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Rapp
port om solvens och fiinansielll ställning
Sammaanfattning
A. Verksaamhet och reesultat
Länsförsääkringar Jönköping är ett sjjälvständigt, öömsesidigt förrsäkringsbolag
g. Den ömsesiddiga bolagsforrmen
innebär aatt bolaget ägss av kunderna, det vill säga aav bolagets fö
örsäkringstaga
are.
Försäkrinngsresultatet präglades
p
und
der 2018 av enn hög skadefreekvens som i sin
s förlängningg bidrog till ett negativt
sakförsäkkringsresultatt. 2018 utgör därmed
d
ett av tre år med neegativa utfall under
u
den sennaste tjugoårsp
perioden.
Till följd aav detta lämnaas ingen återb
bäring avseendde 2018 års veerksamhet.
Investerinngsresultatett är positivt meen har i hög grrad påverkatss av nedgången
n på de finanssiella marknad
derna
under sennare delen av året och är däärför lägre jäm
mfört med föregående år. Resultatet i övrriga verksamh
heter har
sjunkit nåågot, framföraallt till följd av sjunkande maarginaler i ban
nkaffären.
B Företa gsstyrningssystemet
Länsförsääkringar Jönköpings företagsstyrningssyystem syftar till
t att säkerstä
älla en sund ooch ansvarsfulll styrning
av bolageet, dess riskhaantering samt en god intern kontroll i verksamheten. Fö
öretagsstyrninngssystemet beskriver
b
vilka riskeer bolaget harr, hur bolaget arbetar
a
med rriskhantering och
o den egna risk- och solvvensanalysen (ERSA),
hur ansvaaret är fördelaat och hur den
n interna kontrrollen följer upp bolagets riskåtagande. VVilka ersättnin
ngssystem
som finnss, hur lämplighhetsprövning genomförs,
g
huur bolaget gen
nomför och fö
öljer upp utlag d verksamhett är även
viktiga deelar av bolagetts företagsstyyrning. För upppföljning av fö
öretagsstyrnin
ngssystemet ffinns
internrevvisionsfunktion
nen, regelefterlevnadsfunkttionen och riskhanteringsfu
unktionen. Utööver dessa finns det en
aktuariefuunktion som gör
g försäkring
gstekniska beddömningar.
Under åreet har fyra utllagda verksam
mheter ny/änddrats i anmälan
n till Finansinsspektionen. Enn väsentlig änd
dring
avseendee bolagets ersäättningar under 2018 innebaar att de indivviduella rörliga
a lönedelar som
om fanns tidigaare togs
bort införr 2019. I och med
m lagen om försäkringsdisstribution sam
mt Finansinspe
ektionens föreeskrifter om
försäkringsdistribution
n att anställdaa som direkt deeltar i distribu
utionen av förssäkringar ska uppfylla krav på
lämpligheet har bolagetss styrdokumeent uppdateratts samt lämplighetsprövnin
ng enligt dessaa regler genom
mförts.
C. Riskprrofil
Risker utggör en väsenttlig del av Länssförsäkringar Jönköpings verksamhetsmiljö och affärssaktiviteter. Fö
ör att
hantera rriskerna finns inom bolagetss företagsstyrrningssystem tydligt definie
erade strategi er och processser samt
styrdokum
ment vilket syyftar till att säkerställa en s und och ansvaarsfull riskhan
ntering och sty
tyrning av bolaaget.
Av de riskker bolaget ärr exponerade mot
m är marknaadsrisk och skkadeförsäkring
gsrisk de mest
st påtagliga. In
nklusive
diversifiering , uppgår marknadsrisk
m
till 73 procennt (74) och skadeförsäkringssrisk till 18 proocent (16) av total
riskexponnering mätt so
om solvenskap
pitalkrav enlig t standardforrmeln. Bolagett är även, menn i mindre grad
d,
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exponeraat mot sjukförssäkringsrisk liknande skadeeförsäkring, livvförsäkringsrissk från livränttor, motpartsrrisk och
operativ rrisk.
Bolagets exponering mot
m marknadsrrisk kommer ttill följd av änd
dringar, i nivå eller
e volatilitet
et, av räntor, priser
p
på
finansiellaa tillgångar occh valutakurseer. Riskerna haanteras genom
m att tillgångssportföljen är väl diversifierrad och
placeringgarna sker enliigt aktsamhetsprincipen rådder. Bolagets enskilt största marknadsrissk är aktieriskk. Detta till
stor del ppå grund av tree större strateegiska innehavv; bolagets äg
garandel i det länsbolagsgem
l
mensamma LFFAB, det
helägda d
dotterbolaget för fastighetssförvaltning ELLL-EFF Fastigh
heter AB samtt det helägda ddotterbolagett Länet
Förvaltninng AB. Dessa tre
t innehav up
ppgår till cirkaa 49 % procen
nt (41) av tillgångsportföljenn.
Årligen geenomför bolagget en egen risk- och solvennsanalys som syftar till att säkerställa attt bolagets kap
pital är
tillräckliggt på sikt för att täcka de rissker som bolagget är och kan
n komma bli exxponerat mot under genom
mförandet
av bolageets affärsstrattegi. Resultateet av analysen visar att Länssförsäkringar Jönköping klaarar av stora
påfrestninngar i både fö
örsäkrings- och finansrörelssen, exempelvvis i form av stora naturskaddor eller börsffall, utan
att det fööreligger behov av extraordinär kapitalansskaffning ellerr förändringarr i bolagets rissktagande.
D. Värdering för solveensändamål
Länsförsääkringar Jönköping värderaar tillgångar occh skulder i deen finansiella redovisningenn enligt lagbeg
gränsad
IFRS. Tillggångar och skkulder ska omvvärderas i de ffall Solvens II-regelverket föreskriver
f
anndra värdering
gsregler
än IFRS. D
Den största baalansposten på
p tillgångssiddan som omvärrderas är inne
ehav i dotterboolag. Dotterbo
olaget
Länet Förrvaltning i Jön
nköping AB, do
otterkoncerneen ELL-EFF Fasstigheter AB och
o dess andeel av joint venttureföretagett LänBo Fastiggheter AB värd
deras i detta ssammanhang till
t substansvä
ärde. Den störrsta balanspossten på
skuldsidaan som omvärd
deras är försääkringstekniskka avsättningaar (FTA). FTA ska täcka kostnnaden för intrräffade
skador, koostnaden för att reglera deessa skador, koostnaden för framtida
f
skador och övriga kostnader förr
ingångna avtal. Bolagett har inga obegränsade garaantier eller tilllgångar utanfö
ör balansräknningen.
E. Finanssiering
Kapitalplaanering genom
mförs en gång
g per år och ärr en integrerad
d del av verksamhetsplanerringen. Storlekken på
kapitalbehovet och tillggången på kap
pital analyseraas där målet är att säkerställa att kapitalbbasen är tillräcklig för
att bära d
de risker som följer av realisserandet av boolagets verksaamhetsplan.
Kapitalbaasen i Länsförssäkringar Jönköping bestårr endast av priimärkapital niv
vå 1 och tillåtss därför i sin helhet
h
täcka solvvenskapitalkraav och minimikapitalkrav. B
Bolaget använd
der Standardfformeln för beeräkning av
solvenskaapitalkravet. I tabellen nedaan redovisas nnyckeltal enlig
gt Solvens II.
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Nyckeltal

2018

2017

Minimikkapitalkrav (M
MCR)

380 052

4409 349

Solvenskapitalkrav (SCR)

1 520 206

1 6637 394

Kapitallbas

3 619 617

3 4447 206

Solvenskapitalkvot

238%

211%

Minimikkapitalkvot

952%

842%
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A. Veerksamhhet och
h resultaat
A.1 V
Verksamhhet
A.1..1
A.1.1.1

Om Län
nsförsäkringar Jönköpping
Verksamheet

Bolagets verksamhet bedrivs
b
inom Jönköpings
J
länn förutom kom
mmunerna Habo och Mullsjöö och erbjuderr
privatperrsoner, lantbruukare och föreetag ett fullsoortiment av sak- och livförsä
äkringar samtt kompletteran
nde sparoch lånepprodukter.
I egen koncession teckknar Länsförsääkringar Jönkköping försäkrring avseende sjuk, olycksfaall, motorfordo
on, fartyg
med begrränsning till frritidsbåtar, braand och annann skada på egeendom, allmän
n ansvarighet,, annan
förmögennhetsskada saamt rättsskydd
d.
Bolaget tillhandahållerr finansiella tjäänster genom avtal om förm
medlning med Länsförsäkrinngar Bank och
Länsförsääkringar Fondliv. Verksamheten har ocksså omfattat mo
ottagen återfö
örsäkring genoom att bolageet har
deltagit m
med andelar i ett
e för Länsförsäkringsbolaagen gemensamt återförsäk
kringssystem.
Det finns även en francchiseverksamh
het kopplad tiill bolaget. Ino
om privatmark
knad organiserrar franchisettagarna
den ombuudskår som tid
digare har varrit knuten till LLänsförsäkring
gar Jönköping
g. Inom företaagsmarknad uttgör
franchiseetagarna en eggen säljkanal vid
v sidan av boolagets försäljning i egen regi. Ytterligaree en kategori
franchiseetagare utgörss av Länsförsääkringar Fastigghetsförmedling.

