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2 Året som gått

ALLA HJÄRTANS DAG
Medarbetare från Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad visade omtanke genom att dela ut 
hjärtformade reflexer i morgonrusningen på 
många platser i vårt område.

TJEJMILEN i Tyringe
Sommaren kom lagom till starten. Med den 
kom också behovet av extra vätska och vi 
hade hand om en av vätskekontrollerna längs 
banan. Totalt 557 tjejer och kvinnor startade 
och tog sig runt springande, joggande eller 
gående, med eller utan barnvagn eller hund.

TYRINGEDAGARNA
Vi var på plats med våra skadeförebyggare un-
der Tyringedagarna. Förutom att ställa frågor 
och få goda råd fanns det möjlighet att köpa 
skadeförebyggande produkter.

HUS & HEM MÄSSAN
Vid Hus & Hem mässan, på Yllan i Kristianstad, 
fanns våra rådgivare tillgängliga för frågor om 
bank, försäkring och fastighetsförmedling

KOSLÄPP i Önnestad
Kosläppet i Önnestad hade 4 000 besökare. Vi 
sålde skadeförebyggande produkter så långt 
lagret räckte.

ÅRETS SKADEFÖREBYGGARE
Näsby IF Fotboll ungdomssektionen för att de 
”Genom sitt stora engagemang sysselsätter 
barn och ungdomar med 
olika förutsättningar och 
bakgrund.”

FACEBOOK

Från 12 april finns vi också 
på Facebook
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ÅNGTÅG i Brösarp

GÖINGEMÄSSAN i Broby
På Göingemässan i Broby passade många 
besökare på att se över sina bank- och försäk-
ringsengagemang hos oss.

BODAG i Bromölla
I samband med bodag 2012 i Bromölla hade vi 
öppet hus tillsammans med Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling.

I slutet av september bjöd vi våra kunder på en 
resa med ångtåget i Brösarp. Cirka 250 resenä-
rer klev på tåget den dagen och många hade 
fikakorg med sig och passade på att njuta av 
det fina vädret.

MEST NÖJDA BANKKUNDER
Länsförsäkringar Bank fick för sjätte året i rad 
utmärkelsen mest nöjda kunder på privat-
marknaden. Vi har också landets mest nöjda 
bolånekunder för åttonde året i rad. Dessutom 
har vi återigen de nöjdaste sakförsäkringskun-
derna. Allt enligt Svenskt Kvalitetsindex kund-
nöjdhetsmätning. 

JULSKYLTNING
Vi genomförde traditionsenliga julskyltnings-
aktiviteter. I Hässleholm tog drygt 200 personer 
tillfället i akt och besökte kontoret.

ETTÅRSDAG
1 juli firade vi ettårsdag i det nya bolaget Läns-
försäkringar Göinge-Kristianstad. Tillsammans 
har vi nästan 350 verksamhetsår av samlad 
erfarenhet för att ge våra kunder den bästa 
servicen.

SÄKERHETSMÄSSA i Kristianstad
Under hösten genomfördes en säkerhetsmässa 
i Kristianstad. Mässan riktade sig till cirka 850 
trettonåringar med fokus på brand och skador 
i trafiken. Det var ett samarbete mellan Länsför-
säkringar Göinge-Kristianstad, räddningstjäns-
ten, Polisen, NTF och BRÅ.
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der i första rummet. Vi har bland annat äg-
nat tid åt att utveckla gemensamma och 
effektivare arbetssätt för att våra kunder 
ska uppleva att vi är ännu smidigare och 
effektivare att ha att göra med.

NÖJDA KUNDER

Det är alltid kunderna vi har i fokus och 
som är de viktigaste för oss i vår verksam-

het. Jag är glad och stolt över att det 
ännu en gång visar sig att vi har lan-
dets mest nöjda kunder. För sjätte året 
i rad visar Svenskt Kvalitetsindex 
kundnöjdhetsmätning att Länsförsäk-
ringar har Sveriges mest nöjda 
bankkunder på privatmarknaden. Vi 
har också för åttonde året i rad de nöj-
daste bolånekunderna. 
Dessutom har vi återi-
gen de nöjdaste sakför-
säkringskunderna både 
på privatmarknaden och 
på företagsmarknaden.

Det är det lokala kund-
mötet som är nyckeln till vår fram-
gång, det ger vi aldrig avkall på. Vi 
fortsätter att utveckla vårt lokala kon-
cept med allt bättre erbjudanden 
inom bank, försäkring och fastighets-
förmedling. Banken redovisar för 
2012 den bästa tillväxten sedan star-
ten. Mycket görs också för att banken 
ska vara så lättillgänglig som möjligt 
när det gäller de vanligaste ärendena. 
Vår app för bankärenden har blivit 
mycket populär och vi ser att an-
vändningen ökar hela tiden. Det är 
den enda bankappen där även fond-
byten är möjliga. Precis efter årsskif-

tet 2013 tilldelades Länsförsäkringar ett 
pris för bästa mobilapp av Web Service 

Award. I slutet av året lanserades Swish, en 
mobil betaltjänst.

NYTT SAMARBETE

För att ytterligare öka vår kostnadseffekti-
vitet och minska sårbarheten när det gäl-
ler expertkompetens har vi inlett ett för-
djupat administrativt samarbete med 
Länsförsäkringar Blekinge. Tillsammans 
har vi bildat LF Affärsservice Sydost AB där 
vi har en gemensam ekonomiavdelning, 
IT-support och telefonväxeltjänst. På så 
sätt delar vi på kostnaderna för expert-
kompetens inom dessa områden och får 
stordriftsfördelar vi inte kan åstadkomma 
på egen hand. Verksamheten startade  
1 januari 2013. 

ÅRETS SKADEFÖREBYGGARE

Vi fortsätter vårt skadeförebyggande ar-
bete och har bland annat instiftat ett pris 
till Årets skadeförebyggare. Priset delas ut 
till någon eller några som förtjänstfullt 
gjort insatser för människors liv och välbe-
finnande, räddat stora ekonomiska vär-
den, visat stor omtanke eller civilkurage. 
Det delas ut till en enskild person, fören-
ing, idrottsklubb, skolklass eller ett företag 
i vårt verksamhetsområde. 2012 gick pri-
set till Näsby IF Fotboll, ungdomssektion. 
Föreningen arbetar aktivt för att skapa en 
meningsfull fritid för barn och ungdomar 
på Näsby. Genom sitt stora engagemang 
sysselsätter de barn och ungdomar med 
olika förutsättningar och bakgrund. 

VI ÄR INTE SOM ANDRA, 
VI HAR ALLT 
Det betyder att vi har heltäckande erbjudanden inom bank, försäkring och fastighetsförmedling, tillsammans 
med kunniga rådgivare som möter våra kunder på kontoren, i telefonen eller i samband med aktiviteter runt om  
i vårt område. Vår skadereglering görs också lokalt. Det ger oss möjlighet att snabbt vara på plats när något hänt.

SAMGÅENDET

Under året som gått firade vi 1 år som nytt 
bolag. Samgåendet mellan Länsförsäk-
ringar Kristianstad och Länsförsäkringar 
Göinge, som genomfördes 2011, har givit 
många positiva förändringar. Tack vare alla 
medarbetares fantastiska inställning har 
arbetet med samgåendet gått mycket bra 
samtidigt som de hela tiden satt våra kun-

Det är det lokala kundmötet som 
 är nyckeln till vår framgång



antal varsel och svag efterfrågan från euro-
zonen känns lågkonjunkturen inte i avta-
gande. Glädjande nog kan vi konstatera ett 
gott resultat av vår finansrörelse 2012. 
Det uppgick till 107,4 Mkr och det 
innebär en avkastning om 6,3 procent 
på kapitalet. Konsolideringsgraden 
uppgår till 343 procent. Något som 
gör det möjligt för oss att leverera 
trygghet för våra kunder.

ÅRET SOM KOMMER

Året som gått har varit händelserikt 
och jag tror inte att året som kommer 
blir annorlunda. Den svenska ekono-
min kommer troligen fortsätta att 
känna av svallvågor från en stormig 
omvärld och under det kommande 
året väntas tillväxten bli låg.

Många av de förändringar vi har ge-
nomfört de senaste åren gör att vi står 
starkt rustade för framtiden. Verksam-
heten och våra förutsättningar att 
verka lokalt förändras kontinuerligt, 
men omtanken om våra kunder och 
vårt lokala koncept är något som be-
står. Det är det som är styrkan hos 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 
Vi ska därför fortsätta att utveckla bo-
laget, arbeta långsiktigt, skapa förtro-
ende och bygga värden för fortsatt 
stabil verksamhet.

Henrietta Hansson, VD
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SAKFÖRSÄKRING

Vi lämnar ett år med relativt låga skade-
kostnader bakom oss. Våra kunder har va-
rit förskonade från stormar och skador or-
sakade av stora mängder snö i området. Vi 
har lyckats effektivisera och därmed mins-
ka kostnaderna i bolaget och premieintäk-
terna fortsätter att öka på en marknad 
med hård konkurrens och lägre investe-
ringar. Sammantaget ger det ett tekniskt 
resultat för försäkringsrörelsen om 32,5 
Mkr, vilket är mycket glädjande. Det stär-
ker vår ekonomiska ställning och ger oss 
bra förutsättningar för framtiden.

BANK

Vi har ett år bakom oss då bankens voly-
mer har ökat med hela 17,5 procent, det 
bästa året sedan starten. Tillväxten har va-
rit god inom samtliga områden och främst 
inom lantbrukssegmentet. Där har utlå-
ningen ökat med 37 procent.

LIVFÖRSÄKRING

Länsförsäkringar Liv har fortsatt arbetet med 
att trygga spararnas pengar. Med dagens 
låga räntenivå är det svårt att garantera en 
rimlig avkastning. Som alternativ erbjuds 
kunderna fondförsäkringslösningar. Ge-
nom Länsförsäkringar Fondliv har kunder-
na tillgång till ett brett fondutbud av både 
våra egna fonder och externa fonder. Fon-
derna följs löpande upp för att säkerställa 
att förvaltarna fortsätter att prestera bra 
resultat och därmed ge kunderna möjlig-
het till bra avkastning på sitt sparande.

KAPITALFÖRVALTNING

Den politiska och finansiella oron i Europa 
och USA präglade de finansiella markna-
derna under 2012. Med fortsatt ökande 
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VAD GÖR EN FULLMÄKTIGELEDAMOT?
Britt Svensson kommer ursprungligen från Bodarp utanför Trelleborg men har bott i Skepparslöv i många år. 
Hon är företagare och arbetar som lärare i biologi och naturkunskap på Önnestadsgymnasiet. Tidigare drev 
hon ett lantbruk med köttproduktion, samt odling av bland annat potatis och sockerbetor. Britt har fortfar-
ande kvar en del av företaget men driften har tagits över av sonen. Som fullmäktigeledamot har Britt repre-
senterat Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads kunder från Vä sedan 1995. 

Britt Svensson

Förutom att delta på fullmäktigemöten 
och fatta strategiska beslut som rör bola-
get är fullmäktigeledamöter också ambas-
sadörer för Länsförsäkringar. Det är en vik-
tig uppgift som innebär att vi företräder 
bolaget i alla olika sammanhang där vi 
deltar, oavsett om det är privata tillställ-
ningar eller i sammanhang som hör till ar-
betet. Det är viktigt att vi som är valda att 
representera övriga kunder är lyhörda för 
kundernas synpunkter och också kan föra 
dialog med andra kunder om bolaget och 
bolagets vision. Vi får mycket information 
vid fullmäktigemötena och jag har själv 
haft mina sakförsäkringar i bolaget i alla år. 

Det innebär att jag har lärt mig en hel del 
om försäkringar under tiden. För fem år 
sedan bytte jag till Länsförsäkringar Bank 
också. 

Rådgivarna på banken är de jag oftast har 
kontakt med som privatperson. Det är vik-
tigt att rådgivarna är trovärdiga och kun-
niga. Det upplever jag att de är vilket sär-
skilt visade sig när de hjälpte oss med en 
generationsskifteslösning. Jag har alltid 
känt mig trygg som bankkund hos Läns-
försäkringar. Internetbanken är också ett 
mycket bra och lättanvänt hjälpmedel 
både när det gäller vardagsekonomi och 

placeringar. 

Jag får ofta frågor som rör människors 
försäkringar eller bankaffärer hos 
Länsförsäkringar. Naturligtvis uttalar 
jag mig aldrig om ett enskilt ärende, 
det har jag heller ingen insyn i. Där-
emot förmedlar jag gärna Länsförsäk-
ringars värderingar och övergripande 
ställningstaganden. Det är också ro-
ligt att kunna berätta om nya erbju-
danden och andra nyheter. På så sätt 
kan alla fullmäktigeledamöter med-
verka i bolagets kommunikation. 

Det jag hör är att många uppskattar 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
särskilt för att det är möjligt att samla 
sitt behov av bank, försäkring och 
fastighetsförmedling i samma bolag. 
Det är smidigt, rationellt och gör det 
enkelt att få god service. Det kräver 
naturligtvis ett bolag som har gott 
rykte och känns pålitligt. Utbudet 
måste vara bra och priserna ska vara 

rätt. Länsförsäkringar är kundägt, vilket 
dessutom innebär att vi vet att eventuella 
överskott går tillbaka till oss kunder.

Länsförsäkringar bidrar till två stipendier 
per år på vår skola, vilket vi är glada för. Sti-
pendierna går till elever med mycket goda 
studieresultat. Medarbetare från bolaget 
har också deltagit vid öppet hus och ko-
släpp vid skolan. 

Jag tycker att Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad har utvecklats mycket bra se-
dan sammanslagningen. Bolaget är väl 
synligt i området och kommer med nya 
tjänster som gör det ännu smidigare för 
kunderna. Det är därför väldigt roligt att 
fortsätta att följa bolaget som represen-
tant för kunderna.

6 Vad gör en fullmäktigeledamot?

•   Företräder kunderna

•  Fattar strategiska beslut om  
    bolagets utveckling

•   Utser styrelse

•   Är ambassadörer för bolaget

Fullmäktigeledamöter



– Vi kan underlätta valet av fond-
portfölj genom att ge dig olika 
fondförslag beroende på hur ak-
tiv du vill vara och vilken risknivå 
du vill ha.

/ Björn Lodin, Bank

– Meddelandefunktionen i inter-
netbanken är en säker och bra ka-
nal för att komma i kontakt med 
din rådgivare på banken. Skicka 
både frågor och ärenden den vä-
gen så återkommer vi så snart vi 
kan under dagen.

/ Jessica Nilsson, Bank

– Använd vår app för dina var-
dagsärenden, det är enkelt och 
smidigt. Funktionaliteten utökas 
hela tiden och du kan byta fonder 
där också.

/ Camilla Lahger, Bank

Tips till kunderna
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VAD INNEBÄR DET?
Kundägda, också kallade ömsesidigt ägda, försäkringsbolag ägs av de 
kunder som har sina försäkringar i bolaget, därmed har man inflytande 
och demokrati. Som sakförsäkringskund (om du har villa-, hem- eller 
bilförsäkring) i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är du också del-
ägare i bolaget. 

Ägt av kunderna

Vart tredje år väljer ägarna, det vill säga 
kunderna, representanter till fullmäktige-
kåren som är bolagets högsta beslutande 
organ. Fullmäktige väljer styrelse till bola-
get som i sin tur utser verkställande direk-
tören. Det är också fullmäktige som varje 
år beslutar om bolagets årsredovisning 
och om hur eventuella överskott skall han- 
teras. Överskott går tillbaka till kunderna i 
form av återbäring, prisvärda försäkringar  
eller i form av utökad service.

Fullmäktigekåren har också till uppgift att 
vara språkrör för bolaget. Vi har 60 fullmäk-
tigeledamöter, och nästan lika många 
suppleanter, från alla delar av vårt område. 
Tillsammans är det lika många som det 
finns anställda i bolaget. Det betyder att 
över 200 personer förmedlar det Länsför-
säkringar står för i sina nätverk. 

Alla 23 ömsesidigt ägda länsförsäkrings-
bolag i Sverige äger tillsammans Länsför-
säkringar AB (LFAB). I LFAB bedrivs ge-
mensam utveckling och service till bo- 
lagen. Även om LFAB är ett aktiebolag 
styrs det efter samma principer som de 
ömsesidiga bolagen. 

Det är ingen slump att ett kundägt bolag 
är engagerat i det samhälle där det verkar. 
Kundägda bolag styrs av en idé om män-
niskors trygghet, inte av en börskurs. Den 

långsiktiga omsorgen om kundernas 
pengar och trygghet är det enda uppdra-
get. Långsiktig stabilitet prioriteras framför 
kortsiktig kvartalsekonomi. Naturligtvis 
måste vi ha attraktiva erbjudanden, bra 
rådgivning både vad det gäller bank, för-
säkring och fastighetsförmedling samt sist 
men inte minst hantera skador mycket 
professionellt. Något som vi som lokalt 
verksamt och kundägt bolag har extra 
goda förutsättningar för. 

Ett aktiebolag har till uppgift att 
prioritera vinsten för aktieägarna. 
Ett ömsesidigt bolag ägs av för-
säkringstagarna och är därför en-
bart till för dem. Det betyder att 
bolaget kan tänka långsiktigt som 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad som 
verkat i över 170 år. 

Det är en enorm styrka att 
så många aktivt represen-
terar bolaget på olika sätt

Göran Trobro, Ordförande



tillsammans med Svenska Kunskapsförla-
get AB, kommuner och andra organisatio-
ner vilket innebär att Natur & Miljöpärmen 
är kostnadsfri för skolorna. 

BARNENS TRAFIKMILJÖ

För att barnen ska få en säkrare trafikmiljö 
har vi bidragit till Trafikkalendern lokalt. 
Skolbarn i årskurs F-6 i över 200 kommu-
ner får Skolbarnens Trafikkalender i sam-
band med skolstarten. Barnen deltar i sä-
songsanpassade uppgifter med tema 
trafik, ofta klassvis, vilket gör att olika tra-
fikfrågor aktualiseras under läsåret. 

ETT NARKOTIKAFRITT SVERIGE, 
ENS 2000

ENS 2000 har verkat sedan 1989 med mål-
sättning att varje skola alltid ska ha till-

gång till professionell och aktuell in-
formation om droger, missbruk och 
åtgärdsprogram. Det är en obunden 
organisation med ambition att arbeta 
folkbildande i drog- och missbruks-
frågor. Länsförsäkringar Göinge-Kristi- 
anstad stödjer kampanjen som före-
tagsmedlem. ENS 2000 arbetar med 
förebyggande åtgärder. I kampanj-
materialet ingår Drogförebyggarpär-
men, tidningen Respons, föreläsning-
ar, teaterföreställningar och filmer 
som till exempel Liv och Heroin. Allt 
detta distribueras helt kostnadsfritt 
till samtliga mellanstadie-, högstadie- 
och gymnasieskolor i landet.

