Summa totala driftskostnader före funktionsindelning -118 352 -118 570 -116 108 -115 641

AVGÅR:
            Koncernen             Moderbolaget

2013 2012 2013 2012
Förändring i förutbetalda anskaffningskostnader 709 -647 709 -647

Driftskostnad för finans och fastighet 2 880 1 708 2 880 1 708

Kostnader för förmedlad affär, netto 16 008 13 982 16 008 13 982

Skaderegleringskostnader 24 729 24 225 24 729 24 225

Summa avdrag 44 326 39 268 44 326 39 268
Driftskostnader i sakförsäkringsrörelsen -74 026 -79 302 -71 782 -76 373

I koncernen har utvecklingskostnader för länsförsäkringsgruppens gemensamma system inte belastat driftskostnader, utan aktiverats som immateriell till-
gång. Avskrivning sker på 5 år.
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NOT 6
DRIFTSKOSTNADER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Anskaffningskostnader -29 687 -28 111 -29 687 -28 111

Förändring i Förutbetalda anskaffningskostnader 709 -647 709 -647

Administrationskostnader -57 363 -55 463 -55 118 -52 534

Provisioner i avgiven återförsäkring 12 314 4 919 12 314 4 919

Summa driftskostnader -74 027 -79 302 -71 782 -76 373

NOT 5
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

2013 2012
Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

Utbetalda försäkringsersättningar 288 161 -41 223 246 938 327 482 -70 148 257 334

Skaderegleringskostnader 24 729 0 24 729 24 226 0 24 226

Utbetalda försäkringsersättningar 312 890 -41 223 271 667 351 708 -70 148 281 560
Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 13 746 6 671 20 417 -60 378 29 673 -30 705

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador -5 253 0 -5 253 38 904 0 38 904

Skaderegleringskostnader 8 487 0 8 487 -182 0 -182

Förändring i avsättning för oreglerade skador 16 980 6 671 23 651 -21 656 29 673 8 017



NOT 7
SAMGÅENDEKOSTNADER

2013 2012
IB 4 812 7 091
IT-kostnader 0 -60

Konsulter, till exempel revisorer, biträdande projektledare, ekonomikonsult och jurist -488 -1 842

Övriga nedlagda kostnader 0 -377

UB Reserv för återstående samgåendekostnader 4 324 4 812
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NOT 8
ÅRETS NETTOVINST/-FÖRLUST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT - KONCERNEN 2013

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 139 107 139 107
Obligationer, andra räntebärande tillgångar 4 808 4 808
Övriga finansiella placeringstillgångar 0 0
Summa 143 915 0 0 0 143 915

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0
Övriga skulder 0
Summa 0 0 0

ÅRETS NETTOVINST/-FÖRLUST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT - KONCERNEN 2012

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 66 654 66 654
Obligationer, andra räntebärande tillgångar 14 767 14  767
Övriga finansiella placeringstillgångar 0
Summa 81 421 0 0 0 81 421

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Övriga skulder 0 0 0
Summa 0 0 0
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ÅRETS NETTOVINST/-FÖRLUST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT - MODERBOLAGET 2012

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 54 857 54 857
Obligationer, andra räntebärande tillgångar 14 767 14 767
Övriga finansiella placeringstillgångar 0 0
Summa 69 624 0 0 0 69 624

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Övriga skulder 0 0 0
Summa 0 0 0

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0
Övriga skulder 0
Summa 0 0 0

ÅRETS NETTOVINST/-FÖRLUST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT - MODERBOLAGET 2013

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 124 869 124 869
Obligationer, andra räntebärande tillgångar 4 808 4 808
Övriga finansiella placeringstillgångar 0 0
Summa 129 677 0 0 0 129 677



NOT 9
KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Hyresintäkter från byggnader och mark 13 868 13 492 10 351 10 774

Övriga intäkter från fastighetsförvaltningen 6 0 6 0

Utdelning på aktier och andelar 10 248 11 302 10 248 11 302

Ränteintäkter m.m.

  obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 886 14 919 2 886 14 919

  övriga ränteintäkter 512 1 005 509 1 005

Valutakursvinster, netto 102 490 102 490

Realisationsvinster, netto

  aktier och andelar 27 527 0 27 527 0

  räntebärande värdepapper 4 119 7 495 4 119 7 495

  övriga placeringstillgångar 0 0 0 0

Övriga finansiella intäkter 37 19 37 16

Summa kapitalavkastning, intäkter 59 305 48 722 55 785 46 001

NOT 10
OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Orealiserat resultat

  byggnader och mark 0 3 308 0 3 308

  aktier och andelar 111 580 78 398 97 342 66 601

  räntebärande värdepapper 689 7 272 689 7 272

  övriga placeringstillgångar 0 0 0 0

Summa orealiserade vinster och förluster 112 269 88 978 98 031 77 181
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NOT 11
KAPITALAVKASTNING KOSTNADER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Driftskostnader från byggnader och mark -6 441 -6 098 -4 360 -4 520

Kapitalförvaltningskostnader -2 880 -1 814 -2 880 -1 814

Räntekostnader m.m.

  fastighetslån -624 -799 0 0

  övriga räntekostnader -85 -1 526 -85 -1 526

Valutakursförluster, netto -2 716 -628 -2 716 -628

Realisationsförluster, netto

  aktier och andelar 0 -11 744 0 -11 744

  räntebärande värdepapper 0 0 0 0

  övriga placeringstillgångar 0 0 0 0

Övriga finansiella kostnader -91 -15 -91 -8

Summa kapitalavkastning, kostnader -12 837 -22 624 -10 132 -20 240
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NOT 14 
SKATTER