A.1.1.2

Ägarstyrning och operaativ organisaation

Länsförsääkringar Jönköping är ett ömsesidigt förssäkringsbolag
g vilket innebär att bolaget äägs av kunderna,
bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande ppå verksamheeten genom 677 fullmäktigeleedamöter som
m
företrädeer försäkringstagarna på bo
olagsstämmann. Bolagsstämm
man utser bolagets styrelsee som består av
a 9
ledamöteer. Därutöver ingår
i
två fackliga representtanter. Bolagssstämman utse
er även revisoorer.
Länsförsääkringar Jönköping har två helägda dotteerbolag: fastig
ghetsbolaget ELL-EFF
E
Fastiggheter AB och Länet
Förvaltninng i Jönköpingg AB. Det senaare bolagets uuppgift är att förvalta
f
aktieinnehaven i Huumlegården Faastigheter
AB och Bergvik AB. ELLL-EFF Fastigheeter AB bildarr tillsammans med
m sina dotterbolag en eggen underkonc
cern.
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Figur A Koncernsttruktur Länsförsääkringar Jönköping
g

A.1.1.3

Extern revisor och finan
nsiell tillsyn

Bolagets verksamhetso
område är Jön
nköpings län. Länsförsäkrin
ngar Jönköping är ett av Lännsförsäkringsgruppens
s
gennom det gemeensamt ägda bolaget
b
LFAB. Koncernen
23 ömsessidigt ägda länsbolag, vilka samverkar
Länsförsääkringar Jönköping har även en närståennde relation med joint ventu
ure företaget LLänbo Fastigheter AB.
Bolaget sstår under tillssyn av Finansin
nspektionen1. Bolagets revissorer är Carolin Blomberg, auktoriserad revisor
KPMG AB
B och Gunilla Wernelind,
W
aukktoriserad revvisor KPMG AB2.

A.1.1.4

Betydandee affärshändeelser under rrapporteringssperioden

Försäkrinngsrörelsen i moderbolaget
m
Länsförsäkrinngar Jönköpin
ng har nått ettt resultat om --12 mkr och up
ppnådde
en totalkoostnadsproceent om 102 pro
ocent. 2018 ärr därmed ett av
a tre redovisn
ningsår under den senaste
tjogoårspperioden där totalkostnadsp
procenten öveerstigt 100 pro
ocent. Bolagets styrelse haar beslutat om att detta
år inte läm
mna någon åteerbäring till äg
garna (kunderrna).
Bankverkksamheten harr utvecklats positivt vad gälller affärsvolyym såväl som antalet
a
nya kuunder. Affärsvvolymen
ökade meed 15 procent medan antaleet kunder ökadde med åtta prrocent. Försälljningen av liv-- och

1
2

http://www
w.fi.se.
http://hom
me.kpmg.com.
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pensionspprodukter räkknat som inbettald premie m
minskade med tre
t procent jämfört med förrgående år oc
ch det
förvaltad
de kapitalet i livvförsäkringsrö
örelsen ökadee med två proccent.
Länsförsääkringsgruppeen har under 2018
2
inlett ett samarbete med
m Toyota om
m vagnskadegaaranti och
märkesföörsäkring för ToyotaT
och Leexusbilar.

A.2 F örsäkrin
ngsresulttat
Länsförsääkringar Jönköping behållerr sin position ssom ledande försäkringsgiv
f
vare inom såvääl privat- som
m
företags-- och lantbrukksmarknad i Jö
önköpings län . Det totala beeståndet både
e i antal försäkkringar och
premievoolym har ökat under året, saamtidigt som m
marknadsandeelarna ökar på
å de flesta delm
marknaderna jämfört
med 20177.
Markknadsandelarr, %

2018

2017

Hem

45,3

45,2

Villa//Villahem

59,9

59,3

Företag
- Byg
ggindustri

65,0

64,4

- Tillvverkningsinduustri

64,7

60,0

- Tjän
nsteföretag

38,8

38,3

Moto
or

48,4

47,9

Tabell A-1 Ma
Marknadsandelar, Sakförsäkring
S

Tillväxtenn i antalet förssäkringar mottsvarar en besståndsökning om
o 7 165 stycken försäkringgar. Det totalaa
beståndeet uppgick vid utgången av 2018
2
till 297 7332 stycken varrav 141 351 sty
ycken utgjordee motorförsäkkring.
Premieinkkomsten totallt för såväl dirrekt som motttagen affär, up
ppgick till 1 232 mkr jämförtt med 1 168 mkkr
föregåend
de år.
Under den senaste fem
mårsperioden har bolagets ppremieinkomsst för egen räk
kning, det vill ssäga premieinkomsten
efter avdragen premie för återförsäkring, ökat meed 39 procentt.
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Figur B Premieinnkomst för egen rääkning 2009-2018

Premieinttäkten i den direkta affären uppgick till 1 202 mkr. Prem
mieintäkten fö
ör egen räkninng, det vill sägaa efter
avdrag föör premie för återförsäkring
å
g, uppgick för den totala afffären till 1 120 mkr och motssvarade därmed en
ökning med 62 mkr jäm
mfört med föreegående år.
Bolaget sser en ökning i antalet skado
or totalt, främ
mst kopplade till motorförsä
äkring. Även näär det gäller
boendeföörsäkring så ärr det en antalssökning på allrriskskador, reseskador och skador koppllade till
olycksfallsförsäkringarr. De skadehän
ndelser som m
minskar i antall är inbrottssk
kador, brand ooch naturskador.
Skadekosstnaden, före återförsäkrar
å
es andel, har i förhållande till
t föregående
e år sjunkit meed fyra procen
nt och
uppgick ttill 935 mkr. En
n försumbar återförsäkrarees andel gör attt försäkringse
ersättningarnna för egen räkkning
uppgår till samma belo
opp, dvs 935 mkr.
m
Sammanttaget har affärrsgrenar relatterade till skaddeförsäkring givit
g ett negattivt resultat. A
Affärsgrenar som är
relaterad
de till livförsäkkringsförplikteelser (livräntorr från skadefö
örsäkringsavta
al och därmedd sammanhäng
gande
återförsääkring) har sam
mmantaget geenererat ett poositivt resultaat.
I nedansttående tabell visas
v
försäkrin
ngsresultatet fördelat per affärsgren.
a
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2018
Affäärsgren tkr

Premieintääkt
(efter avgivven
återförsäkrinng)

2017

Totala
kostnadeer
(netto
o)

Försäkringsrörelsen
ns
resultat

Premieiintäkt
(efter avvgiven
återförsäk
äkring)

Totala
kostnaader
(ne
etto)

Försäkriingsrörellsens
resultat

Skaadeförsäkringsföörpliktelser
Förssäkring avseende inkomstskydd

55 4491

-60 852

-5 361

447 626

-44 312

3 314

Anssvarsförsäkring föör motorfordon

148 4435

-166 042

-17 06
67

1441 633

-134 313

7 320

Övrrig motorfordonsfö
försäkring

305 0012

-288 345

16 66
67

2881 817

-255 650

266 167

Förssäkring mot brandd och annan skadaa på egendom
Totalt försäkringsreesultat
skadeförsäkringsföörpliktelser

559 5555

-610 708
8

-51 15
53

5331 449

-532 819

-11 370

1 068 4993

-1 125 947

-57 45
54

1 0002 525

-967 094
0

355 431

Icke-proportionellaa
skadeåterförsäkrin gsförpliktelser
Ickee-proportionell sjuukåterförsäkring

1 4550

-256

1 19
94

1 348

-4 381

-33 033

Ickee-proportionell olyycksfallsåterförsääkring

9 1149

-11 712

-2 56
63

9 928

-16 428

-66 500

Ickee-proportionell eggendomsåterförsäkring

40 8859

1 903

42 76
62

443 820

-22 406

211 414

Totalt försäkringsreesultat icke-pro
oportionella
skadeåterförsäkrin gsförpliktelser

51 4558

-10 065

41 39
93

555 096

-43 215

111 881

- 59

3 218
8

3 15
59

0

4 474

4 474

-559

3 218
8

3 15
59

0

4 474

4 474

Livfförsäkringsförplliktelser
Livrräntor som härrörr från skadeförsäkkringsavtal och
som
m avser andra förssäkringsförpliktelsser än
sjukkförsäkringsförplikktelser
Totalt försäkringsreesultat
livfö
örsäkringsförpli ktelser
Livfförsäkringsförplliktelser
Livååterförsäkring

0

804

80
04

15

-2 622

-22 607

Totalt försäkringsreesultat
livfö
örsäkringsförpli ktelser
Totalt försäkringsreesultat

0

804
4

80
04

15

-2 622

-22 607

1 119 8 92

-1 131 990
0

-12 09
98

1 05 7 636

-1 008 457

499 179

Tabelll A-2 Försäkringsrresultat per affärssgren 31 december 2018
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A.3 In
nvesteringsresultat
Invester ingsresultat peer
tillgångs slag (tkr)

2018

2017

Inkomster

Utgifter

Resultat
R

Resultat

282 537

-101 701

180 836

Inkomster
422 001

Utgifter

Aktier och andelar
a

-57 651

364 350

O
Obligationer ochh andra
ränteebärande värdepapper

4 205

-12 894

-8 689

21 751

-1 413

20 338

29 081
0

-3 862

25 219

20 369

-14 490

5 879

Övrigt

-103

-103

0

-1 279

-1 279

Total portfölj
p

315 823

-118 560

197 263

464 121

-74 833

389 288

Fastigheter

Tabell A-3 Inkom
mster och utgifterr per tillgångsslag

Resultateet i finansförvaaltningen uppgick till strax ööver vad som prognosticerrades inför 20118. Dock var det
d stora
skillnaderr mellan olika tillgångsslag där
d noterade aaktier och rän
ntebärande vä
ärdepapper utvvecklades neg
gativt till
följd av den kraftiga maarknadsoron under
u
fjärde kkvartalet. Däreemot utveckla
ades de långsikktiga innehaveen
exponeraade mot Länsfö
örsäkringar AB och fastigheetsmarknaden
n mycket starkt. Avkastninggen för totala
portföljenn uppgick till 3,7
3 procent (7,,9).