SKEPPARSLÖVS KVARN

Skepparslövs kvarn köptes gemen-
samt av KLF, Kristianstadsortens La-
gerhusförening och Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad 2010. 

Avsikten var att bevara kvarnen som en 
samlingsplats för invånarna i Skepparslöv 
och Vä samt som ett utflyktsmål. Kvarnen 
ska vara ett centrum för utställningar, 
kommunal information och lokal försälj-
ning av produkter från bygden. Under året 
hade kvarnen bland annat öppet hus vid 
Möllornas dag och i samband med att 
årets skörd från Helgegården maldes i 
kvarnen. För att säkerställa kvarnens fram-
tid har också taket på kvarnen renoverats.

ÖKAD MEDVETENHET I FOKUS 

Alla Kristianstad kommuns 850 elever i års-
kurs sju upplevde en realistisk diskoteks-
brand där det gällde att ta sig ut när loka-
len rökfylldes. De fick också uppleva 
räddningstjänstens insatser för att rädda 
människor vid en trafikolycka. Däremellan 
fanns tillfälle att reflektera över frågor som 
berör säkerhet och brottslighet. Hur en 
hjälm förändrar förutsättningarna vid en 
cykel- eller mopedolycka demonstrerades 
vid Länsförsäkringars och Polisens gemen-
samma station. Vad händer om man kör 
med en trimmad moped och hur går det 
med körkortstillståndet då? Det är exem-
pel på frågeställningar som också diskute-
rades. Målet var att göra eleverna medvet-
na om risker och om hur de kan agera i 
utsatta situationer. 

Säkerhetsmässan arrangerades för tredje 
året i rad av Lokala Brotts- och drogföre-
byggande rådet (Brå) i Kristianstad, i sam-
arbete med Polisen, Kristianstads kom-
muns räddningstjänst, kultur- och fritids- 
förvaltning och barn och utbildningsför-
valtning, Trafikverket, NTF Skåne och Läns-
försäkringar Göinge-Kristianstad.

8 Samhällsengagemang

SAMHÄLLSENGAGEMANG
Vårt engagemang i samhället är en konsekvens av vilka vi är. Med vår historia 
och kundägda bolagsform är samhällsengagemang något helt naturligt.

Vi vill bidra till trygghet inte bara genom 
att förebygga skador utan också i form av 
ekonomisk trygghet och en omtanke om 
kundernas vardag. 

SKOLBARNENS MILJÖUTBILDNING

Syftet med Natur & Miljöpärmen är att ge 
uppväxande generationer bra miljökun-
skaper och på så sätt skapa förutsättningar 
för en bättre framtida miljö. Miljöpärmen 
är ett läromedel i natur- och miljökunskap 
för grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt 
och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig 
om hur alla kan leva på ett sätt som bättre 
tar hänsyn till vår natur och miljö. 

Genom att stödja Natur & Miljöpärmen med-
verkar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
till skolbarnens miljöutbildning. Det gör vi 

SAMHÄLLSENGAGEMANG



Moa och Alicia går på Sånnaskolan i Åhus. Elina, Emmi och Linnea går på Nosaby-
skolan i Kristianstad. Gemensamt för dem är att de går i sjunde klass och att de till-
sammans med alla från samma årskurs på alla skolor i kommunen besökte Säker-
hetsmässan i Kristianstad i höstas.

– Vi var på mässan en hel förmiddag och kunde gå mellan stationer där olika situationer 
visades. Vid en station fick vi se en film om bränder i skolor och lära oss vad påföljden blir 
om man är slarvig och orsakar en brand. Vid en annan station fick vi prova att blåsa i en 
alkoholmätare. Vi provade också att gå på en linje och ha speciella glasögon på oss. Glasö-
gonen gjorde att man upplevde världen på samma sätt som en onykter person gör.  Det 
var jättesvårt att gå rakt fram med glasögonen på. Våra kunskaper om vad som är ett brott 
testades. En person läste en berättelse och vi fick hålla upp lappar för att visa om perso-
nerna i berättelsen gjort rätt eller fel. Det var till exempel situationer där några klottrade, 
förstörde en bänk och klättrade upp på ett tak.  
 
– Vi fick också känna hur det kändes att vara på ett disco som rökfylls. Det blev jättemörkt 
och det var svårt att se. Vägen mot nödutgången var markerad med ljus så att vi hittade 
den. Det var en smal gång att gå i och det kändes otäckt. Vi lärde oss att vi alltid ska titta 
efter nödutgångar när vi kommer till nya platser. Det är lätt att glömma bort men betyder 
mycket om det börjar brinna och man blir rädd.

– Det som förvånade oss mest var vad som kan hända med huvudet om 
man råkar ut för en cykelolycka och inte har hjälm på sig. Det var som en 
skräckfilm, en vattenmelon fick vara huvudet som åkte i backen och den 
sprack. Vi trodde aldrig att det skulle kunna gå så illa. Sen visade de att 
ett ägg klarar ett fall om det har hjälm på sig. Det var många som började 
använda cykelhjälm efter det. Det borde vuxna också göra för deras hu-
vuden håller inte bättre än våra.

– Vi tycker att mässan var lärorik. Det bästa var att vi fick uppleva saker 
istället för att någon bara höll ett föredrag. 

Det bästa var att vi fick uppleva 
saker istället för att någon bara 
höll ett föredrag

VI VAR PÅ 
SÄKERHETSMÄSSAN

9Samhällsengagemang
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Sakförsäkringsmarknaden fortsätter att 
präglas av prispress och hård konkurrens, 
särskilt när det gäller boendeförsäkring. 
Läget på arbetsmarknaden medför att för-

säljningen av nya bilar mins-
kar vilket är en del i att mark-
naden för motorförsäkring 
minskar. För Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad har mo-
torförsäkringsbeståndet varit 
oförändrat under året. Vi har 
lyckats behålla våra mark-
nadsandelar och vår mark-
nadsledande position.

Bland kunder med privat sak-
försäkring hamnar Länsförsäk-
ringar högst enligt den kund-
nöjdhetsmätning Svenskt Kva- 
litetsindex genomförde under 
2012. Enligt undersökningen 
uppskattar kunder kontinuer-
lig kontakt med sina sakför-
säkringsbolag. Kontakt med 
kunderna och bra skaderegle-
ring är enligt undersökningen 
det som värdesätts mest. 

KUNDMÖTEN

Vi uppmuntrar alla kunder att 
ta sig tid att se över sina för-
säkringar tillsammans med 
någon av våra rådgivare. Livet 
förändras och det gör också 
försäkringsbehovet. Vi har 
möjlighet att lösa de flesta 
försäkringsbehov oavsett om 
det handlar om barnen, hem-

met, djuren, ägodelarna eller bilen. Det 
finns också särskilda erbjudanden för de 
behov studenter och ungdomar har.

AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT FÖRSÄKRING
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Det ska vara enkelt och smidigt att vara 
kund i Länsförsäkringar. Genom alla eve-
nemang vi och Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling arrangerar eller deltar i vill 
vi göra det ännu enklare att komma i kon-
takt med oss. Under 2012 deltog vi bland 
annat vid Hus & Hem mässan i Kristian-
stad, vårmarknaden i Hässleholm, Göinge-
mässan i Broby och bodagarna i Bromölla. 
Där fick kunderna råd om allt som har 
med bank, försäkring och fastighetsaffärer 
att göra.

Även om målsättningen är att våra kunder 
ska känna sig trygga om någonting hän-
der är det viktigt att minska riskerna. Kun-
der hos oss får del av ett stort kunnande 
om hur skador förebyggs. Med godkända 
lås och larm till bostaden finns möjlighet 
att påverka priset på en boendeförsäkring 
och minska risken för inbrott.

Vid vissa evenemang där vi medverkar är 
det möjligt att köpa omsorgsfullt utpro-
vade brandpaket till förmånliga priser. 
Många gånger deltar också våra experter 
på skadeförebyggande som då gärna be-
svarar frågor och ger råd.

DIGITALA KANALER

Sedan april finns Länsförsäkringar på Face-
book. Där presenteras skadeförebyggan-
de tips och nyheter. Under året har lans-
forsakringar.se förbättrats. Startsidan är 
omgjord och det som kunderna oftast vill 
göra när de besöker hemsidan har lyfts 
fram. Där får också försäkringskunderna 
en bra överblick över sina försäkringar. För 
förändringen fick vi ett hederspris 2013 av 
Web Service Award för bästa förbättring 
av hemsidan. 

PRIVAT FÖRSÄKRING
Våra kunder är alltid välkomna att ringa eller besöka våra kontor. 
Kunniga rådgivare besvarar drygt 120 000 samtal under året och 
träffar många kunder. 



Det är möjligt för ännu fler kunder att an-
sluta sig till e-faktura. E-faktura är något 
som hela länsförsäkringsgruppens satsar 
på för att förbättra och förenkla för kun-
derna. Det är också viktigt för att minska 
pappersutskick och miljöbelastningen i 
samhället. 

Arbetet fortsätter och vid halvårsskiftet 
2013 kommer vi att ha e-fakturamöjlighe-
ter för cirka 80 procent av de fakturor vi 
skickar ut.

FASTIGHETSFÖRMEDLING 

Lågkonjunktur och en ökad oro på arbets-
marknaden med fler varsel har gjort att 
privatpersoner har blivit allt försiktigare 
med att byta bostad. Antalet förmedlade 
fastigheter i vårt område har därför mins-
kat något det senaste året. 

– Anmäl gärna eventuella skador 
på lansforsakringar.se så vet du  
säkert att din anmälan har nått 
oss. Det förkortar också hante-
ringstiden.

/ Stefan Junger, skador

– Tänk på att alltid stänga av vatt-
net när du går hemifrån. Det mins-
kar risken för besvärliga vatten-
skador som tar tid att åtgärda.

 / Ann Lundquister, skador

– Att använda cykelhjälm är en en-
kelt åtgärd som minskar risken för 
svåra skallskador om olyckan är 
framme.

/ Christina Bertilsson, skador

Tips till kunderna
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Vi erbjuder helhetslösningar med fastig-
hetsmäklartjänsten, försäkringar och bo-
lån, för våra kunders trygghet i samband 
med bostadsaffärer. Att köpa ett hus är 
ofta den största affär en privatperson gör. 
Vårt nära samarbete gör det möjligt att 
med god rådgivning och snabba besked 
genomföra affären i önskvärt tempo. På 
lansforsakringar.se finns också boende-
guiden, med information om att köpa, äga 
och sälja bostad.

Under 2013 kommer vi tillsammans med 
fastighetsförmedlingen ge ut en tidning 
fyra gånger.  Tidningen skickas till alla hus-
håll i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad 
och Osby. I tidningen finns förutom de 
hus och bostadsrätter som fastighetsför-
medlingen just då förmedlar, information 
och nyheter inom bank, försäkring och 
fastighetsförmedling. 

Jag är stolt över att vi som enda 
aktör kan erbjuda allt under 
samma tak, bank, försäkring 
och fastighetsförmedling

Agneta Wennberg, 
Affärsområdeschef Privat försäkring
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Maria och Martin Månsson bor i Vik nära 
Simrishamn med sina döttrar Ines 4 år och 
Ebba 7 år samt hunden Duffy. Martin är 
företagare och driver bland annat caféet 
med den kända kakbuffén vid Stenshuvud 
och Maria är lärare. 

Sent en kväll i oktober blev jag väckt av 
hunden och märkte direkt att det kom 
tjock svart rök från soffan. Jag minns inte  
att jag tänkte alls utan tog hunden med 
mig och sprang direkt till flickornas sov-
rum och hämtade dem. Först när vi alla 
kom till hallen började brandvarnaren tju-
ta. När jag öppnade dörren exploderade 
flera fönsterrutor i vardagsrummet av het-
tan. Klädda i morgonrock och tofflor 
sprang vi till grannen som tur nog var 
hemma. Grannen ringde 112 och larmade.  

Han fick också instruktioner om hur han 
tillsammans med en annan granne kunde 
påbörja släckningsarbetet. Tack vare gran-
narnas modiga insats och en brandsläck-
are kunde husets väggar och tak räddas. 

Familjen Månsson i Vik 

DET HÄNDER BARA 
ANDRA 

Allt invändigt blev förstört, och då menar 
jag allt.

Insatschefen informerade mig hela tiden 
om läget under kvällen. Han kontaktade 
också Länsförsäkringar Göinge-Kristian-
stad redan på kvällen för att ta reda på  
vilken försäkring vi hade. Under natten 
kom en firma och stängde till huset så att 
ingen kunde ta sig in. Klockan 14:00 da-
gen efter stod Jonas från Länsförsäkringar 
i dörren och gav mig en lista över saker 
som behövde göras samt sina kontakt-
uppgifter. Det första han ville veta var om 
vi hade någonstans att bo på kort sikt och 
om vi hade pengar så att vi kunde köpa 
det vi behövde omedelbart. Jag hade lå-
nat ihop kläder till barnen på morgonen 
men ingen av oss hade några ytterkläder, 

inga skor, ingenting. Vi använder 
glasögon både jag och döttrarna 
så det var många ärenden att ut-
rätta och mycket utgifter de för-
sta dagarna. Det löste Länsför-
säkringar omgående med ett 
förskott. 

Martin kom hem först efter ett par dagar, 
han hade nog svårt att förstå omfattning-
en av branden innan dess. Att två ljus 
kunde blåsa ut ett hus. Vi var i chock hela 
första veckan. Några dagar senare ringde 

Karin från Länsförsäkringar Bank och und-
rade om vi behövde hjälp att betala räk-
ningar. Vi hade inte ens tänkt på att dosan 
till internetbanken var förstörd.

Vi fick skriva listor över alla våra ägodelar 
för att återfå värdet från försäkringen. I 
princip ingenting gick att rädda. Under 
de första veckorna revs allt skadat ut från 
huset. Det som sedan återstod var tegel, 
bjälkar, takstolar och yttertak. 

Uppbyggnaden påbörjades precis före 
jul. Det innebar att vi tillbringade hela jul-
lovet med att bestämma vilka köksluckor, 
bänkskiva, tapeter och alla möjliga andra 
detaljer vi ville ha. Det krävdes en mängd 
olika beslut hela tiden. Huset byggdes på 
70-talet vilket till exempel innebär 40 år 
gamla rör och en minst 20 år gammal 

Martin var på tjänsteresa. Maria hade nattat barnen och plockat undan. 
Det var ruggigt ute så hon tände ett par ljus och lade sig i soffan för att 
titta på TV, och somnade. Den scenen utspelade sig i ganska många 
hem den 22 oktober 2012.  Det var bara hemma hos Maria ljusen välte i 
soffan som började brinna. Exakt hur det gick till får vi aldrig veta.

Allt invändigt blev förstört, 
och då menar jag allt.

12 Affärsområde Privat försäkring
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varmvattenberedare. Det skulle vi ha be-
hövt åtgärda de närmaste åren. Nu gör vi 
det i samband med återuppbyggnaden. Vi 
kommer dessutom att installera seriekopp-
lade rökdetektorer som också reagerar på 
värme.  Vi vill kunna flytta in och känna oss 
säkra. Insatschefen har sagt att jag rädda-
de både mig och barnen genom att inte 
försöka släcka branden i första läget utan 
fokuserade på att ta oss ut ur huset. Jag 
har funderat över det och jag tror att det 
är de brandövningar vi regelbundet har 
på skolan som hjälpte mig. Det sitter i 
ryggmärgen att rädda barnen först.

Vi är glada för att vi har kunnat bo i närom-
rådet under byggtiden så att barnens var-
dag har kunnat vara så normal som möj-
ligt. Vi är glada för att vi hade ett hus som 
var i bra skick och en bra försäkring. Vi är 

också mycket nöjda med att vi har haft Jo-
nas att kontakta hela tiden. Han har kunnat 
svara på alla frågor om vad vi kan köpa 
och hur vi kan agera i olika situationer. Det 
enda vi känner oss osäkra på nu är hur vår 
ekonomi ser ut när allt det här är över. Alla 
förbättringar vi har beslutat att göra i hu-
set kostar naturligtvis en slant. Hittills har 
vi klarat det med egna medel men det 
känns som att det har varit en fördel att 
vara både bank- och försäkringskund i 
Länsförsäkringar. Skulle vi ha behövt öka 
lånen på huset har bolaget all information. 
För en annan aktör är det kanske svårare 
att öka lånen med säkerhet i ett hus som 
inte är uppbyggt ännu. 

Vi är också mycket tacksamma för allt vad 
våra vänner har gjort för oss under den 
här tiden. De har givit oss allt tänkbart 

stöd och praktisk hjälp. De har erbjudit sig 
att vara barnvakt, givit oss kläder till bar-
nen så att vi har  sluppit köpa allt nytt och 
en mängd andra bevis på att de har brytt 
sig om oss. Ebbas skolklass ordnade en in-
samling som bland annat gav barnen nya 
leksaker. Till och med Friskis och Svettis 
kom med en ny träningsväska när jag kom 
dit första gången.
 
Nu ser vi fram emot att få flytta tillbaka till 
huset i mars, Martin, jag och barnen. Jonas 
har lovat Ebba att hon ska få en särskild 
repstege så att hon kan kättra ut genom 
fönstret från sitt rum på övervåningen om 
hon snabbt behöver ta sig ut någon gång. 
Det tycker hon är spännande men vi hop-
pas alla att ingen av oss behöver vara med 
om det igen. 
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som gäller för företagare och lantbrukare. 
Genom årliga försäkringsgenomgångar 
säkerställer de att olika verksamheters för-
säkringsbehov är tillgodosett på bästa 
möjliga sätt. Det kan till exempel omfatta 
egendomsförsäkring, fordonsförsäkring, 
ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring och 
personförsäkring.

”Vårt lokala koncept har visat sig hållbart 
på lång sikt. Länsförsäkringar hade återi-
gen de nöjdaste sakförsäkringskunderna 
enligt Svenskt kvalitetsindex mätning 
2012. Det är tydligt att kontakten med 
kunderna är nyckeln till nöjda sakförsäk-
ringskunder. Det gäller också en bra ska-
dereglering.” säger Anders Axelsson, chef 
för Företag och Lantbruk försäkring.