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Aktuell skattekostnad

  Periodens skattekostnad -958 -12 027 -793 -11 936

  Tidigare års skattekostnad -47 0 -33 0

Summa aktuell skattekostnad -1 005 -12 027 −826 -11 936
Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

  byggnader och mark -445 -1 401 -445 -1 401

  aktier och andelar -21 415 -17 516 -21 415 -17 516

  obligationer och andra räntebärande värdepapper -151 -1 927 -151 -1 927

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 8 330 1 647 0 0

Uppskjuten skatt på aktiverade utvecklingskostnader 472 770 0 0

Effekt av ändrad skattesats 0 42 667 0 19 692

Summa uppskjuten skattekostnad -13 209 24 240 -22 011 -1 152
Summa skatt på årets resultat -14 214 12 213 -22 837 -13 088

NOT 13
BOKSLUTSDISPOSITIONER

          Moderbolaget
2013 2012

Avsättning till säkerhetsreserv 23 169 10 849

Avsättning till/upplösning av periodiseringsfond 14 782 -4 589

Summa bokslutsdispositioner 37 951 6 260

NOT 12
ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Provision m.m.  för Liv, Bank, Fond och Fastighetsförmedling 41 471 39 568 41 471 39 568

Driftskostnader för Liv, Bank, Fond och Fastighetsförmedling -57 478 -53 550 -57 478 -53 550

Summa övriga intäkter och kostnader -16 007 -13 982 -16 007 -13 982



AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
2013 2012

Koncernen
Resultat före skatt 75 181 125 964
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0 % -16 540 26,3% -33 129

Tidigare års skatt 0,1 % -47 0,0% 0

Ej avdragsgilla kostnader 0,3 % -203 0,3% -325

Ej skattepliktiga intäkter 0,0 % 7 0,0% 16

Ej redovisade intäkter -3,5 % 2 642 -1,9% 2 334

Ej redovisade kostnader 0,6 % 472 -0,6% 770

Schablonintäkt på investeringsfond 0,5 % -368 0,0% 0

Schablonränta på periodiseringsfond 0,2 % -177 0,1% -120

Effekt av ändrad skattesats 0,0 % 0 -33,9% 42 667

Redovisad effektiv skatt 18,9 % -14 214 -9,7% 12 213

Moderbolaget
Resultat före skatt 100 323 123 019
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0 % -22 064 26,3% -32 354

Tidigare års skatt 0,0 % -33 0,0% 0

Ej avdragsgilla kostnader 0,2 % -200 0,3% -322

Ej skattepliktiga intäkter 0,0 % 5 0,0% 16

Ej redovisade intäkter 0,0 % 0 0,0% 0

Ej redovisade kostnader 0,0 % 0 0,0% 0

Schablonintäkt på investeringsfond 0,4 % -368 0,0% 0

Schablonränta på periodiseringsfond 0,2 % -177 0,1% -120

Effekt av ändrad skattesats 0,0 % 0 -16,0% 19 692

Redovisad effektiv skatt 22,8 % -22 837 10,6% -13 088
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SKATTEFORDRINGAR OCH -SKULDER
     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Aktuell skatteskuld

  Periodens skattekostnad -3 606 7 543 -3 790 7 367

  Tidigare års skattekostnad 0 0 0 0

Summa aktuell skatteskuld/fordran -3 606 7 543 -3 790 7 367
Uppskjuten skatteskuld
  byggnader och mark 21 152 20 708 21 152 20 708

  aktier och andelar 97 785 74 193 97 785 74 193

  obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 825 5 851 3 825 5 851

Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver 109 217 140 522 0 0

Uppskjuten skatteskuld på aktiverade utvecklingskostnader 5 313 1 444 0 0

Effekt av ändrad skattesats 0 -22 975 0 0

Summa uppskjuten skatteskuld/fordran 237 292 219 743 122 762 100 752
Summa skatteskuld 233 686 227 286 118 972 108 119

Uppskjuten skatt har beräknats efter 22 procent.

Riksdagen har fattat beslut om att sänka bolagsskatten till 22 procent från och med 2013. Därför har uppskjuten skatt räknats om för att spegla den 
nya skattesatsen.

Förändringen mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad eller uppskjuten skatteintäkt.



PÅVERKAN PÅ PERIODENS RESULTAT – KONCERNEN/MODERBOLAGET
2013 2012

Hyresintäkter 13 868 13 492

Direkta kostnader för fastigheter som genererar hyresintäkter under perioden 4 744 2 831

Direkta kostnader för fastigheter som inte genererar hyresintäkter under perioden 2 293 1 690
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Av bolagets 12 fastigheter är 8 rörelsefastigheter och resterande förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligt värdemetoden.

Förvaltningsfastigheterna består av ett antal hyresfastigheter som hyrs ut till utomstående hyresgäster. Hyreskontrakt avseende kontor och butiker upprät-
tas initialt normalt på en hyrestid som omfattar tre år. Före avtalstidens utgång sker omförhandling med hyresgästen med avseende på hyresnivå och övriga 
villkor i avtalet, om avtalet inte är uppsagt.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad nyttjar som kontor 2 400 kvadratmeter i fastigheten Badaren 11 i Hässleholm samt 3 120 kvadratmeter i fastigheten  
Fotangeln 5 i Kristianstad.