A.3 .1
A.3.1.1

Vinsterr och förlusster som påvverkar egett kapital

Vinster ochh förluster so
om påverkarr eget kapitall

Alla vinstter och förlusster i Länsförsäkringar Jönkköping redovissas i årets resultat och påveerkar på så sätt det
egna kapiitalet. Bolagett har inget övrrigt totalresulttat. I nedanståående tabell visas
v
förändrinngar i moderbolagets
egna kapiital.
Rapport överr förändringar i
Eget kapital
Eget kaapital vid ingån
ngen av 2017

Ö
Övrigt eget
kapital

Balanseratt
resultatt

10 971

Vinsttdisposition

Årets resu ltat

Totaltt kapital

1 005 473
3

180 533

1 196 977

180 533
3

-180 533

0

147 9983

147 983

1 186 006
6

147 9983

1 344 960

147 983
3

-147 9983

0

9 022

147 983

9 0022

1 353 982

Åretts resultat
Eget kaapital vid utgån
ngen av 2017

10 971

Vinsttdisposition
Åretts resultat
Eget kaapital vid utgån
ngen av 2018

10 971

1 333 989
9

Tabell A-4 Vin
nster och förlusterr som påverkar egget kapital per 31 december
d
2018

A.3.1.2

Investeringgar i värdepaapperisering

Bolaget hhar inga investteringar i värd
depapperiseradde tillgångar.
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A.4 R
Resultat från
f
övrriga verkksamheteer
Bolaget eerbjuder och förmedlar
f
ett brett utbud avv produkter genom
g
avtal med LFAB och ddess helägda
dotterbollag, till exempel livförsäkrin
ng och bank. Föör dessa förm
medlade affäre
er har bolaget ansvaret för
kundrelattionerna och erhåller
e
ersätttning för dettaa.
Bankverkksamheten harr utvecklats positivt vad gälller såväl affärrsvolym som antalet
a
nya kuunder. Den
sammanttagna affärsvo
olymen har ökat till 17 279 m
mkr, en ökning med 2,3 miljarder kronor jäämfört med fö
öregående
år. Det motsvarar en ökning om 15 procent. Antaleet kunder i baankverksamheten ökade meed 7,6 procent till
40 650 sttycken. Det beetyder att Länsförsäkringarr Jönköping haade 2 864 fler bankkunder dden 31 decemb
ber 2018
jämfört m
med antalet vid
d årets ingång
g. Trots att kreeditförlusterna har legat på
å en fortsatt m
mycket låg nivåå så är
resultatett i bankverksaamheten lägree jämfört med föregående år,
å i första hand till följd av ssjunkande marrginaler.
Försäljninngen av liv- occh pensionsprodukter har sjjunkit tillbaka något under året.
å
Försäljninngen uppgick till en
sammanlaagd inbetald premie
p
om 279
9 mkr, en minsskning med 9 mkr
m jämfört med
m året innann. Det förvaltaade
kapitalet minskade med
d 179 mkr, en minskning mootsvarande tvåå procent. Anttalet livförsäkkringskunder uppgick
u
vid 2018 åårs utgång till 41 100. Det beetyder att Lännsförsäkringarr Jönköping hade 200 färree livförsäkringskunder
den 31 deecember 2018 jämfört med antalet
a
vid åreets ingång. Resultatet i den förmedlade liivförsäkringsaaffären
ökade meed 2,5 mkr jäm
mfört med föreegående år.
Inkomsteer och utgifteer från övrig
verksamhhet (tkr)
Förmedlaad bankaffär
Förmedlaad livförsäkringsaffär
Förmedlaad fastighetsfö
örmedlingsafffär
Summa

2018

2017

Inkomsster

Utgifterr

Resultat

Inkomster

Utgifter

Resultat
R

100 5596

-124 982

-24 386

92 389

-107 742

-15 353

20 4412

-18 799
9

1 613

17 223

-18 092

-869

3 3310

-3 894
4

-584

3 306

-3 457

-151

124 3318

-147 675

-23 357

112 918

-129 291

-16 373

Tabell A-5 In
nkomster och utgiffter från övrig verrksamhet per 31 deecember 2018

A.4 .1

Leasinggavtal

Länsförssäkringar Jönkköpings operaationella leasinngavtal avser i huvudsak kosstnader för lookalhyra och
kontorsuttrustning. Belloppet som beelastat de totaala driftskostn
mkr.
naderna underr 2018 är 25,8 m

A.5 Ö
Övrig info
ormation
n
Bolaget hhar ingen övrigg materiell info
ormation att llämna gällande verksamhet och resultat.
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B. Fö
öretagssstyrningssysteem
B.1 A
Allmän in
nformatio
on om fööretagssstyrningsssystem
met
Länsförsääkringar Jönköpings företagsstyrningssyystem syftar till
t att säkerstä
älla en effektivv och ändamåålsenlig
styrning ooch ledning avv bolaget samt uppfyllnad aav dess uppdraag och mål ino
om ramen för beslutad riskttolerans
och uppsatta regelverkk.

B.1..1

Struktuuren hos förvaltnings- och lednin gsorganen

Figur C Organissation Länsförsäkrringar Jönköping
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B.1.1.1

Styrelsen

Styrelsenn har det övergripande ansvvaret för bolaggets organisattion och förva
altning av bolaagets angelägeenheter.
Detta innefattar:














vergripande naatur rörande bolagets
b
Handlägga och fatta beslut i frågor av vääsentlig betydeelse och av öv
vverksamhet.
Utse, entledigga och utvärdeera Vd.
Upprätthållan
nde av ett ändaamålsenligt fööretagsstyrnin
ngssystem och riskhanterinngssystem inklusive
ffastställande och godkännaande av styrannde dokumentt samt kontinu
uitetsplanerin g.
Fastställa en ändamålsenlig
ä
g operativ org anisation för bolaget,
b
verkssamhetens måål och strategiier samt
sse till att det finns
f
effektivaa system för inntern kontrolll och riskhante
ering.
Upprätthållan
nde av den inteerna styrningeen och kontro
ollen inklusive förvaltningsm
metoder samt
rrapporteringssrutiner.
S
Säkerställa attt det finns oberoende centr
trala funktioneer.
S
Säkerställa up
ppfyllnad av läämplighetskraav inom styrelssen samt bola
agets centralaa funktioner.
S
Säkerställa geenomförande av samt fatta beslut om ER
RSA (Egen risk-- och solvensaanalys).
S
Säkerställa attt utlagd verkssamhet sker föörenligt med gällande
g
regellverk.
A
Ansvara för bolagets ersätttningssystem..
TTillsättande avv utskott som
m bereder styreelsens arbete.
Kontinuerligt hålla sig undeerrättad om boolagets utveckkling för att fo
ortlöpande kunnna bedöma bolagets
b
eekonomiska situation och fiinansiella stäl lning.
Regelbundet behandla
b
och utvärdera bollagets riskutveeckling och risskhantering.