Konkurrensen är och förväntas fortsätta 
att vara hård på marknaden för företags-
försäkring. Den rådande konjunkturen 
innebär minskade investeringar vilket i sin 
tur påverkar företagens och lantbrukens be-
hov av försäkringar. Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad kan trots det redovisa ett bibe-
hållet försäkringsbestånd mätt både i antal 
försäkringar och premievolym.

FÖRSÄKRA DIG OCH DINA 
MEDARBETARE 

Både företagare, lantbrukare, skogsbrukare 
och hästägare arbetar och lever i en miljö 
som kan vara mer eller mindre riskfylld.  
Ett bra försäkringsskydd är en ganska 
blygsam investering som ger ekonomisk 
trygghet om olyckan är framme eller vid 
sjukdom. Det kan också vara värdefullt att 
se över den ekonomiska framtiden och 
avsätta en slant till pensionen. Inte bara 
det, om verksamheten ska överlåtas på 
något av barnen krävs god framförhåll-
ning. Då är det bra att vara ekonomiskt 
förberedd med en individuell försäkrings-
lösning. Länsförsäkringar Göinge-Kristian-
stad erbjuder rådgivning kring dessa frå-
gor och kan utifrån ett heltäckande ut- 
bud av personförsäkringar skräddarsy ett  

FÖRETAG OCH 
LANTBRUK FÖRSÄKRING

Varje företag har sitt speciella behov av 
försäkringar. Allt beror på vilken verksam-
het som bedrivs och hur stort företaget 
eller lantbruket är. Vi erbjuder en flexibel 
företagsförsäkring och hjälper gärna till att 
hitta den bästa lösningen för varje verk-
samhet. Våra rådgivare har alla lång erfa-
renhet och god kännedom om de villkor 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads medarbetare är goda rådgivare 
till företagare och lantbrukare i området. 
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försäkringsskydd för våra företagare och 
lantbrukare.

Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring ut-
vecklas hela tiden. Hälsoprofilen är en av 
de förebyggande tjänsterna på lansfor-
sakringar.se. Utifrån personliga svar ger 
den tips som kan leda till hälsosammare 
vanor och en sundare livsstil.

FÖREBYGG SKADA

Brandskador kostar mycket pengar och 
orsakar både problem och lidande. Ge-
nom att systematiskt arbeta med att för-
hindra bränder, något som oftast varken 
är svårt eller dyrt, minskar risken för att 
drabbas. Under hösten påbörjades ett 
projekt i syfte att minska antalet skador till 
följd av brand. Det innebär att alla äldre 
bostadshus med fastbränsleeldning besik-
tigas av våra experter på skadeförebyg-
gande arbete. Kunderna får råd och tips 
på hur man kan minska risken för brand.  
Om det upptäcks fel eller brister får kun-
den ett protokoll över vilka förbättringar 
som behöver göras. Det arbetet kommer 
att fortsätta under 2013. 

SÄKER GÅRD OCH 
SÄKER HÄSTVERKSAMHET

Är du kund i Länsförsäkringar och medlem 
i LRF kan din verksamhet bli en Säker Gård 

eller Säker Hästverksamhet. Du får då en 
trygg gård med mindre risk för skador och 
olyckor. Säker Gård och Säker Hästverk-
samhet är ett samarbete mellan Länsför-
säkringar, Agria och LRF som hjälper till att 
med ökad kunskap och praktisk rådgiv-
ning hemma på gården hitta och rätta till 
brister som kan orsaka olyckor. Som god-
känd Säker Gård eller Säker Hästverksam-

het får man tillgång till 
förmåner som rabatt på 
försäkringar och kostnads-
fria skadeförebyggande 
råd. Håll utkik efter skyltar-
na Säker Gård och Säker 
Hästverksamhet som alla 
godkända gårdar får. God-
kända gårdar har till ex-

empel brandsläckarutrustning i alla bygg-
nader, brandvarnare i bostadshus och 
jordfelsbrytare i alla byggnader.

VI HJÄLPS ÅT ATT ÅTERVINNA

Skrot är idag en handelsvara med ett högt 
värde. Med den nya återvinningstjänsten 
får våra lantbrukskunder marknadsmässig 
ersättning för skrot som dessutom hämtas 
på gården. Tanken med återvinningsför-
säkringen är att hjälpa lantbrukare att på 
ett smidigt sätt bli av med skrot och miljö-
farligt avfall. Vi tömmer landsbygden på 
bekämpningsmedel, spillolja, lysrör och 
framförallt lantbruksskrot i form av gamla 
maskiner och annat som blivit liggandes. 
Det sker i samarbete med JRAB som tar 
hand om pappersarbetet och hämtar 
både skrot och miljöfarligt avfall. När det 
gäller miljöfarligt avfall står Länsförsäk-
ringar Göinge-Kristianstad för hälften av 
kostnaden (upp till 5 000 kr).

Anders Axelsson,
Affärsområdeschef Företag och Lantbruk försäkring

SERVICEPROGRAMMET

Från januari 2013 kommer företagskunder 
att erbjudas försäkringsgenomgång ge-
nom Länsförsäkringars digitala servicepro-
gram. Serviceprogrammet innebär att de 
anslutna kunderna får möjlighet till en  
avstämning av sitt befintliga försäkrings-
innehav två gånger per år. Däremellan får 
de ett nyhetsbrev med goda råd och tips. 
Vi ser också till att bidra med goda råd  
inför kundernas bokslut. Serviceprogram-
met ersätter naturligtvis inte våra vanliga 
möten med kunderna utan är ett komple-
ment och en utökad service till kunderna. 
Vi vill öka kundernas möjligheter att kunna 
ägna sig åt sina försäkringar när de har tid.

AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING

Sjukvårdsförsäkringen ger möjlighet 
till snabb vård, personlig rådgivning, 
hälsoprogram på webben och till-
gång till webbdoktorn. 





... vi har lärt oss mycket mer om 
hur man förebygger skador. 

Familjen Collin, Henrik och Therese med 
barnen Anton 5 år och Erik 3 år, bor på Es-
kilsberg i Västraby.  Henrik bedriver tillsam-
mans med föräldrarna mjölkproduktion 
på familjens gård i närheten, där Henrik 
också är född. Therese kommer från Broby 
och är logistikchef på IFF i Knislinge. 

För närvarande har vi 160 mjölkkor på går-
den. Som mest har vi upp mot 170 kor vil-
ket är maximalt vad vår mjölkgrop klarar 
av. Mjölkpriserna är ungefär desamma 
som för 20 år sedan. För att nå motsvaran-
de lönsamhet idag behövs mer än dub-
belt så många mjölkkor. För att underlätta 
arbetet har vi nyligen byggt ett kostall med 
helautomatisk utfodring. Nästa steg är kan-
ske att investera i en mjölkningsrobot. 

Båda gårdarna är godkända inom koncep-
tet Säker Gård sedan flera år tillbaka. Vi har 
alltid varit säkerhetsmedvetna och har 
haft brandsläckare och jordfelsbrytare i 
alla byggnader länge och gjort förbätt-
ringar på olika sätt i omgångar. När idén 
om Säker Gård först dök upp för cirka 7-8 
år sedan tyckte vi att det kunde vara bra 
att få hjälp med en genomgång av helhe-
ten. Therese hade då redan gått den ut-
bildningsdag som tillhör programmet och 
som styrelseledamot varit involverad i 
Glimma Ryttarförenings arbete med Säker 
Hästverksamhet.  

Familjen Collin

TRYGG MED SÄKER GÅRD 

En besiktningsman från Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad kom till gården och 
gjorde säkerhetsgenomgången tillsam-
mans med oss. Vi fick en sammanställning 
över vilka åtgärder vi behövde genomföra 
för att vi skulle bli godkända.  När det var 
gjort fick vi tillgång till de förmåner som 
kommer med godkännandet. Vi tycker att 
checklistan som användes var ett bra  
underlag för att själv tänka efter och kom-
ma på lösningar för att förebygga skador.  
Processen har därför också inneburit att vi 
har lärt oss mycket mer om hur man före-
bygger skador. 

Det är stor risk för brand i äldre byggnader.  
Vårt nybyggda kostall är inte alls förenat med 
samma risker. Om det skulle brinna där är det 
en brandsäker vägg mellan kornas utrymme 
och utrymmet för hö för att begränsa skador-
na. När brandväggen skulle byggas fick vi ex-
akta uppgifter från vår försäkringsrådgivare 
på Länsförsäkringar för hur man skulle göra 
för att alla regler skulle följas. Vi värdesätter att 
ha tillgång till kunniga rådgivare som vi kan 
diskutera med inför förändringar. Det har 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och det 
betyder mycket för oss. 

AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING
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AFFÄRSOMRÅDE BANK

Att våra kunder är nöjda kan till stor del 
bero på att de deltar i utvecklingsproces-
sen. Prioriteringar sker helt och hållet efter 
kundernas önskemål och efterfrågan.

Länsförsäkringars ungdomserbjudande 
lanserades i januari och är det bästa på 
marknaden. Det vänder sig till ungdomar i 
åldern 12-17 år. I erbjudandet ingår ung-
domskonto med betalkort, tillgång till in-
ternettjänster, telefonbank och mobila 
tjänster. Det ingår också en reseförsäkring 
om resan betalas med kortet, vilket de 
äldre ungdomarna uppskattar. Vi tillhan-
dahåller även ett mycket prisvärt och funk-
tionellt kreditkort till både privat-, lant-
bruks- och företagskunderna.

Swish, framtidens sätt att betala, lansera-
des den 12 december. Swishtjänsten är 
resultatet av Sveriges sex största bankers 
gemensamma vilja att göra det enklare för 
sina kunder att betala via mobiltelefonen. 
En undersökning visar att åtta av tio 
svenskar kan tänka sig att använda en 
tjänst för att betala via mobilen.

Det är mobilnumret som är nyckeln när du 
använder Swish och du behöver inte kän-
na till eller lämna ut kontonummer. Det 
går enkelt att till exempel dela på restau-
rangnotan direkt på plats, samla in pengar 
till klasskassan eller när du säljer något pri-
vat och vill få betalt säkert och snabbt. 
Pengarna landar på mottagarens konto 
efter bara några sekunder. Swish har samma 
höga säkerhetsnivå som internetbanken. 

Vi tror att det beror på att vi är kundägda 
och verkar lokalt. Det resultat som uppnås 
stannar lokalt för att bidra till att vidareut-
veckla bankens tjänster och komma våra 
kunder till godo.

Banken kan se tillbaka på 2012 som det 
bästa tillväxtåret i vår historia. Affärsvoly-
men ökade med 17,5 procent och uppgick 
vid årets slut till 4 926 Mkr. Tillväxten har 
varit god inom alla områden och främst 
inom affärsområde lantbruk. Antalet 
bankkunder uppgår till cirka 15 000.

”Vi står inför stora utmaningar framöver. 
Marknadsräntorna förväntas sjunka ytterli-
gare, konjunkturen känns osäker vilket kan 
medföra fortsatta problem i Sverige och i 
omvärden. Vi ska dock fortsätta att vara en 
stark partner till bankkunderna och en ut-
manare på marknaden inom privat- , lant-
bruk- och företagssegmentet. Målsätt-
ningen är att fortsätta att utveckla effektiva 
och lättillgängliga kombinationer av bank, 
försäkring och fastighetsförmedling för 
privatpersoner, lantbrukare och företagare” 
säger Alf Magnusson, Bankchef.

MÅNGA NYHETER  

De som använder Länsförsäkringars app 
för banktjänster är väldigt nöjda med den 
enligt App Store och Google play. I kund-
undersökningen Web Service Index som 
genomfördes i oktober 2012, ger kunder-
na Länsförsäkringars mobilapp högsta be-
tyg och 2013 tilldelades vi ett pris för bästa 
mobilapp av Web Service Award. 
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EN BANK FÖR FÖRETAG
OCH LANTBRUK

Våra kunniga rådgivare ger kostnadsfri 
rådgivning om både företagets och den 
privata ekonomin. Förutom rörelsekonto, 
kreditkort med mera för att enkelt hantera 
företagets dagliga ekonomi erbjuder vi 
flera olika placeringsmöjligheter. Till det 
finns möjligheter till lån och krediter för 
fastigheter, rörelser och maskiner. För den 
som enkelt vill hålla sig informerad om vad 
som händer i omvärlden informerar Läns-
försäkringars experter om nyheter, mark-
nadsbedömningar och placeringsförslag 
på lansforsakringar.se.

BANKEN MED DE MEST 
NÖJDA KUNDERNA
För sjätte året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning att 
Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder. Länsförsäkringar 
toppar också för åttonde året i rad listan över nöjda bolånekunder. 

Alf Magnusson, Affärsområdeschef Bank
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   Internetbanken är enkel och överskådlig, där får jag 
överblick över försäkringarna också

Sara bor tillsammans med sin sambo i Åhus. Hon arbetar som barnsjuksköterska på Barnkli-
niken vid CSK i Kristianstad.

– Jag har haft mina försäkringar hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad i många år. I sam-
band med att vi köpte huset förra året flyttade jag mina bankaffärer dit också. Internetban-
ken ger en mycket bra översikt, där ser jag både mina försäkringar och mina konton och 
sparande. Det mesta går enkelt att utföra i mobilen genom Länsförsäkringars app. Jag har 
provat att föra över pengar via Swish också, vilket var mycket smidigt. En mycket bra tjänst 
om jag vill föra över pengar till någon utan att behöva ett kontonummer.

Sara Andersson

Appen gör det enkelt att uträtta 
bankärenden när jag vill

Evelina bor tillsammans med Johan i ett hus i Öllsjö, Kristianstad. Evelina arbetar som elev-
assistent på en skola för autistiska barn. 

– Sedan vi köpte huset för snart två år sedan har vi båda våra bank- och försäkringsaffärer 
hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Det är viktigt för mig att ha en bankrådgivare 
som jag kan ha kontinuerlig kontakt med och litar på. Om jag har frågor kan jag alltid kon-
takta min rådgivare på Länsförsäkringar och få svar, det är något jag verkligen uppskattar. 
Det är också bra att alla vardagsärenden går att utföra i mobilen genom Länsförsäkringars 
app. Det är enkelt att förstå hur man ska göra. För Internetbanken gäller samma sak. Där får 
jag överblick över försäkringar, konton och sparande. Det är bekvämt att ha allt samlat på 
ett och samma ställe.

Evelina Gustafsson

Kunniga rådgivare och tydligt utbud tycker jag är 
viktigt i valet av bank och försäkringsbolag

I Hästveda bor Stickan och hans fru Eva.

– Vi har haft våra försäkringar och bankaffärer i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad i 
många år och alltid tyckt att det har fungerat bra. Nu har vi startat fondsparande åt barn-
barnen också. Länsförsäkringar har ett heltäckande utbud och en tydlig prissättning av 
tjänsterna vilket gör det enkelt och tryggt. Internetbanken är det jag använder mest. Den 
är logiskt uppbyggd och det är lätt att hitta information. Jag uppskattar också de rådgi-
vare jag har haft kontakt med under åren. De har alltid varit kunniga, seriösa och trevliga.  

Stickan  Sandberg

AFFÄRSOMRÅDE BANK
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FÖREBYGG SKADOR
Vi reglerade sammanlagt nära 19 000 skador under 2012. Det avsåg 
både personskador som till exempel olycksfall och skador på egendom. 
Sammanlagt var kostnaderna för ersättningar till kunder 289,6 Mkr.

Varje år går stora värden förlorade till följd 
av brand-, vatten-, och inbrottsskador. 
Skador påverkar också ofta vår miljö nega-
tivt. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
satsar varje år resurser på skadeförebyg-
gande rådgivning för att bidra till att öka 
tryggheten och samtidigt spara på miljön.  
Det kan vara allt från hur stor en brand-
släckare behöver vara till vilka lås och larm 
som är godkända, samt en mängd andra 
tips. Ambitionen är att informera om hur 
man ska göra innan något händer.  

Om något ändå händer vill vi att kunderna 
ska uppleva att deras skadeanmälningar 
hanteras snabbt och enkelt. Vi försöker 
hela tiden effektivisera arbetet och minska 
administrationen med hjälp av digitala 
lösningar.   

Vi var under 2012 förskonade från omfat-
tande stormar och översvämningar vilket 
har förbättrat skaderesultatet. Kostnaderna 
för ersättningar uppgick till 289,6 Mkr. Av 
de totala kostnaderna står kostnaderna för 
ersättning till följd av brand- och vatten-
skador för nära 25 procent.

BRAND

Antalet skador till följd av brand ökade 
kraftigt under några år men ser nu ut att 
ha planat ut. Det är främst bränder i bo-
stadshus som ökar. En brand inomhus kan 
snabbt övertända hela bostaden. Levande 
ljus, krånglande hushållsapparater eller 
bortglömda kastruller är vanliga orsaker. 
Skadorna blir ofta omfattande vilket inne-
bär att kostnaderna för ersättningar till 
skadedrabbade har ökat. 

INBROTT

Antal skador till följd av inbrott minskade 
under 2012. Säkerhetsmedvetandet ökar 
och allt fler använder godkända lås och 
har larm i sina bostäder, vilket minskar ris-
ken för inbrott.

VATTEN

Antalet vattenskador minskade något un-
der året, men genomsnittliga skadekost-
naden var högre än föregående år. Konse-
kvenserna av en vattenskada blir ofta 
stora varför kostnaderna för ersättningar 
till skadedrabbade uppgår till betydande 
belopp.

MOTOR

Antalet skador på fordon har hållit sig på 
en jämn nivå de senaste åren. Länsförsäk-
ringars maskinskaderapport tas fram varje 
år för att informera om vilka bilar som har 
flest maskinskador och vilka delar som of-
tast går sönder. Det är bra information in-
för ett bilköp. Årets rapport fokuserar på 
begagnade bilar och finns att läsa på lans-
forsakringar.se.

ÖKAD SÄKERHET FÖR ALLA

Vi är aktiv medlem i Brandskyddsförening-
en Skåne. Brandskyddsföreningen Skåne 
är en regional ideell förening som tillsam-
mans med Brandskyddsföreningen Sveri-
ge har till uppgift att inom Skåne län verka 
för ett säkrare Sverige, med särskild inrikt-
ning på brandskydd. Brandskyddsfören-
ingen Skåne samarbetar med Brand-
skyddsföreningen Sverige, andra regionala 
ideella brandskyddsföreningar och kom-
munal räddningstjänst.