BYGGNADER OCH MARK
     Koncernen Moderbolaget

Förvaltnings-
fastigheter

Rörelse-
fastigheter

Totalt Byggnader
och mark

Ingående verkligt värde 2012-01-01 113 101 32 076 145 177 111 119

Anskaffningsvärde 103 825 50 680 154 505 116 714

Investeringar i fastigheterna 0 0 0 0

Nyförvärv 0 0 0 0

Ackumulerade avskrivningar -4 409 -603 -5 012 -603

Orealiserad värdeförändring 16 317 48 962 65 279 65 279

Utgående verkligt värde 2012-12-31 115 733 99 039 214 772 181 390

NOT 16
BYGGNADER OCH MARK

     Koncernen Moderbolaget
Förvaltnings-

fastigheter
Rörelse-

fastigheter
Totalt Byggnader

och mark

Ingående verkligt värde 2013-01-01 115 733 99 039 214 772 181 390

Anskaffningsvärde 103 825 50 680 154 505 116 714

Investeringar i fastigheterna 0 0 0 0

Nyförvärv 43 500 0 43 500 0

Ackumulerade avskrivningar -5 512 -725 -6 237 -724

Orealiserad värdeförändring 16 317 48 962 65 279 65 279

Utgående verkligt värde 2013-12-31 158 130 98 917 257 047 181 269

Förvärvade immateriella tillgångar avser utvecklingskostnader för gemensamma system. Beräknad nyttjandeperiod är 5 år och avskrivning sker med  
20 procent årligen. Aktivering sker enbart i koncernen.

NOT 15
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 25 485 25 485 0 0

Årets inköp 2 976 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 28 461 25 485 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -19 998 -17 069 0 0

Årets avskrivningar -2 245 -2 929 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 243 -19 998 0 0
Summa immateriella tillgångar 6 218 5 487 0 0



ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Moderbolaget 2013 2012
Vid årets början 107 148 107 148

Inköp 19 258 0

Aktieägartillskott 0 0

Försäljningar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående balans 31 december 126 406 107 148

NOT 17 
PLACERINGAR I DOTTERFÖRETAG

Innehav i dotterföretag Dotterföretagets säte, land                  Ägarandel i %
2013 2012

AB Tivoliparken Kristianstad, Sverige 100 100

Kristianstad Granaten AB Kristianstad, Sverige 100 0

Doktorns Backe AB Hässleholm, Sverige 100 100
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SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS DIREKTA INNEHAV AV ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Dotterföretag/Organisationsnummer Antal andelar Andel i % Redovisat värde Redovisat värde
2013 2012

AB Tivoliparken, 556684-8247, Kristianstad 100 100 92 398 92 398

Kristianstad Granaten AB, 556937-2575, Kristianstad 100 100 19 258 0

Doktorns Backe AB, 556637-9755, Hässleholm 300 100 14 750 14 750

126 406 107 148

Det verkliga värdet för fastigheterna i dotterbolagen Doktorns Backe, Kristianstad Granaten AB och innehavet i AB Tivoliparken har fastställts genom en  
substansvärdeberäkning av innehavet i Humlegårdsfastigheterna. Substansvärdet har fastställts genom en årlig extern marknadsvärdering av innehavet i 
Humlegården. Innehavet av de tre bostadsfastigheterna i Doktorns Backe och fastigheten i Kristianstad Granaten AB fastställs genom en marknadsvärdering 
av fastigheterna enligt de principer som anges i årsredovisningen not 16. 

Marknadsvärdet för dotterbolagen uppgår för Kristianstad Granaten AB till 43 (0) miljoner, för AB Tivoliparken till 184 (170) miljoner kr och för Doktorns  
Backe AB till 15 (15) miljoner.

NOT 18
AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS DIREKTA INNEHAV AV ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Dotterföretag/Organisationsnummer Antal andelar Andel i % Redovisat värde Redovisat värde
2013 2012

LF Affärsservice Sydost AB, 556896-7425, Kristianstad 2 000 33 100 25

100 25



REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI - MODERBOLAGET 2013

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 1 090 387 1 090 387
Obligationer, andra räntebärande tillgångar 612 932 612 932
Upplupen ränteintäkt 159 159
Övriga finansiella placeringstillgångar 0 0 3 097 0 3 097
Summa 1 703 478 0 3 097 0 1 531 931
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NOT 19
REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI - KONCERNEN 2013

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 1 275 191 1 275 191
Obligationer, andra räntebärande tillgångar 612 932 612 932
Upplupen ränteintäkt 159 159
Övriga finansiella placeringstillgångar 0 0 3 097 0 3 097
Summa 1 888 282 0 3 097 0 1 891 379

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0 17 950 17 950
Övriga skulder 0 9654 9654
Summa 0 27 604 27 604

REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI - KONCERNEN 2012

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 1 110 868 1 110 868
Obligationer, andra räntebärande tillgångar 587 827 587 827
Upplupen ränteintäkt 605 605
Övriga finansiella placeringstillgångar 0 0 3 196 0 3 196
Summa 1 699 300 0 3 196 0 1 702 496

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0 18 374 18 374
Övriga skulder 0 0 0
Summa 0 18 374 18 374



REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI - MODERBOLAGET 2012

Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar
identifierade som

poster värderade till
verkligt värde över
resultaträkningen

Innehav för 
handelsändamål

Lånefordringar Finansiella
tillgångar som

kan säljas

Summa

Aktier och andelar 940 303 940 303

Obligationer, andra räntebärande tillgångar 587 827 587 827

Upplupen ränteintäkt 605 605

Övriga finansiella placeringstillgångar 0 0 3 196 0 3 196

Summa 1 528 735 0 3 196 0 1 531 931

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0 0 0

Övriga skulder 0 5 443 5 443

Summa 0 5 443 5 443
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UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE ENLIGT IFRS 7 – KONCERNEN 2013

Belopp i  kkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Förvaltningsfastigheter 0 0 158 130 158 130

Aktier och andelar 407 375 640 862 226 954 1 275 191

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 356 011 257 080 0 613 091

Övriga placeringstillgångar 0 0 3 097 3 097

Summa 763 386 897 942 388 181 2 049 509

Förändringar i beloppen för nivå 3 är beroende av värdeökning med 18 mkr, periodens nyanskaffning 43 mkr och avyttringar 0 mkr.

UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE ENLIGT IFRS 7 – MODERBOLAGET 2012

Belopp i kkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Aktier och andelar 407 375 640 862 42 150 1 090 387

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 356 011 257 080 0 613 091

Övriga placeringstillgångar 0 0 3 097 3 097

Summa 763 386 897 942 45 247 1 706 575

Förändringar i beloppen för nivå 3 är beroende av värdeökning med 4 mkr, periodens nyanskaffning 0 mkr och avyttringar 0 mkr.

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Övriga skulder 0 8 438 8 438
Summa 0 8 438 8 438

forts. REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI - MODERBOLAGET 2013

Nivå 1 består av verkligt värde på en aktiv marknad. Nivå 2 består av verkligt värde som bygger på observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. 
Nivå 3 består av verkligt värde utifrån indata som inte är oberserverbara på marknaden. För innehavet i AB Tivoliparken görs en marknadsvärdering av bola-
gets fastigheter av oberoende värderare vart tredje år. Under löpande år sker en värdering i enlighet med grunderna för substansvärdering. Substansvärdet 
utgår från årligt resultat i bolaget efter skatt. Substansvärdet utgör därför en rimlig approximation av verkligt värde. Bolagets aktieinnehav i LFAB (nivå 2) har 
värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll, enligt vilketaktierna i första hand måste 
erbjudas till övriga ägare till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet aktiernas verkliga värde. Vinster och förluster av finansiella in-
strument och förvaltningsfastigheter redovisas i resultaträkningen i not 8. Inga överföringar har under året skett från eller till nivå 3 från övriga belopp som 
redovisas i nivå 1 och 2. 
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VERKLIGA VÄRDEN PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

I Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads balansräkning uppgår verkligt värde och redovisat värde till samma belopp för samtliga finansiella tillgångar och 
skulder. När det gäller balansposterna aktier och andelar samt obligationer och  andra räntebärande värdepapper, har verkligt värde fastställts som aktuell 
köpkurs på aktiva marknader. I balansposten aktier och andelar ingår onoterade aktier till ett värde av 687,9 (112,1) Mkr förutom värdet på Länsförsäkringar AB 
som uppgår till 490,5 (533,8) Mkr. Värdet på dessa aktier har fastställts till anskaffningsvärde respektive ett bedömt marknadsvärde. 

För övriga tillgångar och skulder är anskaffningsvärdet en tillräcklig approximation av verkligt värde eftersom löptiden på dessa finansiella tillgångar och 
skulder är mycket kort (mindre än 6 månader). Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta, vilket innebär att en förändring i marknadsvärdena bara påver-
kar det verkliga värdet marginellt. Redovisat värde är därför en tillräcklig approximation av verkligt värde.

ANSKAFFNINGSVÄRDEN OCH VERKLIGA VÄRDEN PÅ AKTIER OCH ANDELAR 

Anskaffnings värde Verkligt värde
Noterade aktier och andelar
Svenska aktier och andelar 166 119 288 209

Utländska aktier och andelar 87 418 114 246

Onoterade aktier och andelar
Länsförsäkringar AB 254 131 533 829

Länsförsäkringar Mäklarservice AB 280 403

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB 1 000 758

Övriga svenska aktier och andelar 22 103 22 135

Övriga utländska aktier och andelar 124 755 130 807

Summa moderbolaget 655 806 1 090 387

Tillkommer koncernen:

Humlegården Holding 1-3 92 303 183 462

Doktorns Backe AB 14 750 1 342

Summa koncernen 748 109 1 275 191

ANSKAFFNINGSVÄRDEN OCH VERKLIGA VÄRDEN PÅ OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

Utgivna av: Anskaffnings värde Verkligt värde
Noterade obligationer och andra räntebärande värdepapper
Vasakronan 10 025 10 347

Landshypotek 13 000 13 074

Millicom 7 337 7 382

Länsförsäkringar Långräntefond 81 556 87 243

Länsförsäkringar Korträntefond 132 275 135 873

Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond 20 000 20 151

Enter Retrn Räntefond 28 269 28 418

Enter Penningmarknadsfond 23 089 21 921

Carnegie Likviditetsfond 30 348 31 443

Onoterade obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga svenska emittenter 143 360 155 536

Övriga utländska emittenter 96 977 101 544

Summa 586 236 612 932



Av fordringar på försäkringstagare väntas 0 kkr bli återvunna mer än tolv månader efter balansdagen.