Varje enhhet och affärso
område leds av
a en chef. Afffärsområdeschefer och stab
bschefer rappporterar direktt till Vd i
bolaget. S
Samtliga chefeer ansvarar fö
ör att bedriva aarbetet enligtt de styrande dokument,
d
proocesser och
arbetsinsstruktioner som
m finns föreskkrivna samt sääkerställa efteerlevnaden av dessa. Såledees ansvarar dee för den
interna sttyrningen ochh kontrollen oc
ch riskhanterinngen inom sitt verksamhetssområde.
Styrelsenn ansvarar förr bolagets riskhantering som
m helhet och Vd
V ansvarar fö
ör riskhanterinngen inom den
n
operativaa verksamheteen enligt styreelsens föreskr ifter. De centrrala funktionerna enligt B.1..1.3 rapporteraar till
styrelsenn och dess utskott i enlighett med respekttive funktions riktlinje.
B.1.1.2
Utskott som
m stödjer styyrelsen
I syfte attt effektiviseraa styrelsearbetet har styrelssen inrättat trre utskott. Utsskottens arbette regleras avv
styrelsenns och utskotttens arbetsord
dningar. Utskootten rapporteerar till styrelssen, mötena pprotokollförs och
o
delges styyrelsen.
Kapital- ooch riskutskotttets uppgift är
ä att stödja sttyrelsen i kapitalfrågor och utgöra ett forrum för analys av och
fördjupad
d diskussion krring koncerneens risktagandde och kapitalb
behov. Utskotttet ansvarar fför den taktiskka
allokeringgen.
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Revisionssutskottet anssvarar för att övervaka bolaagets finansiella rapporterin
ng, samt lämnna rekommend
dationer
och förslaag för att säkeerställa rappo
orteringens tilllförlitlighet, och avseende den
d finansiellaa rapportering
gen
övervaka effektiviteten
n i bolagets intterna kontrolll, internrevisio
on och riskhan
ntering. De skaa granska och övervaka
revisornss opartiskhet och
o självständ
dighet och bitrräda vid uppräättandet av förslag till bolaggsstämmans beslut
b
om
revisorsvval. Revisionsuutskottet bereeder också styyrelsens arbette med överva
akning av effekktiviteten i bolagets
företagssstyrningssysteem, vilket omffattar intern sttyrning och ko
ontroll, samt intern kontrolll av de operattiva
riskerna. Revisionsutskkottet berederr styrelsens reegelbundna uttvärdering av företagsstyrnningssystemetts
ändamålssenlighet och effektivitetet.
e
Ersättningsutskottet bereder
b
frågorr om ersättninng och övriga anställningsvi
a
llkor till Vd occh principer fö
ör
ersättning och andra anställningsvill
a
lkor för företaagsledningen inför behandliing av styrelseen. Beslut om
ersättning och övriga anställningsvil
a
llkor till Vd fatttas av styrelssen. Beslut om
m principer förr ersättning oc
ch andra
anställninngsvillkor för företagslednin
f
ngen fattas avv Vd själv efter samråd med
d ersättningsuutskottet.
Ersättningsutskottet ansvarar för övversynen av bbolagets Riktlin
nje för ersättniingar.

B.1.1.3

Centrala fuunktioner

Nedan följer en kort beeskrivning av de
d centrala fuunktionerna:







IInternrevision
nsfunktionen är
ä en funktionn för oberoend
de granskning som är direktt underställd styrelsen.
s
För detaljer see avsnitt B.5 Internrevisionssfunktionen på
p sidan 25.
Regelefterlevnadsfunktioneens övergripannde mål är attt säkerställa att
a affärsverkssamheten bed
drivs i
eenlighet med externa och in
nterna regelveerk. För detaljer, se avsnitt B.4 Internkonntrollsystem på
p sidan
223.
Riskhanteringgsfunktionens övergripandee mål är att ge en allsidig och saklig bild av bolagets risker,
öövervaka effektiviteten i risskhanteringssyystemet, analyysera utvecklingen av riskeerna samt agerra
rrådgivare till Vd
V och styrelsse i riskhanterringsfrågor. Fö
ör detaljer, se avsnitt B.3 Risskhanteringsssystemet
iinklusive egen
n risk- och solvensanalys påå sidan 19.
A
Aktuariefunkttionen ska sam
mordna och svvara för kvaliteeten i beräknin
ngen av försääkringstekniska
aavsättningar. Aktuariefunkttionen ska ockkså yttra sig över
ö
policyn fö
ör tecknande aav försäkringaar och
llämpligheten av återförsäkrringslösningarrna. För detaljjer, se avsnitt B.6 Aktuariefu
funktionen på sidan 25.

B.1..2

Materieella ändring
gar i företaggsstyrnings systemet

Ansvarigaa för funktionerna för regellefterlevnad, rriskhantering och aktuarie har
h ändrats unnder året.

B.1..3

Företaggsstyrningsssystemets lämplighet

Bolaget ssträvar efter att
a realisera målen om tillvääxt med lönsam
mhet inom sam
mtliga affärer,, de mest nöjd
da
kundernaa inom bank occh försäkring samt ökad he lkundsandel in
nom ramen fö
ör bolagets ris kfilosofi. Riskffilosofin
efterlevs genom att bo
olaget på ett sttrukturerat occh disciplineraat sätt arbetarr med riskhanttering för att fatta
medvetnaa beslut, undeerstödja strateegiska mål sam
mt undvika förrluster.
Verksamhhetsgenomgån
ngar genomfö
örs årligen meed verksamhettsansvariga tillsammans meed
riskhanteeringsfunktion
nen och funktionen för regeelefterlevnad i syfte att säke
erställa att
företagssstyrningssysteemet och desss beståndsdellar existerar, är
ä kompletta och
o efterlevs innom organisaationen.
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Verksamhhetsgenomgån
ngarna behandlar ett flertaal områden. Reesultatet samm
manställs ochh presenteras (i
samarbette mellan riskhhanteringsfun
nktionen och fuunktionen förr regelefterlev
vnad) för förettagsledning oc
ch för
Revisionssutskottet. Revisionsutskotttet utvärderarr företagsstyrrningssysteme
et regelbundeet och har bedömt
bolagets företagsstyrn
ningssystem såsom lämpligtt med tanke på arten och om
mfattningen aav och kompleexiteten
hos de innneboende riskkerna i bolagetts verksamhett.
I samband med ERSA-p
processen utvvärderas ävenn bolagets riskkhanteringssysstem i sin helhhet. Utvärderin
ngen
bedömer lämpligheten och effektivitteten i de proccesser, system
m och kontrolller som finns iinom bolaget för att
hantera ooch kontrollerra bolagets riskexponering. S
Styrelsen anssvarar för utvä
ärderingen.

B.1.3.1

Efterlevnad
d av aktsamh
hetsprincipenn inom placeeringsverksam
mheten

Länsförsääkringar Jönköpings kapitalförvaltning sttyrs av bolageets Policy för kapitalförvaltn
k
ningen,
Placeringssriktlinjer sam
mt Aktsamhetsp
principen. Syfttet med dessaa är bland annat att säkerstäälla aktsamheet i
kapitalförrvaltningen.
Aktsamheetsprincipen är
ä tillämplig påå portföljen soom helhet såvväl som på ensskilda investerringar i portföljen.
Bolaget bbedömer löpan
nde om investteringarna är llämpliga i term
mer av avkastn
ningskrav, önsskad risknivå samt
s
möjlighetten att operatiivt hantera inn
nehavet. Kraveen utifrån aktsamhetsprinc
cipen är tillämppliga på både
existerande investeringgar samt komm
mande investeeringar.

B.1..4

Ersättn
ningsprincip
per

Länsförsääkringar Jönköpings Riktlinjje för ersättninngar styr hur ersättningar
e
till anställda skka fastställas, tillämpas
och följass upp. Syftet med
m riktlinjen är att den skaa främja långsiiktighet och in
nte uppmuntraa till ett överd
drivet
risktagannde. Vidare besskriver riktlinjen hur ersättnningssystemeet är uppbyggtt samt dess tilllämpning och
uppföljninng. Styrdokum
mentet grundaar sig på en avv styrelsen gen
nomförd riska
analys och skaa tillämpas tillssammans
med bolagets Riktlinje för
f hantering av
a intressekonfflikter.
Utgångsppunkten för errsättningsmod
dellen är att deen ska bidra till att skapa go
oda förutsättnningar för
Länsförsääkringar Jönköping att på ett
e långsiktigt och tillfredssttällande sätt utföra
u
sitt upppdrag från ägaarna.
Ersättningsmodellen skka stimulera till
t goda prestaationer och bidra till att görra bolaget till een attraktiv
arbetsgivvare som kan konkurrera
k
om
m rätt kompettens på marknaden. Anställd
da inom bolagget ska ha
marknadssmässiga ansttällningsvillkorr. Ersättningarrna ska därigeenom vara i nivå med branscchen på den
geografisska marknad där
d bolaget är verksamt. Utfformning och nivå på ersätttningar ska haarmoniera med
d bolagets
värderinggar. Ersättninggsmodellen skka vara förenli g med och fräämja en sund och
o effektiv ri skhantering och
o inte
uppmuntra till ett överrdrivet risktag
gande eller mootverka bolageets långsiktiga
a intressen.
Under 2018 har de indivviduella rörliga lönedelar soom fanns i bollaget tagits bo
ort. Basen i erssättningsmodellen
utgörs avv fast ersättnin
ng, det vill säg
ga fast kontannt månadslön. Styrelsen harr därutöver beeslutat om en
målbaserrade rörlig ersättning som ska
s i den mån dden förekomm
mer uppmuntrra och belöna goda prestationer som
långsiktiggt leder till attt bolaget utvec
cklas positivt. Den målbaserade ersättnin
ngen kan, medd ett flertal avv
Styrelsenn beslutade förutsättningar och undantagg utgå till de som
s är fast anställda med ettt belopp om max
18 000 krronor. Till Vd, samtliga
s
chefer, centrala fuunktioner och kapitalförvalttare utgår ingeen målrelaterad
ersättning.
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Pensions- och avgångssvillkor för bolagets anställdda följer av ko
ollektivavtal. För Vd har avtaalats att anstäällning ska
upphöra vvid utgången av
a månaden in
nnan Vd fyllerr 62 år. Bolageet har tecknat tjänstepensioonsförsäkring till en
maximal kkostnad av 355 % av grundlö
önen. Huvuddrragen för övrig
ga ledande befattningshavaare följer
pensionsaavtalet FTP-pllanen för försäkringsbranscchen mellan FAO och Foren
na resp SACO
O och Jusek,
Civilekonomerna samt Sveriges Ingeenjörer. Samtlliga ledamöterr i företagsled
dningen har peensionsålder 65
6 år.