De flesta bränder och olyckor sker i hem-
met eller på fritiden. Genom att bidra till 
gratis utbildningar för till exempel privat-
personer, familjer, ideella klubbar, fören-
ingar och organisationer hoppas vi kunna 
påverka, förebygga och förhindra att 
olyckor inträffar. Brandskyddsföreningen 
Skåne har flera olika typer av utbildningar, 
läs gärna mer på brandskyddsforeningen.
se/skane.

Per Vallbo, Skadechef



BRANDUTRUSTNING 
KAN RÄDDA LIV! 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads skadeförebyggare ordnar 
bland annat informationsaktiviteter för våra kunder i samarbete 
med Räddningstjänsten, BRÅ och Polisen. De bjuder in alla MC-
förare till en träff inför säsongen och deltar på mässor, marknads-
aktiviteter samt kundträffar för att informera om hur skador före-
byggs. Totalt träffade de under 2012, över 5 000 kunder runt om 
i vårt område. De sålde massor av skadeförebyggande produkter, 
gav råd och informerade om vad som är viktigt för att öka säker-
heten i hemmen och på arbetsplatser. 

Vårt särskilt utprovade brandpaket finns att köpa till förmånligt 
pris vid de flesta evenemang där vi deltar. Dessutom finns det 
tillgängligt på våra kontor i Kristianstad och Hässleholm. 
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Bengt-Ehrling Ohlsson, Skadeförebyggare

Peter Friberg, Skadeförebyggare

Vi  blir  alla  hemmablinda
 
– Många av våra kunder bor på gårdar som funnits i familjen i flera generationer. Husen har betydligt 
längre livslängd än vad rören för vatten och avlopp samt elledningar har. Det är lätt att missa slitage 
som innebär att säkerheten inte längre är tillräcklig. Som en extra service genomför Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad för närvarande besiktningar på främst lantbruk för att hjälpa till att identifiera 
brister som ägarna inte själva tänker på. Brister som kan leda till allvarliga olyckor men som också en-
kelt kan åtgärdas. Syftet är att minska risken för skada men om något händer ska försäkringen kunna 
ersätta det inträffade. 

En del av våra kunder bor i sitt första hus och som ny husägare är det en mängd frågor att sätta sig in i. 
Huset besiktigades när det köptes, sedan går tiden. Hur ofta ska sotaren komma? Vad är viktigt att åt-
gärda direkt och vad kan vänta? Det är frågor att ta ställning till och inte alldeles enkelt. Länsförsäk-
ringar Göinge-Kristianstad har stor erfarenhet och har möjlighet att vara rådgivare till våra kunder i 
deras skadeförebyggande arbete.

Kostnadsfri  säkerhetsgenomgång
– För att bidra till ökad trygghet för kunder som har butik eller restaurang genomförde Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad ett stort antal säkerhetsgenomgångar under 2012. En säkerhetsgenomgång inne-
bär att en besiktningsman från Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, tillsammans med ägaren går 
igenom butiken eller restaurangen med säkerhet i fokus. Det gäller såväl skydd för inbrott, rånskydd, 
vattenskador, brand som skador på eventuellt lager. Olika verksamheter har olika förutsättningar och 
därmed risker,  vilket kräver olika lösningar. Ett protokoll upprättas som underlag till de förbättringar 
som behöver genomföras. Ett av syftena med genomgången är att säkerställa att försäkringen kan ge 
ersättning om något händer, men viktigast är naturligtvis att minska risken för att en skada uppstår.    
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Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifi-
katet betyder att vi utvärderas regelbundet 
genom både intern och extern revision. 

TEKNIKEN TILL HJÄLP

Ett av miljömålen för 2012 var att minska 
vår miljöpåverkan genom att resa miljö-
vänligt vid tjänsteresor. Samtidigt arbeta-
de vi vidare på att minska pappersförbruk-
ningen i våra processer.  Vi genomförde 
också ett antal aktiviteter för att förebygga 
skador. 

När det gäller tjänsteresor har andelen 
tågresor jämfört med flygresor ökat mar-
kant, vilket vi är mycket nöjda med. Vi har 
också försökt minska resandet totalt sett 
genom att använda teknik för videokonfe-
rens vid interna möten istället för att resa 
mellan kontoren.

Tekniska lösningar är ofta framgångsrika 
medel för att värna om miljön. Bolagets 
styrelse och ledning har utrustats med en 
iPad-lösning för distribution av dokument 
och beslutsunderlag inför styrelse- och led-
ningsgruppsmöten. Det är många kilo pap-
per som inte längre skrivs ut och skickas 
med post till ledamöterna. 

Ett annat miljömål är att genomföra alla 
aktiviteter i vår plan för skadeförebyggan-
de arbete. 2012 års plan innehöll aktivite-
ter som att bjuda in till kundträffar och 
delta vid mässor för att informera om hur 
skador förebyggs. Vi ordnade också en 

LEDNINGSSYSTEM 

Styrsystemet för vårt miljöarbete utgår 
från en miljöutredning där vi tittar på vår 
verksamhets miljöpåverkan. Efter det ut-
formades en miljöpolicy, vår målbild för 
miljöarbetet.  

MILJÖPOLICY

I miljöpolicyn anges bland annat att vi ska 
öka vår miljökompetens och genom vårt 
engagemang i miljöfrågor påverka våra 
kunder och leverantörer. Läs gärna hela 
policyn på lansforsakringar.se

För att nå ambitionen i policyn har vi iden-
tifierat de områden där vi har störst miljö-
belastningar. Det är vid brand-, vatten- 
och motorskador samt vid uppvärmning 
av våra lokaler och vid tjänsteresor. I nästa 
steg tar vi fram miljömål och handlings-
planer för att nå målen samt rutiner för att 
kunna följa upp vår miljöpåverkan. 

Miljöarbetet berör och involverar alla 
medarbetare. Vi har även utsett en repre-
sentant för miljöarbetet i ledningen som 
har till uppgift att synliggöra miljöaspek-
ten i ledningsarbetet. Miljösamordnarens 
roll är att bidra till att ledningssystemet 
fungerar i det dagliga arbetet. Miljöarbe-
tet är idag en integrerad del i vår verksam-
het. Om det tidigare var en sakfråga i sig är 
det idag en aspekt i alla andra frågor. Varje 
år utvärderar ledningen om styrsystemet 
leder till ständiga förbättringar eller om 
rutiner ska ändras.

HÖGA MÅL FÖR MILJÖARBETET

träff med motorcykelförare och informe-
rade om hur olycksrisken minskar.  Kun-
derna fick säsongsanpassad skadeföre-
byggande information vid flera tillfällen. 

För att höja miljökompetensen genomför-
des en halvdags miljöutbildning för samt-
liga medarbetare under 2012. Syftet var 
att höja kunskapen inom miljöområdet 
och tänka oss in i de utmaningar vi har i 
framtiden samt hur vi behöver rusta oss 
för dem. 

Sonja Fransson, Miljösamordnare

Den övergripande målsättningen för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
är att ständigt förbättra vårt eget agerande för att minska miljöpåverkan. Ett 
av våra viktigaste mål är att förhindra olyckor och skador hos våra kunder 
genom vårt skadeförebyggande arbete.
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Miljöpris
Ett miljöpris har instiftats och kommer 
att delas ut första gången 2013. Priset 
går till den eller de som har gjort en vär-
defull insats för att förbättra miljön i 
vårt verksamhetsområde, eller har gjort 
en värdefull insats för att motivera och 
stimulera utvecklingen av miljöarbetet 
på sin arbetsplats, skola eller i sin före-
ning. Det kan delas ut till en enskild per-
son, förening, idrottsklubb, skolklass eller 
till ett företag. 

ARBETET FORTSÄTTER

Arbetet med digital distribution fortsätter. 
Idag kan många kunder betala sina försäk-
ringar genom e-faktura medan andra do-
kument fortfarande kommer med den 
vanliga posten. Våra förhoppningar är att 
vi under nästa år kan börja erbjuda digital 
distribution istället. Målet är att kunderna 
ska ha tillgång till alla sina dokument ge-
nom att logga in via lansforsakringar.se. 
Kunderna kommer också att själv kunna 
välja att bli aviserad när det finns nya do-
kument att läsa.



SAMVERKAN SOM 
STÄRKER LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
GÖINGE–KRISTIANSTAD
Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar. I Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagen 
därför samlat gemensamt bedriven affärsverksamhet, service- och utveckling. Länsförsäkringar ABs uppgift 
är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina lokala marknader.

AKTIEINNEHAV I LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad äger 
3,6 procent av aktiekapitalet i Länsförsäk-
ringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkring-
ar AB inräknas i Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstads konsolideringskapital. 

STYRKAN I VARUMÄRKET

Länsförsäkringars gemensamma varumär-
ke är mycket starkt i relation till konkurren-
ternas inom branschen för bank, försäk-
ring och pension. Under 2012 visade 
återigen Anseendebarometern, som görs i 
30 länder, att Länsförsäkringar har det 
högsta anseendet bland finansiella varu-
märken i Sverige.

Länsförsäkringar har länge legat i toppen 
när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur 
nöjda kunderna är med sin bank och sitt 
försäkringsbolag. 2012 års mätning visade 
att Länsförsäkringar hade Sveriges mest 
nöjda bank- och bolånekunder på privat-
marknaden. Inom sakförsäkringar blev 
placeringen etta bland både privatkun-
derna och företagskunderna. Inom livför-
säkring hade Länsförsäkringar de näst 

mest nöjda kunderna inom både tjänste-
pension och privat pension.

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING 

Fondförsäkring
I samband med Länsförsäkringar ABs för-
värv av Länsförsäkringar Fondliv under 
hösten 2011 lades grunden för en tydlig 
framtidssatsning att erbjuda fondförsäk-
ringslösningar till företag och privatperso-
ner. Länsförsäkringars fondutbud består 
av cirka 30 fonder med eget varumärke 
och cirka 40 externa fonder, sammanlagt 
cirka 70 fonder. Fonderna under eget va-
rumärke finns inom Länsförsäkringars 
eget fondbolag och förvaltas av noga ut-
valda externa förvaltare. De externa fon-
derna ger ytterligare bredd och djup åt 
utbudet och har valts ut för att de preste-
rar goda resultat jämfört med andra lik-
nande fonder på marknaden. Över tid 
görs en löpande systematisk uppföljning 
för att säkerställa att fonderna och förval-
tarna fortsätter att prestera bra resultat. 

Traditionell livförsäkring
Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömsesidi-
ga principer och förvaltar 123 mdr åt kun-

der som valt traditionell förvaltning i sitt 
sparande. Som ett led i arbetet med att 
förbättra bolagets nyckeltal stoppades i 
princip all nyteckning med traditionell för-
valtning under 2011. I traditionell förvalt-
ning sker placeringarna normalt i räntebä-
rande värdepapper, aktier, fastigheter och 
alternativa investeringar. Under 2012 har 
Länsförsäkringar Liv fortsatt arbetet med 
att förbättra nyckeltalen och minska ris-
kerna i placeringsportföljen. Detta arbete 
ledde till att nyckeltalen stärktes, trots fort-
satta räntenedgångar. Placeringarna be-
står per december 2012 till största delen 
av långa räntebärande värdepapper. Läns-
försäkringar Liv med dotterbolag konsoli-
deras inte i Länsförsäkringar ABs koncern-
redovisning eftersom resultatet i sin 
helhet tillfaller livförsäkringstagarna. 
 
BANKVERKSAMHET 

Länsförsäkringar är Sveriges femte största 
retailbank. Bankverksamheten, som en-
bart finns i Sverige, har en bred lönsam 
tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda kun-
der. Länsförsäkringars bankverksamhet er-
bjuder privatpersoner, lantbrukare och 
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småföretagare ett komplett utbud av 
banktjänster. För sjätte gången i rad har 
Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda 
bankkunder på privatmarknaden enligt 
Svenskt Kvalitetsindex och för åttonde 
året i rad Sveriges mest nöjda bolånekun-
der på privatmarknaden. 

Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotter-
bolag till Länsförsäkringar AB. I bankkon-
cernen ingår förutom moderbolaget Läns-
försäkringar Bank också dotterbolagen 
Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkring-
ar Fondförvaltning och Wasa Kredit. 

DJUR- OCH GRÖDAFÖRSÄKRING

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars 
specialistbolag för djur- och grödaförsäk-
ring. Agria är marknadsledande i Sverige 
med en marknadsandel på 57 procent. 
Agria är ett renodlat specialistbolag för 
djurförsäkring och nyckelbegrepp som 
kompetens och engagemang har byggt 
ett mycket starkt dottervarumärke till 
Länsförsäkringar. Agria har ett nära samar-
bete med flera djurägarorganisationer. 
Verksamheten växer sig även allt starkare 

på marknader utanför Sverige – idag Stor-
britannien, Norge och Danmark.
 
STABIL ÅTERFÖRSÄKRING TILL 
LÄGRE KOSTNAD

Alla försäkringsbolag har behov av att 
skydda sin verksamhet mot kostnader för 
stora enskilda skador och naturkatastrofer. 
Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till 
speciella återförsäkringsbolag på den in-
ternationella marknaden för att försäkra 
en del av sina risker. Inom länsförsäkrings-
gruppen har bolagen en naturlig möjlig-
het att dela riskerna mellan sig. 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad be-
talar årligen in en återförsäkringspremie 
till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras 
bland annat på exponering och skadehis-
torik, men också på hur stort så kallat själv-
behåll bolaget väljer. Självbehållet kan 
jämföras med den självrisk som privatper-
soner och företag betalar inom skadeför-
säkring. Genom gemensam upphandling 
och intern återförsäkring behålls den 
största delen av återförsäkringspremien 
inom länsförsäkringsgruppen och kostna-

derna för externa återförsäkrare blir min-
dre och stabilare, något som gynnar Läns-
försäkringar Göinge-Kristianstads kunder.  

GEMENSAM UTVECKLING 

En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att 
driva länsförsäkringsgruppens gemen-
samma utvecklingsarbete. Uppdraget är 
att stärka länsförsäkringsbolagens konkur-
renskraft och värde för kunderna genom 
utveckling av produkter och koncept, mö-
tesplatser, processer och verktyg så att vi 
lokalt kan bli ännu mer framgångsrika på 
våra respektive marknader och att realise-
ra marknadsstrategins mål om lönsam till-
växt och de mest nöjda kunderna.

För 2012 hade Länsförsäkringar AB en ge-
mensam utvecklingsplan som innebar 
drygt 650 Mkr fördelade över delmarkna-
derna Privat, Företag och Lantbruk och 
vissa gemensamma projekt. Fokus för året 
var tvingande regelverksdrivna projekt in-
om risk- och kapitalområdet liksom inom 
behörighetsområdet, projekt som ger 
snabba effekter och projekt som skapar 
tillväxt och kundnytta.
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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETSINRIKTNING

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har sitt verksamhetsområde i 
hela eller delar av följande kommuner: Hässleholm, Osby, Östra Gö-
inge, Kristianstad, Bromölla, Tomelilla och Simrishamn. Bolaget erbju-
der ett fullsortiment av sakförsäkringar till företag, skogs- och lant-
bruk 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 sakförsäkringskunder. Dessa har 
inflytande över verksamheten genom att de utser 60 fullmäktigele-
damöter, vilka ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstäm-
man 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 2012 tack vare ökningar i premiebeståndet, en gynnsam ut-
veckling av skadekostnaderna och en god kapitalavkastning. Resul-
tatet i försäkringsrörelsen uppgår till 32,5 (0,8) Mkr och totalt resultat 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 126,0 (-29,9) Mkr.

Under året som gått har våra kunder varit förskonade från större vä-
derrelaterade skador såsom stormar, översvämningar och snötrycks-
skador. Detta gör att skaderesultatet har förbättrats väsentligt sedan 
föregående år. Två skadehändelser har resulterat i skadekostnader 
överstigande självbehållet på 6 Mkr. Årets skadekostnader för egen 
räkning uppgår till 289,6 (291,5) Mkr och skadeprocenten till 74 (76). 

I skaderesultatet för 2011 ingår en positiv post på 38,1 Mkr för egen 
räkning avseende upplösning av reserver i trafikaffären inklusive 
följdverkan på skadebehandlingsreserven. Före upplösning av dessa 
reserver uppgick skadekostnaderna till 329,6 Mkr och skadepro- 
centen till 85.

Vi har under 2012 startat intressebolaget LF Affärsservice Sydost AB 
tillsammans med Länsförsäkringar Blekinge. I bolaget ingår funktio-
nerna Redovisning och IT samt Service och Telefoni, och syftet med 
bolaget är att minska driftskostnaderna och sårbarheten för dessa 
funktioner.

Under 2012 har också en fusion skett mellan de två helägda dotter-
bolagen AB Tivoliparken och Länsförsäkringar Göinge Service AB och 
samtliga resultat- och balansposter i Länsförsäkringar Göinge Service 
AB har överförts till AB Tivoliparken. AB Tivoliparken äger nu båda de 
gamla bolagens delar i Humlegårdens fastighetsbestånd.

För sjätte gången i rad har Länsförsäkringar landets mest nöjda 
bankkunder på privatmarknaden. Det visar årets undersökning från 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Undersökningen visar också att Länsför-
säkringar för åttonde året i rad har landets mest nöjda bolånekunder. 
Dessutom framgår i undersökningen att Länsförsäkringar har de 
mest nöjda sakförsäkringskunderna bland såväl privatpersoner som 
företag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET

Under årets första månader har inga väsentliga händelser inträffat.

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING I KONCERNEN

TOTAL AFFÄRSVOLYM OCH MARKNAD

Den totala volymen för bolagets affärer fördelar sig enligt nedan, Mkr: 
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Sakförsäkring 2012 2011 Livförsäkring 2012 2011

Direkt försäkring: Premieinkomst 171,0 192,6

Premieinkomst 408,3 402,5

Mottagen återförsäkring: Finansiella tjänster

Premieinkomst 68,6 82,0 Bank, inlåning 1 557,8 1 327,3

Förmedlad försäkring: Bank, utlåning 3 225,9 2 742,0

Premieinkomst 32,8 32,7 Fondvolym 142,2 111,5

Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Göinge–Kristianstad 
avger härmed årsredovisning för 2012, bolagets 171:a verksamhetsår.



SAKFÖRSÄKRING

Antalet försäkringar i egna branscher uppgick till 153 584 (152 247) 
varav 77 644 (76 439) utgjorde motorfordonsförsäkringar.