NOT 20 
FORDRINGAR AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

2013 2012
Fordringar hos försäkringstagare 102 229 92 143

Fordringar hos försäkringsbolag 13 915 17 418

Summa fordringar avseende direkt försäkring 116 144 109 561

NOT 21
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR OCH VARULAGER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Materiella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 12 981 16 653 12 981 16 653

Årets inköp 1 291 655 1 291 655

Utrangeringar 0 -4 327 0 -4 327

Utgående anskaffningsvärde 14 272 12 981 14 272 12 981

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 089 -13 299 -10 089 -13 299

Årets avskrivningar -999 -905 -999 -905

Utrangeringar 0 4 115 0 4 115

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 088 -10 089 -11 088 -10 089

Summa materiella tillgångar 3 184 2 892 3 184 2 892

Varulager
Lager av skadeförebyggande produkter 225 197 225 197

Summa materiella tillgångar och varulager 3 409 3 089 3 409 3 089

NOT 22
UPPLUPNA RÄNTE- OCH HYRESINTÄKTER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Upplupna ränteintäkter 159 605 159 605

Upplupna hyresintäkter 72 80 72 80

Summa upplupna ränte- och hyresintäkter 231 685 231 685
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NOT 23
FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER

2013 2012
Föregående års avsättning av förutbetalda anskaffningskostnader 12 403 13 050

Årets avsättning 13 112 12 403

Årets avskrivning -13 112 -12 403

Förutbetalda anskaffningskostnader vid årets utgång 13 112 12 403

Anskaffningskostnad med avskrivningstid inom ett år. 13 112 12 403
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NOT 26
AVSÄTTNING FÖR EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

Avsättning för ej                    
intjänade premier

Avsättning för               
kvardröjande risk Totalt

2013 2012 2013 2012 2013 2012
Ingående balans 179 497 176 350 873 873 180 370 177 223

Under året intjänad premie från tidigare räkenskapsår -179 497 -176 350 -873 -873 -180 370 -177 223

Årets avsättning 188 303 179 497 0 873 188 303 180 370

Utgående balans 188 303 179 497 0 873 188 303 180 370

NOT 25
OBESKATTADE RESERVER

     Moderbolaget
2013 2012

Utjämningsfond 22 948 22 948

Säkerhetsreserv 434 678 457 847

Periodiseringsfond tax 2008 0 15 882

Periodiseringsfond tax 2009 2 350 2 350

Periodiseringsfond tax 2010 12 898 12 898

Periodiseringsfond tax 2011 4 195 4 195

Periodiseringsfond tax 2012 3 057 3 057

Periodiseringsfond tax 2013 15 128 15 128

Periodiseringsfond tax 2014 1 100 0

Summa obeskattade reserver 496 354 534 305

NOT 24
ÖVRIGA FÖRUTBETALDA  KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Förskottsbetalda hyreskostnader 763 772 763 772

Upplupna premier 0 0 0 0

Upplupna intäkter 430 584 430 584

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 968 1 622 2 266 1 599

Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 161 2 978 3 459 2 955



NOT 27
AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR

2013 2012
Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

IB Rapporterade skador 307 955 -105 862 202 093 367 275 -141 462 225 813

IB Inträffade ej rapporterade skador 431 381 -128 443 302 938 398 383 -122 578 275 805

Avsättning för skaderegleringskostnader 19 145 0 19 145 19 327 0 19 327

Diskonteringsdifferens -65 504 24 798 -40 706 -70 352 24 860 -45 492

Ingående balans 692 977 -209 507 483 470 714 633 -239 180 475 453

Kostnad för skador som inträffat under innevarande år 338 860 -48 349 290 511 302 195 -36 015 266 180

Utbetalda försäkringsersättningar -288 161 41 223 -246 938 -327 482 70 148 -257 334

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år -33 719 13 797 -19 922 3 631 -4 460 -829

Utgående balans 709 957 -202 836 507 121 692 977 -209 507 483 470

Utgående balans består av:
UB Rapporterade skador 302 159 -98 670 203 489 307 955 -105 862 202 093

UB Inträffade ej rapporterade skador 441 946 -126 390 315 556 431 381 -128 443 302 938

Avsättning för skaderegleringskostnader 27 632 0 27 632 19 145 0 19 145

Diskonteringsdifferens -61 780 22 224 -39 556 -65 504 24 798 -40 706

Utgående balans totalt 709 957 -202 836 507 121 692 977 -209 507 483 470
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NOT 28
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2013 2012
Antastbar pensionsskuld 2 707 3 084

Avsatt till löneskatt antastbar pensionsskuld 657 748

Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 364 3 832

Förmånsbestämda planer
I enlighet med UFR 6 redovisar bolaget förmånsbestämda planer som avgiftsbestämda. 
Beskrivning av bolagets förmånsbestämda planer återfinns i not 1.

Avgiftsbestämda planer
Bolaget har avgiftsbestämda pensionsplaner för arbetare som helt bekostas av företaget. Betalningar till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respek-
tive plan.

NOT 29
ÅTERSTÅENDE LÖPTID FINANSIELLA SKULDER

Koncernen
På anfordran < 1mån 1-3 månader 3-12 månader 1-5år > 5år

Skulder till kreditinstitut 0 0 106 318 1 696 15 830

Övriga skulder 0 0 21 957 49 0 0

Summa 0 0 22 063 367 1 696 15 830

Moderbolaget
På anfordran < 1mån 1-3 månader 3-12 månader 1-5år > 5år

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 0

Övriga skulder 0 0 20 741 49 0 0

Summa 0 0 20 741 49 0 0



NOT 34
NÄRSTÅENDE

Som närstående personer till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad koncernen räknas dotterbolag enligt not 16, bolag inom Länsförsäkringar AB-koncernen  
samt övriga närstående.

Närstående nyckelpersoner är styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar till dessa personer. Ersättningar till närstå-
ende nyckelpersoner såsom styrelseledamöter och ledande befattningshavare framgår av not 35. I övrigt förekommer inga transaktioner mellan dessa 
personer eller deras närstående utöver normala kundtransaktioner.