B.1..5

Materieella transakktioner

Under rappporteringspeerioden har ing
ga materiella ttransaktionerr förekommit med
m personerr i ledande beffattningar
eller styrelsen.

B.2 L ämplighetskrav
Bolaget hhar interna reggler och en process för läm plighetsprövn
ning för att säk
kerställa att fööretaget styrss på ett
sunt och ansvarsfullt sätt.
s
Bolaget genomför
g
lämpplighetsprövningar på styre
else, Vd, persooner som ingår i
företagsledning samt de
d centrala fun
nktionerna (fuunktionerna in
nternrevision, regelefterlevnnad, riskhanteering och
aktuarie äär obligatoriskka centrala fun
nktioner i ett fförsäkringsföretag) för att säkerställa attt de uppfyllerr krav på
kompetenns och erfaren
nhet samt ansseende och inttegritet. Lämp
plighetsprövningarna genom
mförs årligen, vid
bemanninngsförändringg samt vid oförrutsedda omsständigheter med
m inverkan på
p efterlevnadd av ställda krrav.
Avseendee styrelsen så ska lämpligheetsprövningenn genomföras för att säkersställa att styreelseledamöterrna vid var
tid är läm
mpliga för sina styrelseuppdrag och att sttyrelsens samlade kompetens vid var tid äär tillräcklig i
förhålland
de till bolagetts behov. En läämplighetspröövning ska gen
nomföras innan en person fööreslås som
styrelseleedamot och in
nnan förslag om styrelseleddamöter lämnaas till bolagssttämman. Vidarre ska en
lämpligheetsprövning geenomföras årlligen av valda styrelseledam
möter för att säkerställa
s
attt kraven på läm
mplighet
vid var tid
d är uppfyllda. Härutöver skka en ny lämpllighetsprövnin
ng göras om något inträffarr som skulle ku
unna
medföra en ändrad bed
dömning av lämpligheten hoos styrelseled
damoten. Årligen sker prövnning av styrelssens
samlade kkompetens occh förståelse för
f försäkring s- och finansm
marknaden, afffärsstrategi ooch affärsmod
dell,
företagssstyrningssysteem, finansiellaa analyser ochh aktuarieanalyysersamt rege
elverk och lag stadgade kravv.
Ansvarig för lämplighetsprövning avv styrelsen är vvalberedningeen.
onens föreskrrifter om
Hösten 20
018 medfördee lagen om förrsäkringsdistriibution samt Finansinspekti
F
försäkringsdistribution
n att anställdaa som direkt deeltar i distribu
utionen av förssäkringar ska uppfylla krav på
lämpligheet. Regelverkeen ställer krav på kunskap ooch kompetenss, insikt och errfarenhet, sam
mt skötsamhet.
Bolagets interna reglerr och process har komplettterats med desssa krav. Införr reglernas ikrraftträdande
genomförrdes lämpligheetsprövning på
p samtliga an ställda som om
mfattades av kraven.
Bolaget hhar en processs för lämpligheetsprövning, ddär risken för intressekonflikter till följd aav exempelviss bisysslor
eller andrra uppdrag särskilt beaktas. Processen fi nns beskriven
n i riktlinjer och arbetsinstruuktioner.
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B.3 R
Riskhanteeringssyystemet inklusivee egen riisk- och
s olvensan
nalys
B.3 .1
B.3.1.1

Beskrivvning av riskhanteringsssystemet

Riskhanterring

Länsförsääkringar Jönköpings verksaamhet är förennad med risktaagande vilket medför att boolaget ska ha ett
e
ändamålssenligt system
m för riskhanteering. Målet m ed riskhanteringssystemet är att verksam
mheten bedrivvs med
ett medveetet risktagan
nde som aldrig
g äventyrar boolagets långsikktiga lönsamhet och existenns.
Riskhanteeringssystemeet stödjer bolaaget i att hanttera och medvvetet styra de risker bolagett utsätts för så
s att inga
onödiga rrisker tas ellerr på något sättt uppmuntrass.
Länsförsääkringar Jönköpings system
m för riskhanteering är en förretagsgenomg
gripande ansaats i vilken allaa risker
beaktas ssammantaget och i relation till varandra ooch samtidigt utgör en integ
grerad del i fööretagets
affärsverrksamhet. Systtemet måste för
f att uppnå effektivitet vaara väl integre
erat med förettagsstyrningen i
allmänhett och med sysstemet för inteern styrning ooch kontroll i synnerhet.
s
Risskhanteringssyystemet stödjjer den
interna koontrollen geno
om att säkerställa att:







Finansiell och icke finansiell information är tillförlitlig.
V
Verksamheten
n bedrivs med
d ett medvetett risktagande där risker iden
ntifieras och ååtgärdas.
S
Styrande dokument upprätttas och efterllevs.
Kontrollaktiviteter genomfö
örs och dokum
menteras som
m en integrerad
d del av verkssamheten.
Rapportering och uppföljnin
ng görs som een integrerad del av arbetett på alla nivåerr i organisatio
onen.
Riskhanteringgsfunktion finn
ns, och denna rapporterar regelbundet
r
till styrelsen occh vissa av styyrelsens
uutskott.

Styrelsenn är ytterst an
nsvarig för utfo
ormingen av rriskhanteringsssystemet och
h har genom at
att anta olika
styrdokum
ment angett riktlinjer
r
för syystemet. I Riskkpolicyn har sttyrelsen beskrrivit bolagets riskhanteringssystem,
m den lägsta nivå
riskfilosofi och övergripande risktoleerans. Den öveergripande rissktoleransen är
ä uttryckt som
n
bolaget toolererar för so
olvenskapitalkkvoten.

B.3.1.2

Riskstrateggi

Riskstrateegin är en inteegrerad del i bolagets
b
verkssamhetsstyrniing, där Länsfö
örsäkringar Jöönköping klassificerar
och hanteerar riskerna efter
e
i vilken grad
g
de är önsskvärda i form av önskade, nödvändiga
n
ellller icke önskvvärda
risker. Önnskade risker är de risker bo
olaget medvettet tar i försäkkringsaffären och kapitalförrvaltningen.
Nödvändiiga är de riskeer som inte skaapar direkt avvkastning, men
n som inte gårr att undvika, ooch icke önskvvärda är
slutligen de risker som innebär en neegativ inverkaan på bolagets möjlighet till måluppfyllnadd.
Kategorisseringen samm
manfattas i needanstående taabell, den ger uttryck för bo
olagets attitydd till risker och är
förenlig m
med bolagets övergripande
ö
strategi. Genoom indelningeen kan verksam
mheten ageraa för rätt riskexxponering
och för attt maximera värdeskapande
v
e utan att riskkera att bolageets ställning fö
örsvagas.
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Önskvärd
da risker
Försäkrinngsrisker i form
m av premie-, reserv-,
och katasstrofrisk från skades
och
sjukförsääkring samt livvförsäkringsrissker från
livräntor
Marknadssrisk, såsom aktiea
ränte-, spreads
och fastigghetsrisk, relaaterat till
kapitalförrvaltningen i syfte
s
att skapaa
meravkasstning.
Nödvändiiga risker
Marknadssrisk i form avv valutarisk
Motpartsrisk kopplat tiill återförsäkrringsavtal.
Motpartsrisk från bankkmedel
Koncentrrationsrisk i pllaceringstillgåångar.
Affärsriskk i form av strrategisk risk,
hållbarheetsrisk och intjjäningsrisk.
Likviditetsrisk
Motpartsrisk kopplat tiill finansiella derivat.
d
Operativaa risker i form
m av produkt- och
o
processriisker
Icke önskkvärda risker
Affärsriskk i form av rykktesrisk genom
m förlorad
tilltro till bolagets verkksamhet eller produkter
p
Operativaa risker i form
m av personalrrisker,
säkerhetssrisker, IT-riskker samt legalla och
compliancerisker.

H
Hålls måttlig genom
g
B
Beslut om åtaagande ska följja affärsstrateegi och bolageets
rregelverk. Åteerförsäkringssskydd användss för att begräänsa
rrisktagandet, bland annat koncentrationssriskerna, i fleertalet
ttyper av affärrer.
B
Beslut om placeringar ska följa
f
affärsstraategi och bolaagets
rregelverk, i syynnerhet ska portföljen
p
varaa väldiversifierrad och
aaktsamt placeerad.
B
Begränsas gen
nom
B
Begränsa placceringar på utländska marknnader.
D
Diversifiering genom gruppens gemensam
mma
ååterförsäkring
gsprogram sam
mt val av mottpart utifrån raating.
R
Riskurval av och
o beloppsbegränsningar fför mottagand
de
bbanker.
TTydliga placerringsbegränsn
ningar per tillggångsslag, typ av
uutfärdare och
h enskilda motparter.
V
Väl underbygg
gda affärsbesllut och strateggiska beslut baserade
b
ppå omvärldsbevakning samt löpande upppföljning av afffären.
EEfterlevnad avv bolagets prin
nciper om likvviditetshantering.
S
Ska endast an
nvändas för att reducera anndra finansiellaa risker.
R
Riskurval av motparter.
m
IInterna regelvverk, processe
er, rutiner ochh arbetsbeskriivningar
ssom ska efterföljas. Toleran
nsnivå för ens kilda riskers storlek
s
ffår ej överskriidas.
R
Reduceras/eliimineras geno
om
IInterna struktturer och proc
cesser för att hantera händ
delser
ssom kan leda till försämrat varumärke occh minskad tillit.
IInterna regelvverk, processe
er, rutiner ochh arbetsbeskriivningar
ssom ska efterföljas. Enskilda risker som innte kan undvikas ska
rreduceras långt det är möjligt och åtminsstone till en lååg nivå.