Premieinkomst, Mkr. 2012 2011

Direkt försäkring:

  Hem, villa, fritidshus 104,5 100,5

  Företag, kommun, lantbruk 115,9 112,2

  Motor Kasko 94,7 94,9

  Motor Trafik 80,1 82,6

  Olycksfall 13,1 12,3

408,3 402,5

Mottagen återförsäkring 68,6 82,0

Förmedlad försäkring:

  Djur och gröda 32,8 32,7

Totalt meddelad och förmedlad skadeförsäkringsaffär 509,7 517,2
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Marknadsandelar i procent 2012 2011

Direkt försäkring

   Villa/Villahem 61 63

   Lantbruk 90 89

   Företag 35 37

   Företagsmotor 49 48

   Personbil 48 48

   Samtliga försäkringspliktiga fordon 50 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 länsförsäkringsbo-
lagen är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ett av de bolag som 
har de största marknadsandelarna inom eget verksamhetsområde. 
Marknadsandelarna framgår av nedanstående tabell:

SKADEUTFALL

Försäkringsersättningarna brutto (före återförsäkrarnas andel av 
skadekostnader), exklusive skaderegleringskostnader, uppgår till 
305,8 Mkr (351,4), varav i direkt affär 252,0 Mkr (287,1). Försäkrings-
ersättningarna för egen räkning (efter återförsäkrarnas andel av 
skadekostnader), exklusive skaderegleringskostnader uppgår till 
265,4 Mkr (264,5), varav i direkt affär 211,6 Mkr (200,1).

Under året som gått har det inträffat två skadehändelser som har 
resulterat i skadekostnader överstigande självbehållet, 6 Mkr. Årets 
skadekostnader för egen räkning uppgår till 289,6 (291,5) Mkr.

Styrelsen har beslutat att diskontera trafikreserverna. Diskonte-
ringen har påverkat det egna kapitalet med 17,1 Mkr (18,4) avse-
ende den direkta affären.

Avvecklingen av tidigare års avsättningar för oreglerade skador i 
direkt affär innebar ett resultat för egen räkning på -0,2 (29,6) Mkr. 

Bolaget beslutade under 2011 att lösa upp reserver avsatta i trafik-
affären för åren 2004-2008 till ett värde av 38,1 Mkr för egen räk-
ning inklusive följdverkan på skadebehandlingsreserven. Detta 
har påverkat skade- och avvecklingsresultaten positivt för jämfö-
relseåret 2011. Före upplösning av dessa reserver uppgick försäk-
ringsersättningarna till 329,6 Mkr och avvecklingsresultatet till -8,5 
Mkr.

FINANSFÖRVALTNING

Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 1 960,0 (1 835,1) Mkr. Koncernens likvidi-
tet uppgick vid verksamhetsårets slut till 62,0 (37,3) Mkr.

Den totala avkastningen på koncernens placeringar uppgick till 
116,3 (-12,5) Mkr varav direktavkastning 31,7 (34,1) Mkr

Fördelningen av den totala avkastningen på koncernens place-
ringstillgångar framgår av tabellen överst på nästa sida:

Följande antal skador har anmälts
under året:

2012 2011

Kombinerade skador (direkt försäkring exkl. motorfordon) 10 042 11 504

Motorfordonsförsäkring (inkl. trafik) 8 473 8 478



Marknadsvärde
2011-12-31

Netto- 
placering

Värde- 
förändring

Marknadsvärde
2012-12-31

Direkt- 
avkastning

Totalavkastning
(förvaltningsresultat)

Mkr % Mkr Mkr Mkr % Mkr Mkr %

Fastighetsinnehav 212,3 15,8 0 4,1 215,4 15,1 7,1 11,1 5,3

Aktier i koncernföretag 158,5 11,8 0 11,2 169,7 11,9 0 11,2 7,0

Aktier och andelar 361,3 27,0 48,2 39,2 448,6 31,5 11,6 50,8 13,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 602,6 45,0 -29,6 14,7 587,8 41,3 12,4 27,1 4,6

Lån 5,6 0,4 -2,5 0,1 3,2 0,2 0,2 0,3 7,3

Placeringstillgångar (aktiva) 1 340,3 100,0 16,1 69,3 1 424,7 100,0 31,3 100,5 7,5

Strategiska innehav och övrigt 476,3 0 15,4 491,7 0 15,4 3,2

Placeringstillgångar totalt 1 816,6 16,1 84,7 1 916,4 31,3 115,9 6,4

Kassa och bank 37,3 24,7 0 62,0 1,2 1,2 2,0

Upplåning för placering -18,8 0,4 0 -18,4 -0,8 -0,8 4,3

Summa placeringstillgångar 1 835,1 41,2 84,7 1 960,0 31,7 116,3 6,3
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LIVFÖRSÄKRING

Under 2012 introducerade Länsförsäkringar Fondliv den nya Ga-
rantiförvaltningen, ett placeringsalternativ där kunden är garante-
rad att få tillbaka inbetald premie. Denna förvaltningsform riktar 
sig i första hand till tjänstepensionsmarknaden och innebär att vi 
har ett förvaltningsalternativ som ersätter traditionell förvaltning 
eftersom vi inte längre erbjuder det till nya kunder.
 
På Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har vi under året fokuserat 
på kunder med sparande i traditionell försäkring för att erbjuda 
rådgivning och presentera olika placeringsalternativ.

Detta kommer vi att fortsätta med även under 2013. Med start un-
der våren kommer cirka 200 000 kunder i hela landet med spa-
rande i traditionell förvaltning i Länsförsäkringar Liv att få möjlig-
het att ändra sina villkor. Erbjudandet som de berörda kunderna 
får är att genom att sänka den garanterade räntan bland annat få 
lägre avgifter och ny tillgångsportfölj och som resultat av detta 
höjd återbäring.
 
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 714 Mkr för Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad, vilket innebär en ökning med drygt 17 procent. Fram-
förallt utvecklingen för utlåning inom lantbrukssegmentet har va-
rit stark och volymen har ökat med 37 procent.

Under 2012 har utvecklingen av digitala lösningar för kundernas 
bankaffärer fortsatt. Våra kunder kan nu skanna in OCR-raden med 
mobilens kamerafunktion samtidigt som vi har inför mobilt Bank-
ID som ett alternativ till att signera med säkerhetsdosan. I slutet av 
året lanserade Länsförsäkringar tillsammans med fem andra ban-
ker betalningsapplikationen Swish, i vilken man skickar betalning-
ar direkt till mottagarens kontonummer via mobiltelefonnumret.

Precis efter årsskiftet 2013 tilldelades Länsförsäkringar också pris 

för bästa mobilapp av Web Service Award. Motiveringen är att 
”Länsförsäkringars app har mycket nöjda besökare. Man har skapat 
en stilren och lättillgänglig app där kunden kan utföra största de-
len av sina bankärenden direkt via mobilen. Med appen har man 
alltid banken tillhands och kunderna gillar det!”

ÅRETS RESULTAT

Koncernens totala resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 126,0 (-29,9) Mkr och efter dispositioner och skatt till 
138,2 (-19,1) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 
32,5 (0,8) Mkr. De störst bidragande orsakerna till årets goda resul-
tat är ökningar i premiebeståndet, en gynnsam utveckling av ska-
dekostnaderna och stigande orealiserade värdeförändringar på 
bolagets placeringstillgångar.

Av 5-årsöversikten på sidan 32 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 2013.

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 2013 kommer vi också att fokusera på att utveckla det fy-
siska kundmötet samt att öka antalet kundmöten.
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VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

FÖRSÄKRINGSRISKER

Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Den 
genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning 74,0 procent un-
der de senaste fem åren återspeglar försäkringsrisken. Bolaget be-
slutade under 2011 att lösa upp reserver avsatta i trafikaffären till 
ett värde av 38,1 Mkr för egen räkning inklusive följdverkan på ska-
debehandlingsreserven. Före upplösning av dessa reserver upp-
gick den genomsnittliga skadeprocenten i direkt affär för egen 
räkning under de fem senaste åren till 77,7.

Skadeprocenten för egen räkning har under den senaste 5-årspe-
rioden varierat mellan 67 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 
procent av premieintäkten.

Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Pre-
mieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 68,6 (82,0) Mkr 
eller 14,4 (16,9) 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 12,9 (13,3) 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 möj-
ligt. 

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 131 (95) 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 aktiein-
dexobligationer och optioner. En 10-procentig nedgång i aktie-
kurser innebär en inverkan på vinst före skatt med 121 (101) Mkr.

RÄNTERISK

Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, 
det vill säga obligationer, statsskuldväxlar och lån utgjorde vid rä-
kenskapsårets utgång 591 (589) 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 2012 
uppgår de konstaterade kreditförlusterna till 957 kkr. 

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

MILJÖ

MILJÖPOLICY

Enligt Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads miljöpolicy ska bola-
get arbeta för att minska miljöpåverkan.

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

Vi ska …
uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter 
och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang 
med samhällets miljömål.

Vi ska …
öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrå-
gor påverka våra kunder och leverantörer.

Genom att …
• aktivt arbeta med att förebygga skador. 
• arbeta för att begränsa våra koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. 
• ställa miljökrav vid upphandling med byggentreprenörer och bil-
verkstäder.
• sträva efter miljövänliga alternativ vid egna inköp. 
• ständigt sträva efter effektiv resursanvändning på våra kontor.

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

MILJÖBERÄTTELSE 2012

För miljöberättelse hänvisas till avsnittet Höga mål för miljöarbetet 
på sidan 22.

MEDARBETARE

På Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetar vi kontinuerligt 
med att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för att i framtiden 
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kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Lyckas vi med 
det kan vi öka vår egen konkurrenskraft. Vi menar att ett av de vik-
tigaste skälen till att vi har varit så framgångsrika på marknaden är 
vår kompetens, det vill säga vår förmåga att ge kunderna det kun-
derna behöver. Genom att arbeta konsekvent med kompetensut-
veckling 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 på det höga 
antalet sökande på utannonserade tjänster.

En medarbetarundersökning genomfördes i september månad. 
100 procent av medarbetarna svarade, vilket är unikt i samman-
hanget, 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 107 till anta-
let, varav 54 procent kvinnor. Fördelningen kvinnor/män i före-
tagsledningen är 50/50 procent och i styrelsen 33/67 procent. 
Medelåldern är för kvinnor 44,4 år, för män 44,9 år och totalt för 
bolaget 44,6 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 2012 genomfördes en Arbetsmiljöutbildning för samtliga 
chefer, teamledare och skyddsombud, som resulterade i en ar-
betsmiljödiplomering 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. Bolaget har 
under 2012 tagit fram en ny modell för utvecklingssamtal och 
även utvecklat lönesamtalsmodellen. 

Ergonomiska genomgångar erbjuds genom företagshälsovården 
till samtliga medarbetare vid behov. Utbildning i hjärt- och 
lungräddning samt användning av hjärtstartare genomförs konti-
nuerligt.

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-
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 2012 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 2012 uppgick den totala sjukfrånvaron, oav-
sett ålder och kön, som andel av ordinarie arbetstid till 2,6 procent. 
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 hante-
rar 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. 

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 och 
det finns ett starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling 
samt tillväxt. Liksom övriga länsförsäkringsbolag stödjer och sam-
arbetar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad aktivt med organisa-
tioner, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv.

Trygghet är själva grunden för Länsförsäkringar Göinge-Kristian-
stads verksamhet. Under lång tid har syftet varit att skapa individu-
ell 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 trafiksäkerhetsar-
bete, hälsoförebyggande arbete och aktivt miljö- och klimatarbete 
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i närmiljön och i hela landet. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
bedriver ett aktivt skadeförebyggande arbete, som både minskar 
skadekostnader och utsläppen av koldioxid. Det förstnämnda 
kommer dagens kunder till glädje genom fortsatt konkurrenskraf-
tiga premier. De minskade utsläppen kommer framtida generatio-
ner till glädje. Omsorgen om det lokala samhället 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 minskade risker i samhället.

KONCERNEN

Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Göinge- 
Kristianstad (537000-2320) samt de två helägda dotterbolagen Dok-
torns Backe AB (556637-9755) och AB Tivoliparken (556684-8247). 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Kon-
cernens fria kapital inklusive årets resultat uppgår till 623 238 kkr. 
Av detta ska inget överföras till bundet eget kapital som uppgår 
till 517 137 kkr.

DOTTERBOLAG

Fastighetsbolaget Doktorns Backe AB är ett helägt dotterbolag till 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och bolagets verksamhet 
omfattar uthyrning av lägenheter till främst privatpersoner.
 
AB Tivoliparken är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Gö-
inge-Kristianstad. Bolaget förvärvade under 2005 Länsförsäkringar 
Kristianstads del i Humlegårdens fastighetsbestånd. Under 2012 
fusionerades AB Tivoliparken med det helägda dotterbolaget 
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 förlust har i enlighet med bolagsstämmans beslut 
överförts till balanserade vinstmedel.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman be-
sluta att årets vinst, kronor 109 931 332, jämte balanserad vinst, kro-
nor 485 365 549, totalt kronor 595 296 881 överföres i ny räkning.



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 2008-2009 avser beloppen Länsförsäkringar  
Göinge.  I kolumn 2010 redovisas beloppen som om beståndsöverlåtelsen hade skett 1 januari 2010.

* 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. Före upplösning av dessa reserver uppgick försäkringsersättningar för egen räkning till 329,5 Mkr och skadeprocenten till 85.

** Avser moderbolaget

Femårsöversikt
Belopp i kkr 2012 2011 2010 2009 2008

RESULTAT, KONCERNEN
Premieintäkt f.e.r. 393 749 385 882 380 690 188 454 192 362

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 650 10 533 9 356 3 862 7 417

Försäkringsersättningar f.e.r. -289 577 -291 519* -311 199 -128 895 -128 112

Driftskostnader f.e.r. -79 302 -85 020 -82 264 -40 397 -38 576

Återbäring 0 0 2 342 0 1 725

Samgåendekostnader 0 -19 115 -644 0 0

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 32 520 761 -1 719 23 024 34 816

Finansrörelsens resultat 107 426 -24 964 105 890 88 689 -106 665

Övriga intäkter och kostnader -13 982 -5 697 -12 368 -7 522 -4 000

Resultat före dispositioner och skatt 125 964 -29 900 91 803 104 191 -75 849

Årets resultat 138 177 -19 109 69 408 78 066 -48 517

EKONOMISK STÄLLNING, KONCERNEN
Placeringstillgångar, verkligt värde 1 817 649 1 717 399 1 667 144 814 085 684 514

Premieinkomst f.e.r. 396 896 391 555 379 853 189 021 191 376

Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 663 840 652 676 640 940 294 111 285 831

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 1 140 375 1 002 198 1 021 307 489 651 411 584

Uppskjuten skatt 219 742 243 982 257 903 120 813 99 630

Konsolideringskapital 1 360 117 1 246 180 1 279 210 610 464 511 214
Konsolideringsgrad % 343 318 337 323 267

Kapitalbas** 1 234 639 1 125 031 1 184 923 583 771 485 739

Erforderlig solvensmarginal** 77 349 75 806 78 055 37 901 37 614

NYCKELTAL
Försäkringsrörelsen
Skadeprocent f.e.r. 73,5 75,5* 81,7 68,4 66,6

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

Totalkostnadsprocent f.e.r. 93,6 97,5 103,4 89,8 86,7

Kapitalförvaltning
Direktavkastning % 1,7 1,9 2,1 2,7 3,4

Totalavkastning % 6,3 -0,7 6,8 12,0 -11,3
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* Bolaget beslöt 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 försäkringsersättningarna till 329,6 Mkr.

Resultaträkning
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Koncernen Moderbolaget
Belopp i kkr Not 2012 2011 2012 2011

Premieintäkter f.e.r.
Premieinkomst 3 476 932 484 535 476 932 484 535

Premier för avgiven återförsäkring -80 036 -92 980 -80 036 -92 980

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -3 147 -5 673 -3 147 -5 673

393 749 385 882 393 749 385 882

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 7 650 10 533 7 650 10 533

Försäkringsersättningar f.e.r. 5
Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -351 708 -326 061 -351 708 -326 061

Återförsäkrares andel 70 148 40 604 70 148 40 604

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

Före avgiven återförsäkring 21 656 -52 439 21 656 -52 439

Återförsäkrares andel -29 673 46 377 -29 673 46 377

-289 577 -291 519* -289 577 -291 519*

Driftskostnader f.e.r. 6 -79 302 -85 020 -76 373 -81 007
Återbäring 0 0 0 0
Samgåendekostnader 7 0 -19 115 0 -19 115

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 32 520 761 35 449 4 774

ICKE TEKNISK REDOVISNING Koncernen Moderbolaget
Belopp i kkr Not 2012 2011 2012 2011
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 32 520 761 35 449 4 774

Kapitalavkastning, intäkter 8,9 48 722 48 217 46 001 45 562

Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar 8,10 88 978 -49 783 77 181 -61 557

Kapitalavkastning, kostnader 8,11 -22 624 -12 865 -20 240 -10 453

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -7 650 -10 533 -7 650 -10 533

Övriga intäkter och kostnader 12 -13 982 -5 697 -13 982 -5 697

Resultat före skatt/resultat före bokslutsdispositioner och skatt 125 964 -29 900 116 759 -37 904

Bokslutsdispositioner 13
Förändring av säkerhetsreserv Inga Inga 10 849 -11 427

Förändring av periodiseringsfond Inga Inga -4 589 -2 870

Resultat före skatt 125 964 -29 900 123 019 -52 201

Skatt på årets resultat 14 12 213 10 791 -13 088 13 561

Årets resultat 138 177 -19 109 109 931 -38 640

RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Årets resultat 138 177 -19 109 109 931 -38 640

Årets övrigt totalresultat 0 0 0 0

Årets totalresultat 138 177 -19 109 109 931 -38 640
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RESULTATANALYS FÖR 
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (kkr) Not

TOTALT 
2012

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 1 393 749 11 537 76 358 71 510 91 060 73 569 324 034 69 715

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 7 650 530 1 186 1 144 775 4 015 7 650 0

Försäkringsersättningar f.e.r. Not  RA 2 -289 577 -7 131 -67 042 -47 768 -62 578 -51 277 -235 796 -53 781

Driftskostnader f.e.r. -76 373 -2 429 -16 419 -24 101 -12 920 -11 776 -67 645 -8 728

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 35 449 2 507 -5 917 785 16 337 14 531 28 243 7 206

Avvecklingsresultat f.e.r.
Avvecklingsresultat brutto -9 694 13 020 1 645 -1 517 1 578 -19 433 -4 707 -4 987

Återförsäkrares andel 4 461 -9 509 -1 461 268 0 15 163 4 461 0

Avvecklingsresultat f.e.r. -5 233 3 511 184 -1 249 1 578 -4 270 -246 -4 987

Försäkringstekniska avsättningar, 
före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och  
kvardröjande risker -180 370 -6 845 -49 911 -43 533 -43 260 -36 607 -180 156 -214