Bedömningen om en närståenderelation föreligger eller inte har grundats på förhållandets ekonomiska innebörd och inte enbart på ägandet.

Närstående är som beskrivits ovan LFAB - koncernen. LFAB har fått i uppdrag av Länsförsäkringsbolagen att bedriva verksamhet inom områden där storska-
lighet är en avgörande konkurrensfördel och att tillhandahålla sådan service till Länsförsäkringsbolagen, som av effektivitetsskäl ska produceras och tillhanda- 
hållas inom Länsförsäkringsgruppen.

Under året har moderbolaget inte lämnat några aktieägartillskott till sina dotterbolag.

NOT 32
STÄLLDA SÄKERHETER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Fastighetsinteckningar 21 200 21 200 0 0

För försäkringstekniska avsättningar f.e.r registerförda tillgångar 835 469 796 608 835 469 796 608

Summa ställda säkerheter 856 669 817 808 835 469 796 608

Säkerheter i fastighetsinteckningar har lämnats på grund av dotterbolaget Doktorns Backe AB:s lån för finansiering av dess fastighetsinnehav. 

I enlighet med 6 kap. 30-31§§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de placeringstillgångar som används för skuldtäckning. Registerföringen 
innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid en eventuell insolvens.

NOT 33
EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER

2013 2012
Länsförsäkringar Bank 14 738 16 172

Summa eventualförpliktelser 14 738 16 172

Övriga eventualförpliktelser avser ansvarighet till 80 procent för konstaterade kreditförluster avseende förmedlade lån.
Ansvarigheten är begränsad till räkenskapsårets ersättning för förmedlade bankaffärer åt Länsförsäkringar Bank.
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NOT 31
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Upplupna löner och sociala avgifter 6 174 7 219 6 174 7 219

Förutbetalda hyresintäkter 878 120 90 69

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 307 1 128 3 279 1 109

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 359 8 467 9 543 8 397

NOT 30
ÖVRIGA SKULDER

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

Leverantörsskulder 8 352 3 908 7 136 3 806

Övriga skulder 13 654 14 832 13 654 14 832

Summa övriga skulder 22 006 18 740 20 790 18 638



KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN

Moderbolaget
2013 Andel kvinnor 2012 Andel kvinnor

Styrelsen 33% 33%

Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

NOT 35
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda
2013 varav män 2012 varav män

Moderbolaget 101 44% 107 46%

Totalt 101 44% 107 46%

Dotterbolagen har inte haft några anställda under 2013. Samtliga anställda är tjänstemän.

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

2013 2012
Löner och ersättningar 48 374 50 332

Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 10 709 10 750

Sociala avgifter 17 671 18 591

Summa kostnader 76 754 79 673

Av moderbolagets pensionskostnader avser 939 (1 796 kkr) gruppen styrelse och verkställande direktören. 

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL FRITIDSOMBUD

2013 2012
Löner och ersättningar 581 780

Sociala avgifter 125 163

varav pensionsavgifter 0 0

Summa 706 943
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På balansdagen har moderbolaget en fordran på 32 kkr på dotterbolaget AB Tivoliparken och en fordran på 22 363 kkr på dotterbolaget Kristianstad Grana-
ten AB, samt en skuld på 4 kkr till dotterbolaget Doktorns Backe AB.

Bolaget har ingen utlåning till någon styrelseledamot eller verkställande direktören.

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE MELLAN STYRELSELEDAMÖTER MED FLERA OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA.

2013 2012

Styrelse o Vd Övriga anställda Styrelse o Vd Övriga anställda

3 379 44 995 3 269 47 063

Totalt moderbolaget 3 379 44 995 3 269 47 063
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Styrelsearvode utgår inte till personalrepresentanter.

Bolagets regler för ersättning till anställda regleras i enlighet med FFFS 2011:2 för försäkringsbolag.

Ersättningsprinciper
Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad att på ett tillfreds-
ställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska stimulera till goda prestationer och bidra till att göra bolaget till en attraktiv arbets-
givare som kan konkurrera om rätt kompetens på marknaden. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och 
inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka bolagets långsiktiga intressen.

Samtliga anställda i bolaget ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor. Ersättningarna ska därigenom vara i nivå med branschen på den geografiska mark-
nad där Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är verksamt. Utformning och nivå på ersättningar sätts individuellt på en nivå som motiverar personalen med 
en tydlig koppling till respektive individs arbete och prestation.

Målrelaterad ersättning
Målrelaterad ersättning är ett komplement till den fasta ersättningen. Den målrelaterade ersättningen ska uppmuntra och belöna goda prestationer som 
långsiktigt leder till att bolaget utvecklas positivt.

Ersättningen är maximerad till 20 kkr per person och grundar sig till 50 procent på graden av uppfyllelse av för bolaget strategiskt viktiga mål och till 50 
procent på resultatet. Målrelaterad ersättning har under 2013 utgått med maximalt 19 kkr per person.

Målrelaterad ersättning lämnas inte till personer som kan påverka bolagets risknivå. Till denna grupp räknas företagsledning, bolagscontroller, värdepap-
persförvaltare och compliance.

Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska bolaget göra en riskanalys av den utbetalda målrelaterade ersättningen. Riskanalysen görs för att undvika att den 
totala rörliga ersättningen begränsar företagets förmåga att stärka sin kapitalbas och att de totala ersättningarna för en period inte äventyrar bolagets för-
måga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel eller uppmuntrar till ett överdriget risktagande. Eftersom den målrelaterade er-
sättningen inklusive sociala avgifter endast uppgår till cirka 25 kkr per person, anser vi att det inte finns någon risk i utbetalningen.