Tabellll B-1 Hantering avv risker
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B.3.1.3

Bolagets övvergripande risktoleranss

För Länsfförsäkringar Jönköping
J
bestäms den öveergripande riskktoleransen årrligen av styreelsen. Risktoleeransen
uttrycks ssom den lägstta nivå vilken bolagets
b
kapittalkvot (kapitaalbas i relation
n till kapitalkraav) aldrig får gå
g under.
Den övergripande riskttoleransen är oförändrad unnder 2018 och
h innebär att kapitalkvoten
k
sska uppgå till minst 180
procent. Utöver att bessluta den överrgripande riskktoleransen haar bolagets sty
yrelse även beeslutat om bolagets
kapitalmåål vilket uttryccks som ett inttervall inom vvilket kapitalkvvoten ska ligga
a, om den falleer utanför inteervallet
vidtas ettt antal fördefin
nierade åtgärd
der. De åtgärdder som ska vidtas om tolerransnivån undderskrids är mer
genomgriipande.

B.3.1.4

Riskhanterringsprocessen

Riskhanteeringssystemeets process fö
ör hantering avv samtliga riskker som bolag
get har identifeerat, innefattaar
nedanståående kompon
nenter:












B.3.1.5

IIntern miljö Bolagets
B
miljö och arbetsklim
mat, hur medaarbetare ser på
p och förhålleer sig till risker samt
sstyrelse och företagslednin
f
ngens riskhantteringsarbete, riskaptit, inte
egritet och etiiska värdering
gar ska
sspegla bolageets riskfilosofi..
M
Målformulerinng Mål är en fö
örutsättning fför att kunna identifiera
i
hän
ndelser och rissker som hotaar målen.
Riskhanteringgen ska säkersställa att förettagsledningen har etableratt en process föör att sätta mål och att
d
de valda måleen stödjer orgaanisationens ssyften och mo
otsvarar dess riskfilosofi.
r
H
Händelseiden tifiering Interrna och externna händelser som
s kan påverrka en organissations möjligh
heter att
nnå sina mål skka identifieras och preciseraas.
R
Riskbedömninng Risker ska analyseras
a
meed utgångspun
nkt från derass sannolikhet ooch konsekven
ns för att
ttjäna som und
derlag för hur de ska hanterras.
R
Riskåtgärder Risker ska hållas måttliga, bbegränsas elleer elimineras i linje med bolaagets riskstraategi och ttolerans.
K
Kontrollaktiviiteter Styrand
de dokument, rutiner eller särskilda
s
aktiviteter ska fasttställas och
ggenomföras fö
ör att säkerställa att riskåtggärderna geno
omförs på ett effektivt sättt
IInformation och
o kommunikkation Relevannt information
n ska identifieras, samlas in och förmedlaas i en
fform och inom
m en tidsram som
s gör det m
möjligt för de anställda
a
att utföra
u
sina åtaaganden. Inforrmationen
sska lämnas till alla som är berörda
b
i sitt aarbete eller beehöver den i sin övervakandde eller ledand
de roll.
U
Uppföljning och utvärderin
ng Riskhanteriingen ska överrvakas genom
m löpande lednningsaktiviteteer och
ppåkallade särsskilda utvärdeeringar.

Övervaknin
ng och efterllevnad

Styrelsenn ansvarar förr bolagets riskhantering som
m helhet och Vd
V ansvarar fö
ör riskhanterinngen inom den
n
operativaa verksamheteen. Styrelsen följer
f
upp bolaagets risker occh riskhantering genom rappportering från
n Vd , och
ansvarigaa i affärsverkssamheten samt från aktuarieefunktionen, riskhanterings
r
sfunktionen, fuunktionen för
regelefterlevnad och fuunktionen för internrevisionn. Det operativa ansvaret fö
ör löpande riskkhantering fördelas
enligt ned
dan.
Vd ansvarrar för att säkkerställa att riskhantering s ker i enlighet med styrelsen
ns Riskpolicy ooch andra
styrdokum
ment inom deen operativa veerksamheten.
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Chefer annsvarar för attt risker omhän
ndertas och ååtgärdas inom definierat anssvarsområde. Ansvaret för risker
följer denn legala struktturen och den operativa dellegationsordningen. Chefer på varje nivå ansvarar för alla
a risker
inom sin ooch underliggande verksam
mhet. Chef som
m är beställaree av utlagd verksamhet anssvarar för desss risker
som för ssina egna.
Som stöd
d till Vd och sttyrelsen för attt övervaka veerksamhetens hantering av riskerna finnss de centrala
funktioneerna för riskhaantering, regelefterlevnad, aaktuarie samtt internrevision
n. Ansvar ochh befogenheter för
respektivve funktion fraamgår av de seeparata riktlinnjer för respekktive funktion som beslutatss av styrelsen, vilket
beskrivs nnärmare i separata avsnitt. Funktionen föör internrevisiion är direkt underställd styyrelsen, de övriga tre
centrala ffunktionerna är
ä operativt underställda Vdd.

B.3.1.6

Riskhanterringsfunktion
nen

Riskhanteeringsfunktion
nen är organissatoriskt direkkt underställd Vd. Funktione
en är oberoendde från bolageets
affärs- occh verksamheetsdrivande deelar och är fri ffrån påverkan
n från andra fu
unktioner inom
m bolaget. Vd
fastställeer funktionenss arbetsplan medan
m
styrelseen fastställer de
d riktlinjer so
om styr funktiionens ansvarr och
arbetssättt. Funktionen rapporterar regelbundet
r
ddirekt till styreelsen och desss utskott.
Funktioneens övergripan
nde mål är attt ge en allsidigg och saklig billd av bolagets risker och annalysera utvec
cklingen
av riskernna samt ageraa rådgivare till Vd och styrellse i riskhanteeringsfrågor. Funktionens
F
annsvar samman
nfattas
enligt följjande:







Utgöra ett stö
öd för Vd och affärsverksam
mheten att fulllgöra sitt ansv
var att bedrivaa verksamheten,
iinklusive utlaggd verksamhet, med god risskhantering
På uppdrag avv styrelse och Vd ansvara föör övervaknin
ng av bolagets riskhanteringgssystem och för att
kkontrollera effterlevnad av Riskpolicy
R
sam
mt Riktlinje för riskhantering och intern styr
yrning och konttroll
G
Genom regelbbunden rapporrtering inform
mera om bolag
gets risksituation, inklusive een samlad määtning och
aanalys av verkksamhetens saamtliga riskerr, riskernas utvveckling över tiden och av bberoenden meellan
rriskerna
Föreslå de änd
dringar i styrd
dokument, proocesser och en
nskilda riskexp
poneringar soom funktionen
ns
iiakttagelser om
o riskhanteringen ger anleedning till
S
Samverka med särskilt aktu
uariefunktioneen men även med
m övriga cen
ntrala funktiooner vid bedöm
mning av
rrisker och pro
ocesser.

I utvärdering av riskhaanteringssysteemet kring förrsäkringsriskerr och i analyse
er av dessa saamarbetar
riskhanteeringsfunktion
nen med aktuaariefunktionenn. Riskhanterin
ngsfunktionen samarbetar nnära med funkktionen
för regeleefterlevnad i utformning
u
av samt utvärdeering av effekttivitet i företagsstyrningssyystemet.
Riskhanteeringsfunktion
nen deltar i ER
RSA-processeen och utför viissa delar av analyserna
a
ochh kontrollernaa i
processen.