Avsättning för oreglerade skador -692 977 -93 184 -54 956 -67 993 -12 191 -227 487 -455 811 -237 166

Summa försäkringstekniska  avsättningar,
före avgiven återförsäkring -873 347 -100 029 -104 867 -111 526 -55 451 -264 094 -635 967 -237 380

Återförsäkrares andel av försäkrings-
tekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 209 507 69 471 14 268 29 795 424 95 549 209 507 0

Summa återförsäkrares andel av 
försäkringstekniska avsättningar 209 507 69 471 14 268 29 795 424 95 549 209 507 0

NOTER TILL RESULTATANALYS 
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE (kkr)

TOTALT 
2012

Sjuk- och 
olycksfall

Hem och 
villa

Lantbruk, 
Företag, 
fastighet Motor Trafik

Summa dir. 
försäkring i 

Sverige
Mottagen 

återförsäkring

Not RA1
Premieintäkter f.e.r. 393 749 11 537 76 358 71 510 91 060 73 569 324 034 69 715
Premieinkomst före avgiven återförsäkring 476 932 13 060 104 529 115 911 94 738 80 069 408 307 68 625

Premier för avgiven återförsäkring -80 036 -1 171 -25 462 -43 261 -3 059 -7 083 -80 036 0

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker -3 147 -352 -2 709 -1 140 -619 583 -4 237 1 090

Not RA2
Försäkringsersättningar f.e.r. -289 577 -7 131 -67 042 -47 768 -62 578 -51 277 -235 796 -53 781
Utbetalda försäkringsersättningar -281 560 -4 450 -70 244 -55 790 -67 146 -35 096 -232 726 -48 834

  Före avgiven återförsäkring -351 708 -11 411 -89 784 -99 278 -67 305 -35 096 -302 874 -48 834

  Återförsäkrares andel 70 148 6 961 19 540 43 488 159 0 70 148 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r. -8 017 -2 681 3 202 8 022 4 568 -16 181 -3 070 -4 947

  Före avgiven återförsäkring 21 656 12 649 7 117 41 417 4 144 -38 724 26 603 -4 947

  Återförsäkrares andel -29 673 -15 330 -3 915 -33 395 424 22 543 -29 673 0



Balansräkning för koncernen (belopp i kkr)

TILLGÅNGAR Not 2012 2011

Immateriella tillgångar
Systemutvecklingskostnader 15 5 487 8 416

5 487 8 416
Placeringstillgångar
Förvaltningsfastigheter 16 115 733 113 101

Aktier och andelar i intresseföretag 18 25 0

Aktier och andelar 19 1 110 868 996 041

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19 587 827 602 696

Lån med säkerhet i fast egendom 19 311 2 816

Övriga lån 19 2 885 2 746

1 817 649 1 717 400

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 3 370 2 603

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 27 209 507 239 180

209 507 239 180
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 20 109 561 113 934

Fordringar avseende återförsäkring 9 152 13 008

Övriga fordringar 3 164 704

121 877 127 646
Andra tillgångar
Rörelsefastigheter 16 99 039 99 161

Övriga materiella tillgångar och varulager 21 3 089 3 554

Likvida medel 61 969 37 307

Aktuell skattefordran 14 0 8 502

164 097 148 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 22 685 837

Förutbetalda anskaffningskostnader 23 12 403 13 050

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 2 978 1 965

16 066 15 852
SUMMA TILLGÅNGAR 2 338 053 2 259 621
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Balansräkning för koncernen (belopp i kkr)

För upplysning om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se noterna 32 och 33.

* Bolaget beslöt 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 avsättningen för oreglerade skador före avgiven återförsäkring 
till 752,7 Mkr.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2012 2011

Eget kapital  
Reserver 517 137 509 955

Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat 623 238 492 243

1 140 375 1 002 198
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 26 180 370 177 223

Oreglerade skador 27 692 977 714 633*

873 347 891 856
Andra avsättningar
Pensioner 28 3 832 3 728

Aktuell skatteskuld 14 7 543 0

Uppskjuten skatteskuld 14 219 743 243 982

231 118 247 710
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 38 046 46 108

Skulder avseende återförsäkring 4 774 8 658

Skulder till kreditinstitut 19,29 18 374 18 798

Övriga skulder 19,29,30 18 740 29 956

79 934 103 520
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Samgåendekostnader 4 812 7 092

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 8 467 7 245

13 279 14 337
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER 2 338 053 2 259 621

37Balansräkning för koncernen



Balansräkning för moderbolaget (belopp i kkr)

TILLGÅNGAR Not 2012 2011

Placeringstillgångar
Byggnader och mark 16 181 390 178 204

Aktier och andelar i koncernföretag 17 107 148 107 148

Aktier och andelar i intresseföretag 18 25 0

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 19 940 303 837 272

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19 587 827 602 696

Lån med säkerhet i fast egendom 19 311 2 816

Övriga lån 2 885 2 746

1 819 889 1 730 882

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 3 370 2 603

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 27 209 507 239 180

209 507 239 180
Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 20 109 561 113 934

Fordringar avseende återförsäkring 9 152 13 008

Fordringar på dotterbolag 4 5

Övriga fordringar 3 164 704

121 881 127 651

Andra tillgångar
Materiella tillgångar och varulager 21 3 089 3 543

Kassa och bank 60 780 36 694

Aktuell skattefordran 14 0 8 577

63 869 48 814

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 22 685 837

Förutbetalda anskaffningskostnader 23 12 403 13 050

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 2 955 1 934

16 043 15 821
SUMMA TILLGÅNGAR 2 234 559 2 164 951
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* Bolaget beslöt 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 avsättningen för oreglerade skador före avgiven återförsäkring 
till 752,7 Mkr.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2012 2011

Eget kapital
Uppskrivningsfond 39 537 39 537

Reservfond 5 455 5 455

Balanserad vinst eller förlust 485 366 524 006

Årets resultat 109 931 -38 640

640 289 530 358

Obeskattade reserver 25 534 305 540 565

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 26 180 370 177 223

Oreglerade skador 27 692 977 714 633*

873 347 891 856

Andra avsättningar
Pensioner 28 3 832 3 728

Aktuell skatteskuld 14 7 367 0

Uppskjuten skatteskuld 14 100 752 99 600

111 951 103 328

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 38 046 46 108

Skulder avseende återförsäkring 4 774 8 658

Övriga skulder 19, 29, 30 18 638 29 792

61 458 84 558

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Samgåendekostnader 4 812 7 092

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 8 397 7 194

13 209 14 286
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 234 559 2 164 951

STÄLLDA SÄKERHETER 32 796 608 783 211

ANSVARSFÖRBINDELSER

Kreditansvar Länsförsäkringar Bank 33 16 172 17 654
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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 2011-01-01 239 640 277 754 517 394
Övertaget ingående eget kapital vid fusion 210 485 293 428 503 913
Förskjutning mellan balanserade vinstmedel och reserver 59 830 -59 830 0

Årets totalresultat
Årets resultat -19 109 -19 109

Årets övrigt totalresultat 0 0 0

Årets totalresultat 0 -19 109 -19 109

Utgående eget kapital 2011-12-31 509 955 492 243 1 002 198

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

EGET KAPITAL I MODERBOLAGET
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Reservfond
Uppskrivnings-

fond

Balanserat 
resultat inklusive 

årets resultat

 Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01 2 220 17 662 272 090 291 972
Övertaget ingående eget kapital vid fusion 3 235 21 875 251 916 277 026
Årets totalresultat
Årets resultat -38 640 -38 640

Årets övrigt totalresultat 0 0

Årets totalresultat 0 0 -38 640 -38 640

Utgående eget kapital 2011-12-31 5 455 39 537 485 366 530 358

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 0 109 931 109 931

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

BUNDET EGET KAPITAL

Reservfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

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

FRITT EGET KAPITAL

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

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten
Premieinbetalningar 483 820 481 078 483 820 481 078

Utbetalningar av premier till återförsäkrare -87 676 -92 275 -87 676 -92 275

Skadeutbetalningar -321 394 -278 963 -321 394 -278 963

Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av 
utbetalda försäkringsersättningar 67 364 38 841 67 364 38 841

Driftsutgifter -105 354 -129 689 -105 354 -129 689

Skatteutbetalningar -19 070 -39 345 -19 070 -39 297

Övriga in- och utbetalningar -2 113 11 918 -2 113 11 918

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 578 -8 436 15 578 -8 388

Investeringsverksamheten
Direktavkastning 32 561 35 112 32 561 33 491

Investering i:

-byggnader och mark 0 0 0 0

-intressebolag -25 0 -25 0

-aktier och andelar -92 115 -174 372 -92 115 -174 372

-obligationer och andra räntebärande värdepapper -80 071 -147 244 -80 071 -147 244

Försäljning av:

-byggnader och mark 0 0 0 0

-aktier och andelar 56 438 79 839 56 438 79 839

-obligationer och andra räntebärande värdepapper 91 424 153 871 91 424 153 871

Investering i materiella tillgångar -655 0 -655 0

Försäljning av materiella tillgångar 237 0 237 0

Lämnade lån 0 0 0 0

Amortering av lämnade lån 2 506 4 152 2 506 4 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten 10 301 -48 642 8 509 -50 263

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -424 -981 0 0

Utbetalda räntor -792 -774 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 216 -1 755 0 0

Årets kassaflöde 24 662 -58 833 24 086 -58 651

Likvida medel/kassa och bank vid årets början* 37 307 53 619 36 694 52 934

Övertag vid fusion 0 42 521 0 42 411

Likvida medel/kassa och bank vid årets slut 61 969 37 307 60 780 36 694
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
gångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till 
den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferen-
ser 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 utgåen-
de 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 inter-
na 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 
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.

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

I denna not beskrivs inledningsvis koncernens redovisningsprinci-
per. 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, och AB Tivoliparken, 556684-8247. Adressen till mo-
derbolaget och AB Tivoliparken är Västra Storgatan 49, Kristianstad. 
Adressen till Doktorns Backe AB är Andra Avenyen 14, 281 32 Häss-
leholm. 

Årsredovisningen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-12-31. Or-
dinarie bolagsstämma kommer att avhållas den 24 april 2013.

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 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 2013, och har därför inte tillämpats vid upprät-
tandet av dessa finansiella rapporter.

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 
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-
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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. Avsättningar-
na 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.

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-
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. 
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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 dotterbo-
lag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrela-
tionerna, och erhåller ersättning för arbetet. Intäkterna redovisas 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 ti-
digare tillfälle. Om risker och förmåner förknippade med tillgången 
(det vill säga kontrollen över den) har övergått till köparen vid ett 
tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, intäktsredovisas fastighets-
försäljningen 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 värderats 
till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämpning av effek-
tivräntemetoden. 

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 räntebä-
rande tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i balansräk-
ningen 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 fi-
nansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkning-
en består av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader (t.ex. courtage) för dessa instrument kost-
nadsförts således direkt som kapitalförvaltningskostnader. För öv-
riga 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-
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 
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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 nyttjandeperi-
od. Mark skrivs inte av. 

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 

Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning  
enligt IAS 36. 

Leasing

Bolaget innehar inga väsentliga leasingavtal. 

ANDRA REDOVISNINGSPRINCIPER AV BETYDELSE

Avsättningar och eventualförpliktelser 

En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal el-
ler informell förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad hän-
delse och det också är troligt att regleringen av denna förpliktelse 
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 
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 ba-
lansräkningen

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.
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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. De nedan angivna redovis-
ningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rap-
porter.

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 t.ex. Länsförsäkringar AB ingår i 
denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redo-
visning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade 
över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation 
för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer Länsförsäkring-
ar Göinge-Kristianstad alltid att kategorisera sina finansiella till-
gångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som finansiel-
la tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen förutom när verkligt värde inte 
kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och/eller när redovisningslag-
stiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. 

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.

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. 
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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

Koncernbidrag redovisas enligt de nya redovisningsprinciperna 
som anges i RFR 2 IAS 18 p 3 (erhållna koncernbidrag) samt RFR 2 
IAS 27 p 2 (lämnade koncernbidrag). Detta innebär att koncernbi-
drag som företaget erhåller från dotterföretag redovisas enligt 
samma principer som utdelning från dotterföretag. Koncernbidrag 
som bolaget lämnar till dotterföretag redovisas som investering i 
aktier i dotterföretag. Lämnade koncernbidrag från moderföretag 
till dotterföretag redovisas som ett kapitaltillskott med skatteeffek-
ten direkt i eget kapital i enlighet med IAS 12 p 61A.

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-
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.

Ansvaret för bolagets riskarbete ligger hos styrelsen som årligen 
beslutar om riskpolicyn som fastställer bolagets riskfilosofi och 
övergripande risktolerans.  Därutöver beslutar styrelsen om ytterli-

Styrelse

Extern revisor

Intern revisor Finansråd

Fullmäktige

VD

Risk Officer

Compliance

Affärsområdeschefer

Säkerhetsansvarig

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 
finanschefen. Finansrådet har till uppgift att löpande följa utveck-
lingen av bolagets tillgångar inom de ramar som styrelsen beslu-
tat. Finansrådet tar även fram förslag till eventuella förändringar av 
normalportföljen och det regelverk som styr bolagets kapitalför-
valtning. Finansrådet har minst tre protokollförda möten per år.

Styrelsen har även en internrevisionsfunktion till sitt förfogande. 
Internrevisorerna skall medverka till och kontrollera att verksamhe-
ten 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 Risk Offi-
cer och en compliancefunktion.

Bolagets Risk Officer ansvarar för att identifiera och beskriva bola-
gets olika riskområden. I detta ansvar ligger även att tillsammans 
med företagsledningen, andra ansvariga chefer och bolagets comp-
liancefunktion, ta fram styrdokument som beskriver hur de olika ris-
kerna skall hanteras. Risk Officer har även till uppgift att rapportera 
om den löpande riskhanteringen till styrelsen.

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. Säkerhets- och ris-
karbetet är även samordnat med motsvarande funktioner inom 
Länsförsäkringar AB. Bolaget har också ett väl utvecklat 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, motpartsrisk och 
operativ risk. Det totala riskbeloppet ställs sedan i relation till bola-
gets kapital (konsolideringskapital). Bolagets styrelse får en riskrap-
port en gång i kvartalet där det framgår hur de olika riskerna ut-
vecklats över tiden, samt hur relationen mellan totalrisk och kapital 
har utvecklats.
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Diagrammet visar hur bolagets totala risk och konsolideringskapital ut-
vecklats under den senaste femårsperioden.

Total risk och konsolideringskapital 2008-2012 (Mkr)
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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 även bolaget in 
uppgifter enligt det så kallade trafikljussystemet. Trafikljussystemet 
är ett stresstest som görs för att kontrollera att bolaget klarar av sina 
åtaganden även i perioder med kraftiga rörelser på de finansiella 
marknaderna. Bolaget uppfyller med god marginal de minimikrav 
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 lik-
som principer och verktyg för värdering av riskerna och riskhante-
ring skiljer sig åt för olika typer av försäkringskontrakt, återfinns yt-
terligare kommentarer under rubriken Riskhantering i 
skadeförsäkringsrörelsen.   

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 ut-
vecklat innehåller brister. Ett exempel är att bolagets tarifferings- 
och premiekalkylmodeller är felspecificerade, eller att de bygger på 
felaktiga antaganden. Ett annat att bolagets konkurrensbevakning 
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 upp-
följning 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-, lantbruks-, 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 konsoli-
deringskapital vid årets ingång med avdrag för värdet på aktiein-
nehavet i LFAB. Det inträder då gruppens externa katastrofskydd 
är uttömt. 

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-
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 bolaget 
är villigt att exponera sig för risk. På så sätt säkerställs en lämplig 
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 
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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 ef-
ter 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 obe-
gränsat 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 Länsförsäk-
ringar Sak tillsammans. För katastrofskador som överstiger 7 miljar-
der kronor har det under verksamhetsåret funnits ett internt åter-
försäkringsskydd 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, dvs. en upp-
följning av hur väl föregående års skadereserver räcker till att täcka 
kostnaden för inträffade skador. Dessa genomgångar innebär att 
alla skadehandläggare går igenom sina oreglerade skador och 
kontrollerar att den kvarvarande reserven är tillräcklig för att slut-
reglera 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.

Känslighetsanalys, teckningsrisken (kkr)

2012 2011
Inverkan på 

vinst före skatt
Inverkan på 
eget kapital

Inverkan på 
vinst före skatt

Inverkan på 
eget kapital

1% förändring i totalkostnadsprocent +/- 3 937 3 071 3 859 2 844

1% förändring i premienivån +/- 4 360 3 401 4 347 3 204

1% förändring i skadefrekvens +/- 3 035 2 367 2 628 1 937

10% förändring i premier för avgiven återförsäkring +/- 4 237 3 304 4 885 3 600
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Skadekostnad före återförsäkring (kkr)

Skadeår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt
Uppskattad skadekostnad:

- I slutet av skadeåret 562 641 264 452 279 409 308 165 291 438 337 684 361 802 294 426  

- ett år senare 580 460 260 782 274 558 309 717 293 346 358 152 364 315  

- två år senare 579 908 252 362 274 302 308 502 281 711 344 719  

- tre år senare 572 994 250 804 272 914 299 389 276 923

- fyra år senare 574 400 250 089 267 197 309 570

- fem år senare 575 739 233 362 266 660

- sex år senare 566 280 232 716

- sju år senare 552 156

Nuvarande skattning av total skadekostnad 552 156 232 716 266 660 309 570 276 923 344 719 364 315 294 426 2 641 484

Totalt utbetalt 501 961 184 900 213 751 244 861 214 693 261 796 265 403 135 330 2 022 696

Summa kvarstående skadekostnad 50 195 47 816 52 909 64 709 62 229 82 922 98 912 159 096 618 788

Diskonteringseffekt -6 544 -5 568 -6 957 -9 267 -8 178 -8 180 -8 879 -8 263 -61 836

Valutaeffekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avsättning upptagen i balansräkningen 43 651 42 248 45 952 55 441 54 052 74 742 90 033 150 833 556 952

Avsättning avseende skadeår 2004 och tidigare 0 0 0 0 0 0 0 0 116 880

Total avsättning upptagen i balansräkningen 43 651 42 248 45 952 55 441 54 052 74 742 90 033 150 833 673 832
Jämförelseåret 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt

Total avsättning upptagen i balansräkningen 70 537 40 873 44 391 47 728 62 793 108 639 199 588 0 574 549

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. Placeringspolicyn och Placeringsriktlin-
jerna 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 2008-2012

Diagrammet visar totalavkastningen på bolagets placeringstillgångar de 
senaste fem åren.
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I syfte att skapa meravkastning utöver vad normalportföljen ger, 
har bolaget valt en aktiv förvaltning av tillgångarna, vilket i sin tur 
medför att den faktiska fördelningen av tillgångar kan avvika från 
normalportföljen. För att begränsa den risk det innebär att den fak-
tiska avkastningen skall avvika väsentligt från normalportföljens av-
kastning, har styrelsen beslutat om hur mycket den faktiska portföl-
jen får avvika från normalportföljen. Styrelsen tar därmed ställning, 
dels till vilken risknivå som skall gälla för förvaltningen, dels till vil-
ken frihet som ges till den operativa förvaltningsorganisationen att 
söka höja avkastningen genom att avvika från normalportföljen.