För verkställande direktören finns inga separata bonusavtal.

Provisionsbaserad ersättning
För säljande personal kan provisionsbaserad ersättning utgå. Provisionsbaserad ersättning regleras i lokalt kollektivavtal.

Pensioner
Bolaget har förmånsbestämd pensionsplan i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtal.
Bolagets förpliktelser avseende pensioner är täckta genom försäkringar i FPK och Länsförsäkringar Liv. 

Verkställande direktören äger rätt och skyldighet att avgå med pension från och med månaden då hon fyller 62 år. Bolaget tecknar för verkställande direktö-
rens räkning pensions- och kapitalförsäkringar till en premie motsvarande 35 procent av den pensionsgrundande lönen.

För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen normala pensionsvillkor samt att bolaget bekostar en företagsägd pensions-
försäkring på ett prisbasbelopp per år.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direk-
tören berättigad till ett avgångsvederlag på 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster under den tolvmånadersperiod som följer 
direkt på anställningens avslutande.

För övriga befattningshavare i bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag på 
12 månadslöner.

Beslut om ersättningar
Utöver lön och målrelaterad ersättning har inga andra ersättningar utgått till personer i ledande ställning under åren 2013 och 2012. De sammanlagda er-
sättningarna ingår i ”Ersättningar till ledande befattningshavare”.

Arvoden till styrelsens ledamöter beslutas av bolagsstämman.

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE UNDER ÅRET

Grundlön, 
styrelsearvode

Övriga
 förmåner

Pensions 
kostnad

Summa

Styrelsens ordförande 373 0 0 373

Styrelsens vice ordförande 175 0 0 175

Övriga styrelseledamöter 857 0 0 857

Verkställande direktören 1 975 57 673 2 705

Andra ledande befattningshavare (7 personer) 5 566 196 2 638 8 400

Summa 8 946 253 3 311 12 510



NOT 37 
INTÄKTER OCH KOSTNADER PER FÖRSÄKRINGSKLASS

Totalt  Olycksfall 
och 

sjukdom

Motor-
fordon

kasko

Motor-
fordon

Trafik

  Brand- och 
ann. egen-

domsskada

  Allmän
ansvarig-

het

Rätts-
skydd

Summa 
direkt 

förs.

Mottagen
återförs.

Premieinkomst, brutto 496 473 21 250 105 154 74 379 205 970 4 998 12 010 423 761 72 712

Premieintäkt, brutto 488 540 21 659 99 728 76 314 202 323 4 923 11 799 416 746 71 794

Försäkringsersättningar, brutto -329 870 -19 541 -72 628 -51 508 -122 762 -2 858 -7 145 -276 442 -53 428

Driftskostnader, brutto -71 782 -3 667 -13 056 -11 773 -29 797 -783 -1 744 -60 820 -10 962

Resultat av avgiven återförsäkring -39 617 -6 991 266 294 -30 440 -948 -1 798 -39 617 0

Skadeprocent brutto 67,5% 90,2% 72,8% 67,5% 60,7% 58,1% 60,6% 66,3% 74,4%

83Noter

NOT 36
ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

2013 2012
KPMG
Revisionsuppdrag* 595 391

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

Skatterådgivning 33 38

Andra uppdrag 156 62

LFAB Internrevision
Revisionsuppdrag 152 212

Revisionspoolen
Revisionsuppdrag* 27 0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

Skatterådgivning 0 0

Andra uppdrag 0 0

Summa arvoden till revisorer 963 703

* Varav dotterbolag 58 (28) kkr.
* I arvodena ingår mervärdesskatt på 25 procent.

NOT 38
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER VERKSAMHETSÅRET

Avseende väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret hänvisas till de inledande sidorna i förvaltningsberättelsen.

Ersättning till bolagets verkställande direktör bereds av styrelsens ordförande och vice ordförande och beslutas av styrelsen gemensamt.

Ersättning till ledande befattningshavare fastställs av verkställande direktören. 

Ersättningspolicyn i sin helhet finns att läsa på lansforsakringar.se

NOT 39
ÅTERBÄRING

     Koncernen      Moderbolaget
2013 2012 2013 2012

IB Återbäring 0 0 0 0

Under perioden reglerad återbäring 0 0 0 0

Årets avsättning för återbäring 100 262 0 100 262 0

Summa avsatt för återbäring 100 262 0 100 262 0

För övrig information om återbäring hänvisas till förvaltningsberättelsen.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Org nr 537000-2320

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad för år 2013. Bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 37-85. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsfö-
retag och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt 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 koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska ut-
föras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effekti-
viteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i för-
säkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöden för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över 
totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt för-
säkringsrörelselagen.

Revisorns ansvar

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

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om 
förslaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.

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

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Kristianstad den 21 mars 2014

Michael Johansson, Växjö, Auktoriserad revisor
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Koncession
Tillstånd från Finansinspektionen att driva för-
säkringsbolag.

Konsolideringsgrad
Relation mellan konsolideringskapital och pre-
mieinkomst för egen räkning uttryckt i procent.

Konsolideringskapital
En sammanfattande benämning på eget kapi-
tal, obeskattade reserver samt latent skatte-
skuld.

Kvardröjande risker
Tillägg till avsättning för ej intjänade premier 
som görs om denna avsättning i en eller flera 
objektgrupper bedöms otillräcklig för att täcka 
förväntade skade- och driftskostnader för gäl-
lande försäkringar fram till närmaste förfallo-
dag.