B.3 .2

Inform ation om deen egna riskk- och solveensbedömningen

Det överggripande måleet med den egn
na risk- och soolvensanalyseen (ERSA) är att
a säkerställaa att bolagets kapital
k
är
och förblir tillräckligt för
f att bära dee risker som fööljer av realiseerandet av bollagets verksam
mhetsplan. Deet är
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styrelsenn som fastställler riktlinjernaa för bolagets process. Riktllinje för ERSA beskriver hur ERSA ska gen
nomföras
och integgreras inom bo
olaget. Såväl styrelse
s
som fö
företagslednin
ng är involvera
ade i den beskkrivna processsen.
ERSA ingår i företagssttyrningssystemet och är boolagets processs för att bedö
öma vilka riskeer som finns i
verksamhheten och vilket solvenskap
pital som krävss för att mötaa riskerna. ERS
SA-processen genomförs minst
m
årligen m
men om väsenttliga förändringar i bolagetss riskprofil elleer ställning intträffar ska bollaget genomfö
öra en ny
analys.
Analysen har sin utgån
ngspunkt i arbeetet med verkksamhetsplaneen och inklude
erar utvärderiing av konsekvvenserna
av affärspplanen på bolaagets ställning
g men även avv olika mer neg
gativa scenarier. ERSA-proccessen utvärd
derar även
för hur kaapitalanskaffn
ning eller riskrreducering, vidd behov, ska göras om bolag
gets ställning försvagas.
Utifrån boolagets riskprrofil, risktoleraans och verksaamhetsplan an
nalyserar bola
aget hur myckket kapital som
m fordras
för att beedriva verksam
mheten enligt verksamhetspplanens planerringsperiod. Vid
V beräkning aav det egna
solvenskaapitalkravet uttreds också vilka antagandeen som använ
nts i den på förrhand givna sttandardformeeln för
beräkningg av risk och dokumentation
d
n av hur bolaggets riskprofil överensstämm
mer med desssa antaganden
n.
ERSA-proocessens ingåångsvärden är bolagets bedöömning av de makroekonom
miska förutsätttningarna förr
utvecklingen i omvärld
den och verksaamhetsplanenn för planering
gsperioden 2019-2021. Bolaggets styrelse och
o
företagsledning identiffierar kritiska och väsentligaa risker som verksamheten
v
möter och kaan komma att möta.
Utfallet aav analyserna visar
v
att bolag
get är väl rusttat att möta sina risker och även vid krafttigt negativ uttveckling
kommer bbolaget att vaara tillräckligt kapitaliserat fför att i god orrdning kunna vända utveckllingen.
Som en d
del i ERSA-pro
ocessen har sttyrelsen gjort en bedömning
g om de antaganden som liggger till grund
d för
Standard
dformeln ligger i linje med bo
olagets riskprrofil. Styrelsen
n har också uttvärderat riskhhanteringssysstemet
genom attt bedöma effeektiviteten och lämplighete n hos de systeem, organisationer och konntroller som fin
nns på
plats för aatt hantera occh kontrolleraa risk inom bollaget. Styrelseen har även be
eslutat om attt godkänna det
föreslagnna kapitalmåleet. Avslutningssvis har styrellsen tillstyrkt och
o beslutat ERSA-rapport
E
ten, därefter har
h den
skickats ttill Finansinspeektionen.

B.3 .3

Förvalttning av den
n interna moodellen

Bolaget aanvänder inte någon intern modell,
m
beräknning sker utifrrån Standardfformeln.

B.4 In
nternkon
ntrollsysstem
Ett företaags interna styyrning och kon
ntroll definierras som en pro
ocess som utfförs på alla nivvåer i bolaget så som
styrelse, företagsledning och person
nal. Styrninge n och kontrolllen utformas så att det i rim
mlig mån säkerrställs att
verksamhhetens syfte och
o mål uppfyllls. Länsförsäkkringar Jönkö
öpings målsätttning är att haa en god intern
n styrning
och kontrroll. Detta gen
nom att företaaget har en tyddlig och dokum
menterad process där:





ffinansiell och icke finansielll information äär tillförlitlig,
rrisker identifieeras och hanteras,
sstyrande dokuument upprätttas och efterllevs,
kkontrollaktivitteter genomfö
örs och dokum
menteras samtt,
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rrapportering och
o uppföljnin
ng görs

som en inntegrerad del av
a arbetet på alla nivåer i orrganisationen
n. Den interna styrningen occh kontrollen är
ä tätt
integreraad i bolagets syystem för föreetagsstyrningg respektive risskhantering.
För att upppnå verksamhetens syfte och
o mål, samtt säkerställa en god riskkontroll och regeelefterlevnad, har
ansvaret för bolagets interna styrnin
ng och kontrooll fördelats en
nligt följande:




V
Verksamheten
ns operativa enheter
e
ska haantera sina risker och se till att följa de reegler som gäller för sin
vverksamhet genom ett systtem för egen- och nyckelko
ontroller, fastsställda i särskiilda rutiner.
Funktionerna för riskhanterring och regellefterlevnad ansvarar
a
införr Vd att stödjaa och säkerstäälla
rriskhanteringeen och regeleffterlevnaden.
IInternrevision
nen ansvarar, inför styrelseen, för att gran
nska hela bolagets system fför intern styrrning och
kkontroll.

B.4 .1

Inciden
ntrapporterring

En incidennt är en oönskkad händelse som
s medför eeller utgör en risk
r för en inte
e obetydlig ekkonomisk förlu
ust.
Medarbettare i Länsförssäkringar Jönköping rapporrterar och dokkumenterar in
nträffade inciddenter enligt fastställd
f
rutin. Syfftet är dels attt säkerställa att incidenter hhanteras när de
d inträffar men även att saamla kunskap om
verksamhhetens operattiva risker och avhjälpa stru kturella fel i processer
p
och rutiner. Inciddenterna ska
rapporterras i bolagets incidentrappo
orteringssysteem snarast eftter att de inträffat. Incidentter följs upp i
verksamhheten. Informaation om inträäffade inciden ter och hanteeringen av dessa återrapporrteras regelbu
undet till
företagsledning och sttyrelse. För häändelser som kkan vara av vääsentlig betyde
else finns det särskilda rutiner för
ortering till sty
yrelse och Finnansinspektion
nen. För
att säkersställa att de skkyndsamt utvärderas för evventuell rappo
händelserr som kan utgöra personuppgiftsincidentter finns det särskilda
s
rutiner för att utväärdera om rap
pportering
ska ske till Datainspekttionen inom uttsatta tidsram
mar.

B.4 .2

Funktio
onen för reg
gelefterlevnnad

Funktioneen är organisaatoriskt direktt underställd V
Vd och har en självständig ställning
s
genteemot den
affärsdrivvande verksam
mheten. Funkttionens primärra ansvarsområde är att säkerställa att aaffärsverksam
mheten
bedrivs i eenlighet med de externa oc
ch interna regllelverk som ärr hänförliga tilll den tillstånddspliktiga verkksamheten
inom bolaaget och som Finansinspekttionen har tillssyn över. Funkktionens ansva
ar sammanfatttas enligt följaande:





Uppföljning occh övervaknin
ng av regelefteerlevnaden
Bevaka, inform
mera och initieera anpassninng av regelverkksförändringa
ar.
Rådgivning till verksamheteen i compliancce-relaterade frågor
Utbildning i reegelverksfrågo
or

Funktioneen rapporteraar till Vd minstt sex gånger p er kalenderårr avseende påg
gående och koommande aktiviteter
enligt årssplan, iakttageelser och rekom
mmendationeer, omvärldsbeevakning kring
g regelverk sam
mt praxisbeslut och
bedömninng av complian
ncerisker. Om
m allvarligare bbrister upptäccks tas de direkt upp med Vdd.
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Funktioneen för regeleftterlevnad tar kvartalsvis fraam en rapportt till styrelsen vilken omfatttar bland annaat
omvärldssbevakning och information om allvarligarre brister i reg
gelefterlevnad
d, resultat av uutförda gransskningar
samt stattus avseende aktiviteter
a
i årrsplanen.

B.5 In
nternrevvisionsfu
unktioneen
Styrelsenn för Länsförsääkringar Jönkköping har inräättat en funktion för oberoe
ende granskniing,
internrevvisionsfunktion
nen, för bolaget. Internrevission följer gällande lagar oc
ch regler som reglerar bolag
gets
verksamhhet. Internrevision följer äveen god internrrevisorsed enligt internationellt ramverkk för internrevvision
(IPPF) fråån Institute off Internal Auditors (IIA).
De aktivitteter som ingåår i internrevissionsfunktioneens uppdrag är
ä att bland an
nnat:








G
Granska och regelbundet
r
utvärdera
u
hur lämpligt, ändaamålsenligt oc
ch effektivt syystemet för inttern
sstyrning och kontroll
k
fungeerar samt andrra aspekter avv företagsstyrrningssystemeet, som till exeempel
kkvaliteten på arbetet
a
som utförs
u
inom boolagets övriga kontrollfunkttioner.
G
Granska och regelbundet
r
utvärdera
u
bolaagets riskhanteering utifrån den
d beslutadee riskstrategin och
rriskaptiten.
G
Granska och regelbundet
r
utvärdera
u
om bbolagets organisation, styrn
ningsprocesseer, IT-system, modeller
ooch rutiner ärr ändamålsenliga och effekttiva.
G
Granska och regelbundet
r
utvärdera
u
om vverksamheten
n drivs i enlighet med internna regler såsom
m interna
sstrategier, styyrande dokum
ment, processeer och rapportteringsrutinerr.
G
Granska och utvärdera
u
om bolagets interrna regler är lämpliga
l
och förenliga
f
med lagar, förordn
ningar och
aandra regler.
t ansvariga i verksamheteen, baserade på
p Internrevisiions iakttagelsser.
Lämna rekommendationer till

Internrevvisionsfunktionens rapporteer av granskadde områden läämnas löpande
e till revsionsuutskottet.
Internrevvisionsfunktionen sammansställer och rappporterar obseervationer i en
n årsrapport ttill styrelsen.