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 kostnadsutvecklingen för skadeåren 2005 – 2012 före återförsäkring. 

Av den övre delen av tabellen framgår hur skattningen av den totala skadekostnaden per skadeår utvecklas årsvis. Den nedre delen visar hur 
stor del av detta som finns i balansräkningen.
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Under 2011 har en beståndsöverlåtelse skett från Länsförsäkringar Kristianstad till Länsförsäkringar Göinge inklusive därtill hörande tillgångar och skulder.  I 
tablån ovan har ingående balanser justerats med övertagna ingående balanser från Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 

Som finansiella tillgångar redovisas även likvida medel, depåer och rörelsefastigheter.

Finansiella tillgångar och skulder (Mkr)
     Bokfört värde      Bokfört värde

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Tillgångar
Fastighetsinnehav 215,4 212,3 181,4 178,2

Placeringar i koncernföretag 107,2 107,1

Aktier och andelar 1 110,2 996,0 940,3 837,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 590,7 602,7 590,7 602,7

Lån 0,3 5,6 0,3 5,6

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 3,4 2,6 3,4 2,6

Kassa och bank 62,0 37,3 60,8 36,7

Summa tillgångar 1 982,0 1 856,5 1 884,1 1 770,2

Skulder
Skulder till kreditinstitut 18,4 18,8 0 0

Summa skulder 18,4 18,8 0,0 0,0

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 policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen rapporteras i fi-
nansrapporten.

Aktiekursrisk

Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. Totalt har bo-
laget en aktieexponering på cirka 1 110 (996) Mkr varav innehavet i 
Länsförsäkringar AB utgör 491 (476) Mkr. För att begränsa effekten 
av kraftiga fall i aktiekurser används olika typer av skyddsstrategier 
för att uppnå en ekonomisk säkring av tillgångarna, så som aktiein-
dexobligationer och optioner. Aktieindexobligationer sänker risken 
i aktieportföljen i och med att det nominella värdet på obligatio-
nen återbetalas på förfallodagen. I de fall aktieindexobligationerna 
ökat kraftigt i värde (20-30 procent) har bolaget som policy att 
vinstsäkra instrumentet för att på så vis motverka effekter av krafti-
ga börsfall. Bolaget försöker även minska risken i aktieportföljen 
genom 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 ovan visar hur bolagets aktieplaceringar fördelar sig på olika 
geografiska regioner. I förhållande till föregående år har andelen svenska 
aktieplaceringar minskat markant medan utländska aktieplaceringar ökat i 
alla regioner utom Japan. 

Känslighetsanalys, aktiekursrisk
Inverkan på vinst före skatt (kkr) 2012 2011
10 % nedgång i aktiekursrisker -112 700 -100 600

Tabellen ovan visar hur resultatet före skatt påverkas av en nedgång i aktiemarknaden oaktat eventuella säkringsinstrument
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Exponering utländsk valuta, netto (Mkr)

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

2011
USD EUR JPY GBP Övriga Totalt
28,9 7,8 5,2 13,1 40,0 95,0

Ovanstående tabell visar bolagets nettoexponering i utländsk valuta.

Känslighetsanalys, valutakursrisk (netto)
Inverkan på vinst före skatt (kkr) 2012 2011
10 % nedgång i valutakurser 13 100 -9 500

Tabellen visar hur resultatet före skatt påverkas av en förändring i valutakurser med hänsyn tagen till valutasäkringsinstrument.

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 131 (95) Mkr. Ökningen i förhållande till föregående 
år beror på en ökad andel utländska aktier. Någon kurssäkring av exponeringen sker ej. 

Ränterisk

Bolagets placeringar i räntebärande värdepapper uppgår netto totalt till 573 (589) Mkr. Bolagets ränteportfölj består huvudsakligen av ränte-
fonder innehållande statsobligationer, statsskuldväxlar och bostadsobligationer samt obligationer från kreditmarknadsinstitut som Kom-
muninvest och Svensk Exportkredit. I mindre utsträckning finns obligationer emitterade av svenska och utländska banker och företag. Dura-
tionen i ränteportföljen uppgår för närvarande till 2,4 (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.

74%

6%

20%

Bank och kreditinstitut
Företag
Stat och kommun

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 132,0 (187,3) Mkr. Den ackumulerade diskonteringseffekten, det vill säga 
skillnaden mellan diskonterade och odiskonterade reserver uppgår till 40,7 (45,5) 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) 2012 2011
1 % parallellförflyttning nedåt i räntenivån -4 200 -4 600

1 % parallellförflyttning uppåt i räntenivån  3 600  4 000

Tabellen ovan visar vilken effekt en förändring i räntenivån har på bolagets resultat före skatt

Känslighetsanalys, ränterisk
Inverkan på vinst före skatt (kkr) 2012 2011
Avkastningskravet ökar med 1 % parallellförflyttning nedåt i direktavkastningskrav -22 900 -30 500

Avkastningskravet minskar med 1 % parallellförflyttning uppåt i direktavkastningskrav 32 300 42 900

Tabellen ovan visar på den effekt som förändringar i direktavkastningskrav har på bolagets resultat före skatt

Fastighetsrisk

Bolagets exponering i fastigheter uppgår till totalt 215 (212) 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 den 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 210 (239) 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 1,7 procent av placeringstillgångarna exklusive 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 drift och skadeutbetalningar.  
Utöver detta finns alltid möjlighet att med två till tre dagars varsel göra betydligt större belopp likvida genom försäljning av olika placerings-
tillgångar.

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 Länsförsäkringar 
Liv uppgår till cirka 45 Mkr.

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

2014-
2017

2018-
2027 2028-

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

Finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar 2011

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 1 856 1523 335 0 58 261 13 3

Finansiella skulder     -19 0 -19 -5 -7 -7 0 0

Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r. 653 653 0 -105 -151 -199 -121 -77

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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BBB
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Maximal krediexponering (kkr)
2012 2011

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 509 900 515 500

Lån    300   5 600

Totalt 510 200 521 100

Tabellen ovan visar bolagets maximala kreditriskexponering på balansdagen utan hänsyn till erhållna säkerheter



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. 

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, Länsförsäk-
ringar Fondliv och 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 och Länsförsäkringar Fondliv är till viss del förenad med ett annullationsan-
svar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetalningsskyldig 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 16,2 (17,7) Mkr.
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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

2012 2011
Direkt försäkring i Sverige 408 307 402 528

Mottagen återförsäkring 68 625 82 007

Summa premieinkomst 476 932 484 535

NOT 4
KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN

2012 2011
Överförd kapitalavkastning 7 650 10 533

Räntesats olycksfall 1,2 2,3

Räntesats trafik 2,5 3,5

Räntesats övrigt 1,3 1,6

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 2011 för statsobligationer med fem års löptid och för övrig affär, förutom trafik, med-
elvärdet för 90-dagars statsskuldväxlar under året. Räntesats för trafik är densamma som för diskonteringen med tillägg av 1 procentenhet.



TOTALA DRIFTSKOSTNADER FÖRE FUNKTIONSINDELNING
            Koncernen             Moderbolaget

2012 2011 2012 2011
Personalkostnader -87 069 -88 064 -87 069 -88 064

Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring -8 728 -11 563 -8 728 -11 563

Lokalkostnader -4 030 -4 437 -4 030 -4 437

Avskrivningar -3 834 -5 055 -905 -1 042

Revision -560 -936 -560 -936

Andra konsultationer -2 820 -2 865 -2 820 -2 865

Övrigt -42 166 -40 145 -42 166 -40 145

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring 4 919 11 458 4 919 11 458

Omkostnadsbidrag för förmedlad affär 25 718 23 506 25 718 23 506

Summa totala driftskostnader före funktionsindelning -118 570 -118 101 -115 641 -114 088

AVGÅR:
            Koncernen             Moderbolaget

2012 2011 2012 2011
Förändring i förutbetalda anskaffningskostnader -647 275 -647 275

Driftskostnad för finans och fastighet 1 708 -1 818 1 708 -1 818

Kostnader för förmedlad affär, netto 13 982 -5 697 13 982 -5 697

Skaderegleringskostnader 24 225 -25 841 24 225 -25 841

Summa avdrag 39 268 -33 081 39 268 -33 081
Driftskostnader i sakförsäkringsrörelsen -79 302 -85 020 -76 373 -81 007

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
2012 2011 2012 2011

Anskaffningskostnader -28 111 -36 090 -28 111 -36 090

Förändring i Förutbetalda anskaffningskostnader -647 -275 -647 -275

Administrationskostnader -55 463 -60 113 -52 534 -56 100

Provisioner i avgiven återförsäkring 4 919 11 458 4 919 11 458

Summa driftskostnader -79 302 -85 020 -76 373 -81 007

NOT 5
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

2012 2011
Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

Utbetalda försäkringsersättningar 327 482 -70 148 257 334 300 220 -40 604 259 616

Skaderegleringskostnader 24 226 0 24 226 25 841 0 25 841

Utbetalda försäkringsersättningar 351 708 -70 148 281 560 326 061 -40 604 285 457
Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador -60 378 29 673 -30 705 76 055 -46 377 29 678

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador 38 904 0 38 904 -24 842 0 -24 842

Skaderegleringskostnader -182 0 -182 1 226 0 1 226

Förändring i avsättning för oreglerade skador -21 656 29 673 8 017 52 439 -46 377 6 062

Bolaget beslöt under 2011 att lösa upp reserver avsatta i trafikaffären till ett värde av 38,1 Mkr för egen räkning inklusive följdpåverkan på skadebehandlings-
reserven. Före upplösning av dessa reserver uppgick förändringen i avsättning för oreglerade skador netto till 44 171 kkr.



NOT 7
SAMGÅENDEKOSTNADER

2012 2011
IT-kostnader 61 6797

Konsulter, till exempel revisorer, biträdande projektledare, ekonomikonsult och jurist 1 842 4 395

Övriga nedlagda kostnader 377 831

Reserv för återstående samgåendekostnader -2 280 7 092

Summa samgåendekostnader 0 19 115
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NOT 8
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 0

Summa 81 421 0 0 0 81 421

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 2011

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 -50 387 -50 387

Obligationer, andra räntebärande tillgångar 4 009 4 009

Övriga finansiella placeringstillgångar 0

Summa -46 378 0 0 0 -46 378

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0

Övriga skulder 0

Summa 0 0 0
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ÅRETS NETTOVINST/-FÖRLUST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT - MODERBOLAGET 2011

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 -62 161 -62 161

Obligationer, andra räntebärande tillgångar 4 009 4 009

Övriga finansiella placeringstillgångar 0

Summa -58 152 0 0 0 -58 152

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0

Övriga skulder 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 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

Summa 69 624 0 0 0 69 624



NOT 9
KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Hyresintäkter från byggnader och mark 13 492 13 480 10 774 10 872

Övriga intäkter från fastighetsförvaltningen 0 471 0 471

Utdelning på aktier och andelar 11 302 11 001 11 302 11 001

Ränteintäkter m.m.

  obligationer och andra räntebärande värdepapper 14 919 13 092 14 919 13 092

  övriga ränteintäkter 1 005 3 783 1 005 3 736

Valutakursvinster, netto 490 111 490 111

Realisationsvinster, netto

  aktier och andelar 0 6 254 0 6 254

  räntebärande värdepapper 7 495 0 7 495 0

  övriga placeringstillgångar 0 0 0 0

Övriga finansiella intäkter 19 25 16 25

Summa kapitalavkastning, intäkter 48 722 48 217 46 001 45 562

NOT 10
OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Orealiserat resultat

  byggnader och mark 3 308 0 3 308 0

  aktier och andelar 78 398 -56 641 66 601 -68 415

  räntebärande värdepapper 7 272 6 858 7 272 6 858

  övriga placeringstillgångar 0 0 0 0

Summa orealiserade vinster och förluster 88 978 -49 783 77 181 -61 557
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NOT 11
KAPITALAVKASTNING KOSTNADER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Driftskostnader från byggnader och mark -6 098 -6 302 -4 520 -4 665

Kapitalförvaltningskostnader -1 814 -2 071 -1 814 -2 071

Räntekostnader m.m.

  fastighetslån -799 -775 0 0

  övriga räntekostnader -1 526 -330 -1 526 -330

Valutakursförluster, netto -628 -535 -628 -535

Realisationsförluster, netto

  aktier och andelar -11 744 0 -11 744 0

  räntebärande värdepapper 0 -2 849 0 -2 849

  övriga placeringstillgångar 0 0 0 0

Övriga finansiella kostnader -15 -3 -8 -3

Summa kapitalavkastning, kostnader -22 624 -12 865 -20 240 -10 453
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NOT 14 
SKATTER

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Aktuell skattekostnad

  Periodens skattekostnad -12 027 -2 477 -11 936 -2 412

  Tidigare års skattekostnad 0 -772 0 -772

Summa aktuell skattekostnad -12 027 -3 249 -11 936 -3 184
Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

  byggnader och mark -1 401 -531 -1 401 -531

  aktier och andelar -17 516 21 660 -17 516 21 660

  obligationer och andra räntebärande värdepapper -1 927 -4 384 -1 927 -4 384

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 1 647 -3 760 0 0

Uppskjuten skatt på aktiverade utvecklingskostnader 770 1 055 0 0

Effekt av ändrad skattesats 42 667 0 19 692 0

Summa uppskjuten skattekostnad 24 240 14 040 -1 152 16 745
Summa skatt på årets resultat 12 213 10 791 -13 088 13 561

NOT 13
BOKSLUTSDISPOSITIONER

          Moderbolaget
2012 2011

Avsättning till säkerhetsreserv 10 849 -11 427

Avsättning till/upplösning av periodiseringsfond -4 589 -2 870

Summa bokslutsdispositioner 6 260 -14 297

NOT 12
ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Provision m.m.  för Liv, Bank, Fond och Fastighetsförmedling 39 568 33 572 39 568 33 572

Driftskostnader för Liv, Bank, Fond och Fastighetsförmedling -53 550 -39 269 -53 550 -39 269

Summa övriga intäkter och kostnader -13 982 -5 697 -13 982 -5 697



AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
2012 2011

Koncernen
Resultat före skatt 125 964 -29 901
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3% -33 129 26,3% 7 864

Tidigare års skatt 0,0% 0 -2,6% -772

Ej avdragsgilla kostnader 0,3% -325 -1,0% -291

Ej skattepliktiga intäkter 0,0% 16 0,2% 56

Ej redovisade intäkter -1,9% 2 334 10,4% 3 095

Ej redovisade kostnader -0,6% 770 3,6% 1 086

Schablonränta på periodiseringsfond 0,1% -120 -0,8% -246

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

Redovisad effektiv skatt -9,7% 12 213 36,1% 10 791

Moderbolaget
Resultat före skatt 123 019 -52 202
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3% -32 354 26,3% 13 729

Tidigare års skatt 0,0% 0 1,5% -772

Ej avdragsgilla kostnader 0,3% -322 -0,6% -291

Ej skattepliktiga intäkter 0,0% 16 0,1% 56

Ej redovisade intäkter 0,0% 0 0,0% 0

Ej redovisade kostnader 0,0% 0 2,1% 1 085

Schablonränta på periodiseringsfond 0,1% -120 0,5% -246

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

Redovisad effektiv skatt 10,6% -13 088 -26,0% 13 561
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SKATTEFORDRINGAR OCH -SKULDER
     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Aktuell skatteskuld

  Periodens skattekostnad 7 543 -8 502 7 367 -8 577

  Tidigare års skattekostnad 0 0 0 0

Summa aktuell skatteskuld/fordran 7 543 -8 502 7 367 -8 577
Uppskjuten skatteskuld
  byggnader och mark 20 708 23 355 20 708 23 355

  aktier och andelar 74 193 71 178 74 193 71 178

  obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 851 5 067 5 851 5 067

Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver 140 522 142 169 0 0

Uppskjuten skatteskuld på aktiverade utvecklingskostnader 1 444 2 213 0 0

Effekt av ändrad skattesats -22 975 0 0 0

Summa uppskjuten skatteskuld/fordran 219 743 243 982 100 752 99 600
Summa skatteskuld 227 286 235 480 108 119 91 023

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.
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Av bolagets 12 fastigheter är 8 rörelsefastigheter och resterande förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter redovisas enligt 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 2011-01-01 111 782 31 033 142 815 108 082

Anskaffningsvärde 100 307 31 033 131 340 93 549

Övertaget vid fusion 0 19 647 19 647 19 647

Investeringar i fastigheterna 3 518 0 3 518 3 518

Nyförvärv 0 0 0 0

Ackumulerade avskrivningar -3 733 -481 -4 214 -481

Orealiserad värdeförändring 13 009 1 524 14 533 14 533

Övertaget vid fusion 0 47 438 47 438 47 438

Utgående verkligt värde 2011-12-31 113 101 99 161 212 262 178 204

NOT 16
BYGGNADER OCH MARK

     Koncernen Moderbolaget
Förvaltnings-

fastigheter
Rörelse-

fastigheter
Totalt Byggnader

och mark

Ingående verkligt värde 2012-01-01 113 101 99 161 212 262 178 204

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

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
2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 25 485 13 183 0 0

Övertaget vid fusion 0 12 302 0 0

Årets inköp 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 25 485 25 485 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 069 -6 167 0 0

Övertaget vid fusion 0 -6 889 0 0

Årets avskrivningar -2 929 -4 013 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 998 -17 069 0 0
Summa immateriella tillgångar 5 487 8 416 0 0



ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Moderbolaget 2012 2011
Vid årets början 107 148 52 630

Övertaget vid fusion 0 54 518

Inköp 0 0

Aktieägartillskott 0 0

Försäljningar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående balans 31 december 107 148 107 148

NOT 17 
AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Innehav i dotterföretag Dotterföretagets säte, land                  Ägarandel i %
2012 2011