Laganpassad IFRS
Användande av internationella redovisnings-
regler i den utsträckning de inte kolliderar med 
svenska lagar.

Mottagen återförsäkring
Med mottagen återförsäkring avses försäk-
ringsaffär som mottages från andra försäkrings-
företag. Mottagande bolag har i detta fall inget 
direkt ansvar gentemot försäkringstagarna.

Placeringstillgång
Tillgång som har karaktär av kapitalplacering. 
Hit räknas i försäkringsbolag fastigheter och 
värdehandlingar som inte är avsedda att stadig-
varande brukas eller innehas i rörelsen.

Premieinkomst
Premieinkomsten är den totala bruttopremien 
avseende direkt försäkring och mottagen åter-
försäkring som inbetalts eller som kan tillgodo-
föras bolaget med anledning av försäkrings- 
avtal vars försäkringsperiod påbörjats före rä-
kenskapsårets utgång.

Premieintäkt
Premieintäkten består av avsättning för ej intjä-
nade premier vid årets början plus betalda pre-
mier minus avsättning för ej intjänade premier 
vid årets slut med hänsyn tagen till kvardröjan-
de risker.

Skadebehandlingsreserv
De skador som ingår i avsättning för oreglerade 
skador kommer att medföra vissa driftskostna-
der. För dessa förväntade kostnader avsätts i 
bokslutet en skadebehandlingsreserv.

Avsättning för ej intjänade premier
I bokslutet gjorda avsättningar för inbetalda 
premier som avser kommande verksamhetsår. 

Avsättning för oreglerade skador
I bokslutet gjorda avsättningar för beräknade 
ännu ej betalda försäkringsersättningar.

Avvecklingsresultat
Vinst eller förlust vid bokslutstillfället som upp-
kommer på den ersättningsreserv som har av-
satts i närmast föregående bokslut. Beror på 
att vissa i reserven ingående skador under året 
har slutreglerats med annat belopp än det re-
servsatta.

Direktavkastningsprocent
Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdel-
ning på aktier och andelar och överskott på 
egna fastigheter i procent av tillgångarnas 
marknadsvärden.

Direkt försäkring
Försäkringsaffär som avser avtal direkt mellan 
försäkringsgivare (försäkringsbolag) och försäk-
ringstagare. Försäkringsbolaget är – till skillnad 
från vid indirekt försäkring – direkt ansvarig 
gentemot försäkringstagarna.

Diskontera
Nuvärdesberäkna, det vill säga, räkna om till 
dagsaktuellt värde med hänsyn tagen till för-
väntningar om framtiden.

Driftskostnadsprocent f.e.r.
Driftskostnader för egen räkning i förhållande 
till premieintäkten för egen räkning.

För egen räkning (f.e.r.)
Den del av försäkringsaffären som ett försäk-
ringsbolag själv står risken för och som alltså 
inte återförsäkras hos andra bolag.

Kapitalavkastning överförd från 
finansrörelsen
Eftersom premierna betalas i förskott och viss 
tid förflyter från det en skada inträffar till dess 
ersättning utbetalas, ackumuleras hos bolaget 
kapital, som ger avkastning. Den beräknade 
räntan på detta kapital överförs i resultatredo-
visningen från finansrörelsen till försäkrings-
verksamheten.

Kapitalbas
Med kapitalbas menas det tillgängliga kapitalet. 
Ett försäkringsbolags kapitalbas innehåller i för-
sta hand eget kapital.
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Skadeprocent
Förhållandet mellan skadekostnad och premie-
intäkt, uttryckt i procent.

Soliditet, justerad
Beskattat eget kapital inklusive övervärden i till-
gångar plus obeskattade reserver efter avdrag 
för latent skatt, i förhållande till balansomslut-
ningen.

Solvensmarginal
Erforderlig solvensmarginal är ett mått på hur 
stort kapital ett försäkringsbolag behöver. Be-
räkningen görs utifrån bolagets premieinkom-
ster samt dess skadeersättningar. Den erforder-
liga solvensmarginalen är det högsta av de två 
beräknade värdena. Det krävs att kapitalbasen 
skall vara minst så stor som den erforderliga sol-
vensmarginalen, men också minst så stor som 
det så kallade garantibeloppet (ett fast belopp 
som inte styrs av bolagets affärsvolym, utan av 
vilken typ av affär bolaget sysslar med).

Säkerhetsreserv
Frivillig reserv som utgör en kollektiv förstärk-
ning av avsättningar för ej intjänade premier 
och för oreglerade skador.

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

Uppskjuten skatt
Beräknad skatt på det orealiserade resultatet 
vad avser placeringstillgångar och obeskattade 
reserver.

Utjämningsfond
Belopp motsvarande redovisad vinst i försäk-
ringsrörelsen kunde till och med 1990, utan att 
beskattas, överföras till en särskild utjämnings-
fond. Fonden får tas i anspråk endast för att 
täcka förlust i försäkringsrörelsen.

Återförsäkring
I de fall ett försäkringsbolag inte kan eller vill 
bära hela det ansvar ett försäkringsåtagande 
innebär, återförsäkrar bolaget dessa åtaganden 
hos andra försäkringsgivare. I resultatanalysen 
kan resultatet avläsas av såväl den avgivna som 
den mottagna återförsäkringen.

Ömsesidigt ägda försäkringsbolag
Försäkringsbolag som helt och hållet ägs av de 
kunder som har försäkringar i bolaget. Eventuell 
vinst går tillbaka till kunderna i form av återbä-
ring, lägre premie eller ökad service.
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