Länsförsäkringar Göinge Service AB Hässleholm, Sverige 0 100

AB Tivoliparken Kristianstad, Sverige 100 100

Doktorns Backe AB Hässleholm, Sverige 100 100
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PÅVERKAN PÅ PERIODENS RESULTAT – KONCERNEN/MODERBOLAGET
2012 2011

Hyresintäkter 13 492 10 873

Direkta kostnader för fastigheter som genererar hyresintäkter under perioden 2 831 2 879

Direkta kostnader för fastigheter som inte genererar hyresintäkter under perioden 1 690 1786

SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS DIREKTA INNEHAV AV ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Dotterföretag/Organisationsnummer Antal andelar Andel i % Redovisat värde Redovisat värde
2012 2011

Länsförsäkringar Göinge Service AB, 556661-7881, Hässleholm 0 0 0 37 880

AB Tivoliparken, 556684-8247, Kristianstad 1 100 100 92 398 54 518

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

107 148 107 148

Marknadsvärdet för dotterbolagen uppgår för Länsförsäkringar Göinge Service AB till 0 (62) miljoner, för AB Tivoliparken till 170 (85) 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
2012 2011

LF Affärsservice Sydost AB, 556896-7425, Kristianstad 1000 50 25 0

25 0
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NOT 19
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 3 196 3 196

Summa 1 699 300 0 3 196 0 1 702 496

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 18 374 18 374

Övriga skulder 5 443 5 443

Summa 0 23 817 23 817

REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI - KONCERNEN 2011

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 996 041 996 041

Obligationer, andra räntebärande tillgångar 602 696 602 696

Upplupen ränteintäkt 660 660

Övriga finansiella placeringstillgångar 5 562 5 562

Summa 1 599 397 0 5 562 0 1 604 959

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 18 798 18 798

Övriga skulder 4 608 4 608

Summa 0 23 406 23 406



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 3 196 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

Övriga skulder 5 443 5 443

Summa 0 5 443 5 443

REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSKATEGORI - MODERBOLAGET 2011

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 837 272 837 272

Obligationer, andra räntebärande tillgångar 602 696 602 696

Upplupen ränteintäkt 660 660

Övriga finansiella placeringstillgångar 5 562 5 562

Summa 1 440 628 0 5 562 0 1 446 190

Finansiella skulder Innehav för 
handelsändamål

Övriga skulder Summa

Skulder till kreditinstitut 0 0

Övriga skulder 4 608 4 608

Summa 0 4 608 4 608
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UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE ENLIGT IFRS 7 – KONCERNEN 2012

Belopp i  kkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
- Aktier och andelar 336 472 575 993 198 403 1 110 868

- Obligationer och andra räntebärande värdepapper 343 006 244 821 0 587 827

Övriga placeringstillgångar 0 0 3 196 3 196

Summa 679 478 820 814 201 599 1 701 891

UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE ENLIGT IFRS 7 – MODERBOLAGET 2011

Belopp i kkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
- Aktier och andelar 336 472 575 993 27 838 940 303

- Obligationer och andra räntebärande värdepapper 343 006 244 821 587 827

Övriga placeringstillgångar 0 0 3 196 3 196

Summa 679 478 820 814 31 034 1 531 326
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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 112,1 (42,8) Mkr förutom värdet på Länsförsäkringar AB 
som uppgår till 490,5 (475,1) 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 162 439 242 939

Utländska aktier och andelar 79 165 93 533

Onoterade aktier och andelar
Länsförsäkringar AB 236 272 490 550

Länsförsäkringar Mäklarservice AB 280 484

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB 1 000 656

Övriga svenska aktier och andelar 18 007 14 049

Övriga utländska aktier och andelar 106 229 98 092

Summa moderbolaget 603 392 940 303

Tillkommer koncernen:

Humlegården Holding 1-3 92 303 169 947

Doktorns Backe AB 0 618

Summa koncernen 695 695 1 110 868

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 10 644

Swedbank Hypotek 20 672 20 310

Länsförsäkringar Obligationsfond 100 062 107 518

Länsförsäkringar Penningmarknadsfond 132 275 134 345

Enter Trend Räntefond 29 503 28 444

Enter Penningmarknadsfond 23 063 21 639

Carnegie Likviditetsfond 30 348 30 750

Onoterade obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga svenska emittenter 139 801 152 129

Övriga utländska emittenter 76 094 82 048

Summa 561 843 587 827

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 vilket aktierna i första hand måste 
erbjudas till övriga ägare till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet aktiernas verkliga värde.



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

NOT 20 
FORDRINGAR AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

2012 2011
Fordringar hos försäkringstagare 92 143 97 899

Fordringar hos försäkringsbolag 17 418 16 035

Summa fordringar avseende direkt försäkring 109 561 113 934

NOT 21
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR OCH VARULAGER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Materiella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 16 653 9 061 16 653 9 006

Övertaget vid fusion 0 7 511 0 7 511

Årets inköp 655 136 655 136

Utrangeringar -4 327 0 -4 327 0

Utgående anskaffningsvärde 12 981 16 708 12 981 16 653

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 299 -6 203 -13 299 -6 170

Övertaget vid fusion 0 -6 142 0 -6 142

Årets avskrivningar -905 -998 -905 -987

Utrangeringar 4 115 0 4 115 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 089 -13 343 -10 089 -13 299

Summa materiella tillgångar 2 892 3 365 2 892 3 354

Varulager
Lager av skadeförebyggande produkter 197 189 197 189

Summa materiella tillgångar och varulager 3 089 3 554 3 089 3 543

NOT 22
UPPLUPNA RÄNTE- OCH HYRESINTÄKTER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Upplupna ränteintäkter 605 660 605 660

Upplupna hyresintäkter 80 177 80 177

Summa upplupna ränte- och hyresintäkter 685 837 685 837

67Noter

NOT 23
FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER

2012 2011
Föregående års avsättning av förutbetalda anskaffningskostnader 13 050 4 600

Övertaget vid fusion 0 8 405

Årets avsättning 12 403 13 050

Årets avskrivning -12 403 -13 005

Förutbetalda anskaffningskostnader vid årets utgång 12 403 13 050

Anskaffningskostnad med avskrivningstid inom ett år. 12 403 13 050
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NOT 26
AVSÄTTNING FÖR EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

Avsättning för ej                    
intjänade premier

Avsättning för               
kvardröjande risk

2012 2011 2012 2011
Ingående balans 176 350 85 751 873 873

Övertaget vid fusion 0 84 925 0 0

Under året intjänad premie från tidigare räkenskapsår -176 350 -170 676 -873 -873

Årets avsättning 179 497 176 350 873 873

Utgående balans 179 497 176 350 873 873

Totalt

2012 2011
Ingående balans 177 223 86 624

Övertaget vid fusion 0 84 925

Under året intjänad premie från tidigare räkenskapsår -177 223 -171 549

Årets avsättning 180 370 177 223

Utgående balans 180 370 177 223

NOT 25
OBESKATTADE RESERVER

     Moderbolaget
2012 2011

Utjämningsfond 22 948 22 948

Säkerhetsreserv 457 847 468 695

Periodiseringsfond tax 2007 0 10 540

Periodiseringsfond tax 2008 15 882 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 0

Summa obeskattade reserver 534 305 540 565

NOT 24
ÖVRIGA FÖRUTBETALDA  KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Förskottsbetalda hyreskostnader 772 795 772 795

Upplupna premier 0 0 0 0

Upplupna intäkter 584 938 584 938

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 622 232 1 599 201

Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 978 1 965 2 955 1 934



NOT 27
AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR

2012 2011
Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

IB Rapporterade skador 367 275 -141 462 225 813 218 104 -95 849 122 255

IB Inträffade ej rapporterade skador 398 383 -122 578 275 805 132 982 0 132 982

Avsättning för skaderegleringskostnader 19 327 0 19 327 8 788 0 8 788

Diskonteringsdifferens -70 352 24 860 -45 492 -36 992 11 650 -25 342

Ingående balans 714 633 -239 180 475 453 322 882 -84 199 238 683
Övertaget vid fusion 0 0 0 339 311 -108 604 230 707

Ingående balans 714 633 -239 180 475 453 662 193 -192 803 469 390

Kostnad för skador som inträffat under innevarande år 302 195 -36 015 266 180 372 251 -69 276 302 975

Utbetalda försäkringsersättningar -327 482 70 148 -257 334 -300 220 40 604 -259 616

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år 3 631 -4 460 -829 -19 591 -17 705 -37 296

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

Utgående balans består av:
UB Rapporterade skador 307 955 -105 862 202 093 367 275 -141 462 225 813

UB 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

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

Bolaget beslöt under 2011 att lösa upp reserver avsatta i trafikaffären till ett värde av 38,1 Mkr för egen räkning inklusive följdpåverkan på 
skadebehandlingsreserven. Före upplösning av dessa reserver uppgick avsättningen för oreglerade skador före avgiven återförsäkring till 752 742 kkr.
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NOT 28
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2012 2011
Antastbar pensionsskuld 3 084 3 000

Avsatt till löneskatt antastbar pensionsskuld 748 728

Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 832 3 728

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 anställda som helt bekostas av företaget. Betalningar till dessa planer sker löpande enligt reglerna i 
respektive plan.    



NOT 32
STÄLLDA SÄKERHETER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Fastighetsinteckningar 21 200 21 200 0 0

För försäkringstekniska avsättningar f.e.r registerförda tillgångar 796 608 783 211 796 608 783 211

Summa ställda säkerheter 817 808 804 411 796 608 783 211

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

2012 2011
Länsförsäkringar Bank 16 172 17 654

Summa eventualförpliktelser 16 172 17 654

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
2012 2011 2012 2011

Upplupna löner och sociala avgifter 7 219 5 887 7 219 5 887

Förutbetalda hyresintäkter 120 72 69 38

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 128 1 286 1 109 1 269

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 467 7 245 8 397 7 194

NOT 30
ÖVRIGA SKULDER

     Koncernen      Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Leverantörsskulder 3 908 3 146 3 806 3 080

Övriga skulder 14 832 26 810 14 832 26 712

Summa övriga skulder 18 740 29 956 18 638 29 792

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 16 254

Övriga skulder 0 0 18 414 326 0 0

Summa 0 0 18 520 644 1 696 16 254

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 18 312 326 0 0

Summa 0 0 18 312 326 0 0



KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN

Moderbolaget
2012 Andel kvinnor 2011 Andel kvinnor

Styrelsen 33% 50%

Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

NOT 35
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda
2012 varav män 2011 varav män

Moderbolaget 107 46% 109 44%

Totalt 107 46% 109 44%

Dotterbolagen har inte haft några anställda under 2012. Samtliga anställda är tjänstemän.

NOT 34
NÄRSTÅENDE

Som närstående personer till Länsförsäkring 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 tillhanda sådan service till länsförsäkringsbolagen, som av effektivitetsskäl ska produceras och tillhandahål-
las inom länsförsäkringsgruppen.

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

I tabellen nedan redovisas transaktioner med närstående under 2012 samt utestående mellanhavanden med närstående:

På balansdagen har moderbolaget en fordran på 5 kkr på dotterbolaget AB Tivoliparken och en skuld på 2 kkr till dotterbolaget Doktorns Backe AB.

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

2012 2011
Löner och ersättningar 50 332 50 978

Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 10 750 10 026

Sociala avgifter 18 591 18 651

Summa kostnader 79 673 79 655

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

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL FRITIDSOMBUD

2012 2011
Löner och ersättningar 780 543

Sociala avgifter 163 116

varav pensionsavgifter 0 0

Summa 943 659
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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 2012 utgått med maximalt 3 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 4 kkr per person, anser vi att det inte finns någon risk i utbetalningen.

För verkställande direktören finns inga separata bonusavtal.

Gratifikation
Styrelsen beslutade 2013-02-28 att lämna en gratifikation till personalen med anledning av den exeptionella arbetsinsats som har gjorts i samband med 
samgåendet mellan Länsförsäkringar Göinge och Länsförsäkringar Kristianstad. Gratifikationen uppgår till 10 kkr per person och heltidstjänst. Gratifikation 
lämnas inte till personer som kan påverka bolagets risknivå enligt ovan.

Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska bolaget göra en riskanalys av den utbetalda gratifikationen. 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 förmåga att sam-
mantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel eller uppmuntrar till ett överdriget risktagande. Eftersom gratifikationen inklusive sociala avgif-
ter endast uppgår till cirka 13 kkr per person, anser vi att det inte finns någon risk i utbetalningen.

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. 

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE UNDER ÅRET

Grundlön, 
styrelsearvode

Övriga
 förmåner

Pensions 
kostnad

Summa

Styrelsens ordförande 300 0 0 300

Styrelsens vice ordförande 148 0 0 148

Övriga styrelseledamöter 777 0 0 777

Tidigare verkställande direktören 195 7 272 474

Verkställande direktören 1 849 57 667 2 573

Andra ledande befattningshavare (7 personer) 5 658 196 2 166 8 020

Summa 8 927 260 3 105 12 292

Bolaget har ingen utlåning till någon styrelseledamot eller verkställande direktören.

2012 2011

Styrelse o VD Övriga anställda Styrelse o VD Övriga anställda

3 269 47 063 4 943 46 035

Totalt moderbolaget 3 269 47 063 4 943 46 035

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



NOT 37 
INTÄKTER OCH KOSTNADER PER FÖRSÄKRINGSKLASS

Totalt 2011  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 476 932 19 621 94 738 80 068 196 446 6 505 10 929 408 307 68 625

Premieintäkt, brutto 473 785 19 112 94 120 80 651 193 021 6 425 10 741 404 070 69 715

Försäkringsersättningar, brutto -330 052 -3 714 -63 160 -73 820 -125 137 -3 521 -6 919 -276 271 -53 781

Driftskostnader, brutto -76 373 -3 501 -12 920 -11 776 -36 126 -1 305 -2 017 -67 645 -8 728

Resultat av avgiven återförsäkring -34 274 -10 001 -937 15 459 -35 231 -1 576 -1 988 -34 274 0

Skadeprocent brutto 69,7% 19,4% 67,1% 91,5% 64,8% 54,8% 64,4% 68,4% 77,1%
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NOT 36
ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

2012 2011
KPMG
Revisionsuppdrag* 391 415

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

Skatterådgivning 38 0

Andra uppdrag 62 462

LFAB Internrevision
Revisionsuppdrag 212 0

Revisionspoolen
Revisionsuppdrag* 0 200

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

Skatterådgivning 0 0

Andra uppdrag 0 119

Summa arvoden till revisorer 703 1 196

* Varav dotterbolag 28 (15) 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.

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 (endast 2011) har inga andra ersättningar utgått till personer i ledande ställning under åren 2012 och 2011. De sam-
manlagda ersättningarna ingår i ”Ersättningar till ledande befattningshavare”.

Arvoden till styrelsens ledamöter beslutas av bolagsstämman.

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. Presidiet informeras innan beslut.

Ersättningspolicyn i sin helhet finns att läsa på lansforsakringar.se
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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 2012. Bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 26-73. 

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 2012 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 2012.

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 2013

Michael Johansson, Växjö, Auktoriserad revisor
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FÖRTECKNING ÖVER FULLMÄKTIGE

Distrikt

Araslöv
Broby
Bromölla

Brönnestad
Brösarp

Degeberga

Emmislöv
Everöd

Farstorp
Finja

Fjälkinge

Glimåkra
Hjärsås
Häglinge
Hässleholm
Hästveda
Hörja
Kivik

Knislinge-Gryt
Kristianstad

Loshult
Matteröd
N Mellby
N Åkarp

Nosaby

Näsum

Oppmanna-Vånga

Osby
Röke

Fullmäktige

Magnus Pahlmark
Inge Lennartsson
Charlotte Åkesson
Per Eriksson
Sven Lind
Thord Andersson
Hans Nilsson 
Marie Andersson
Jesper Bladh
Bertil Andersson
Bo Svenle
Per Börjesson 
Jonas Ohlsson
Bertil Johnsson
Leif Lindahl
Elsie Johansson
Gunnar Eriksson
Håkan Pettersson
Henrik Nordlund
Lars Gustavsson
Karl-Axel Axelsson
Anders Karlsson
Karl- Erik Nilsson
Per Gunnarsson
Sven-Olle Svensson
Susanne Johansson
Roland Johnsson
Björn Rosengren
Jan Svensson
Martin Nilsson
Per-Anders Andersson
Bengt Nilsson
Bo Johansson
Anders Månsson
Thomas Sjögren
Nils-Göran Fjelkner
Hans Wessberg
Anna Holmer
Karin Widerberg
Tor Jönsson
Mats-Inge Thuresson
Thomas Poppe
Evert Johansson

Suppleant

Ingrid Sjöstedt
Bo Persson
Anna Adamsson 
Dennis Andersson   
Bengt Johansson   
Harald Olsson  

Monica Frangeur  
Eva Johansson   
Lars Svenle   
Salvatore Giuffrida
Sven-Gunnar Davidsson   
Rose-Marie Nilsson   
Eva Turesson  
   
Magnus Ericson   
Ingrid Knutsson  
Stig Lundström  
Sven Nilsson   
Maria Olsson   
Anders Johansson  
Krister Jonsson 
Jenny Hansson 
Benny Grönberg 
Anders Thuresson   
Tommy Axelsson

Lennart Olsson

Pierre Wendel
Margaretha Nilsson
Ingvar Ohlsson
Kristine Karlström
Håkan Kamp
Patrick Karlsson
Jörgen Johnsson
Magnus Svensson
Fredrik Hagman
Mats Hansson
Per-Ola Nilsson
Magnus Almström

Mandatperiod

2013-2015
2012-2014
2013-2015
2013-2015
2012-2014
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2013-2015
2013-2015
2013-2015   
2012-2014
2012-2014
2011-2013
2011-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2011-2013
2013-2015
2012-2014
2013-2015
2013-2015
2012-2014
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2012-2014
2012-2014
2013-2015
2013-2015
2011-2013
2011-2013
2013-2015
2013-2015
2012-2014
2012-2014
2011-2013
2012-2014
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2012-2015
2011-2013
2011-2014
2011-2014
2012-2015
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Disktrikt 

Stoby

Tollarp
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V Torup
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Vittsjö
Vä
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Örkened

Fullmäktige
 
Roland Nilsson
Jan-Olle Jönsson
Tore Jönsson
Lars Nilsson
Henry Svensson
Sven Nilsson
Annika Sankilampi
Anders Nilsson
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Anders Nilsson
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Göran Svensson
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Miriam Karlsson
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Magnus Andersson
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Mandatperiod

 2011-2013
2011-2013
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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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