B.6 A
Aktuarieffunktionen
Aktuarieffunktionen är organisatoriskt direkt undeerställd Vd. I Länsförsäkring
L
gar Jönköpingg utförs
aktuariefuunktionen av en
e aktuarie so
om har tillräckkliga kunskapeer och erfarenheter av funkt
ktionens uppgifter.
Aktuarieffunktionen utfförs i enlighet med vid var ttid gällande rikktlinjer, framfö
örallt Instruktition för
aktuariefuunktionen och Försäkringsteekniska riktlinjeer.
Den som ansvarar för aktuariefunkti
a
ionen ska upppfylla de villkorr som uppställls i Finansinsppektionens förreskrifter
och allmäänna råd om fö
örsäkringsrörrelse (FFFS 20115:8) avseendee språkkunska
aper, utbildninng och erfaren
nhet.

B.7 U
Uppdragssavtal
Länsförsääkringar Jönköping kan upp
pdra åt annan juridisk perso
on att utföra bolagets
b
försä kringsrörelse,
relaterad
de funktioner eller
e
verksamh
heter som harr ett naturligt samband med
d försäkringsrrörelsen. Uppd
drag kan
ges till ettt annat bolag inom Länsförsäkringsgrupppen eller till ettt externt före
etag. Oavsett vem som utfö
ör
uppdrageet ansvarar Läänsförsäkringaar Jönköping fför den utlagd
da verksamhetten och ska övvervaka att
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leverantöören uppfyllerr sina åtagandeen. Styrelsen har fastställt Riktlinje för uttlagd verksamhhet (outsourcin
ng) som
reglerar hhur utlagd verrksamhet ska genomföras
g
ooch hanteras.
Av riktlinjjen framgår:








Kriterier för bedömning
b
av om utläggningg av verksamh
het föreligger
Kriterier för bedömning
b
om
m verksamheteen är av väsen
ntlig betydelse
e.
Krav på bestäällarkompetens.
Krav på lämpllighetsprövnin
ng.
Krav på avtalssinnehåll där in
nbegripet vilkken lagstiftning
g som gäller för det land däär eventuella
ttjänsteleveran
ntörer av den utlagd verksaamheten är beelägna.
Krav på styrning, uppföljnin
ng, rapporterinng och efterleevnad.
Beslutsordnin
ng samt hur uttvärdering av leverantör ska göras.

Styrelsenn har i riktlinjen fastställt krriterierna samtt även utifrån dessa identifierat vilka verrksamheter so
om är av
väsentlig betydelse förr bolaget. Infö
ör utläggning aav en verksam
mhet som är av
v väsentlig bettydelse ska styrelsen
besluta om tillåtligheteen och lämplig
gheten. Omfatttningen och läämpligheten av
a den utlagdaa verksamheteen
rapporterras till och skaa årligen utvärrderas av styrrelsen. Styrelssen ska i samb
band med dettta informeras om
utfallet avv den årliga up
ppföljningen av
a bolagets upppdragsavtal för
f beslut om eventuella åtggärder.
All verksaamhet av väseentlig (kritisk) betydelse som
m bolaget lagtt ut på annan part
p under rappporteringspeerioden
omfattas av svensk laggstiftning och av svenska tilllsynsmyndigh
hetens tillsyn på
p så sätt att Finansinspekttionens
möjlighett att utöva tillssyn inte har beegränsats i occh med bolageets ingående av
v uppdragsavttalet. Under året
å har
fyra utlaggda verksamheeter tillkommit eller ändratts varvid anmäälan skett till Finansinspekti
F
ionen.

B.8 Ö
Övrig info
ormation
n
Under åreet har bolagett arbetat med att implementtera GDPR, i samband
s
med detta har en nny roll inrättaats –
Dataskyd
ddsombudet. Bolaget
B
har ävven genomförtt en översyn och
o uppdaterin
ng av relevantta interna styrrande
dokumennt utifrån de nyya reglerna. I övrigt har bollaget ingen övvrig materiell in
nformation attt lämna gällan
nde
företagssstyrningssysteemet.

Dokumentna
amn
Rapport
R
om solvens och
g för
finansiell ställning
2018
2

Författare (ävven faktaansvarig)

Version
1.0

Sidnum
mmer
277 (62)

Beslutad av
Styrelsen

Beslutsdaatum
2019-0
04-15
Informationskklass
P
Publik

Ekonomifuunktionen

C. Ri skprofil
Kärnan i bbolagets verkssamhet utgörss av överförinng av risk från försäkringsta
agarna till förssäkringsgivareen, samt
överförinng av risk från kund till förettag i de förmeedlade affärern
na Liv och Ban
nk. De medel ssom inte används för
skadeutbetalningar ochh omkostnadeer förvaltas avv bolagets kap
pitalförvaltning
g. Länsförsäkrringar Jönköp
pings
rörelsereesultat beror på
p såväl det fö
örsäkringsteknniska resultateet som resulta
atet i förmedlaad affär och
avkastninngen på placerringstillgångarrna. Risk är sååledes en natu
urlig del av Län
nsförsäkringarr Jönköpings
verksamhhet.
Följande kkarakteriserarr bolagets riskktagande:









Bolaget bedrivver egen tillsttåndspliktig veerksamhet ino
om skadeförsä
äkring
Bolaget förmeedlar affär åt Länsförsäkrinngar Fondliv, Länsförsäkring
gar Liv samt Läänsförsäkringar Bank.
V
Verksamheten
n riktar sig såvväl mot privattpersoner som
m mot företag och lantbruk
De risker som
m tas inom skad
deförsäkring ååterförsäkras i relativt hög utsträckning..
Å
Återförsäkringslösningar hanteras av deet med andra länsförsäkring
gsbolag gemennsamt ägda
sservicebolageet LFAB, återfö
örsäkring teckknas hos LFAB
B:s dotterbolag
g Länsförsäkrringar Sak AB.
Marknadsriskeen är en betyd
dande del av dden totala riskken. Bolaget tillämpar en förrsiktig
pplaceringsstraategi och därm
med är risktaggandet ändå begränsat. En stor
s del av akttierisken och
kkoncentration
nsrisken beståår av innehav i LFAB,
V
Verksamheten
n bedrivs i Sveerige, i absolutt huvudsak ino
om Jönköping
gs län.

Riskexponnering
I nedansttående diagram
m beskrivs bo
olagets riskexpponering uttryyckt i bidrag till kapitalkrav pper riskkatego
ori.
Fördelninngen är beräkn
nad med hänsyyn till diversiffieringseffekteer inom respek
ktive kategori,, men utan hänsyn till
diversefieeringseffekterr mellan kateg
gorierna.
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Figur D Fö
ördelning av kapittalkravet 2018 ochh 2017 inklusive op
perativ risk

C.1 T eckningssrisk
Bolagets teckningsriskk består av skaadeförsäkringssrisk och livfö
örsäkringsrisk. Den huvudsaakliga risken är
skadeförssäkringsrisk. Den
D består av premierisk, reeservrisk och katastrofrisk.
Bolaget äär genom det interna riskutb
bytet inom lännsförsäkringsg
gruppen även exponerat förr katastrofskaador som
inträffar i de övriga län
nsförsäkringsb
bolagen, men ssamtidigt minskar detta bollagets exponeering mot
katastroffhändelser ino
om Jönköpingss län.
Livförsäkringsrisken i Länsförsäkring
L
gar Jönköpingg består av den livsfallsrisk (långlevnadsrrisk) som uppsstår i de
skadelivrääntor kopplad
de till trafikafffären och utgöör en begränsaad andel av bo
olagets risker..

C.1..1

Riskexp
ponering

Bolaget äär exponerat mot
m ovanståen
nde risker inom
m de affärsgreenar som fram
mgår av Tabell C-1. När det gäller
g
mottagenn återförsäkrin
ng är bolaget i första hand eexponerat mo
ot risker i de fö
ör länsförsäkrringsgruppen
gemensam
mma återförssäkringspoolerrna, där riskerrna är av samm
ma natur som bolagets direektförsäkringsrisker.
Livförsäkringsrisken i Länsförsäkring
L
gar Jönköpingg består av den livsfallsrisk (långlevnadsrrisk) som uppsstår i de
skadelivrääntor som är kopplade till trafikaffären
t
ooch utgör en begränsad
b
and
del av bolagetss risker.
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Tabellen nnedan visar bo
olagets exponering för skaddeförsäkringsrrisk, för premierisk mätt soom premieintäkter och
för reservvrisk som bästta skattning. Bolaget
B
är därrutöver exponerat för livförrsäkringsrisk i form av
skadelivrääntor. Bästa skattning
s
av livvförsäkringsavvsättningen är
ä 239 tkr (236).
Afffärsgrenar
(Line of businesss)
tkrr

Volymmåttt premierisk
(p
premieintäkteer 12 månadeer)
2018-12-31

Sju
ukdom och olyycksfall

Volyymmått reserrvrisk
(Bästa skattnning av ersättningsreserv)

2017-122-31

2018-12-311

2017-12-31

55
5 913

5%

47 767

4%

147 798

15%

146 145

15 %

Traafik

158 485

13%

146 109

13 %

279 173

28%

264 790

28
8%

Övvrig motor

3111 749

26%

287 201

26 %

52 033

5%

48 116

5%

600 803

51%

560 124

51 %

301 605

30%

258 105

27 %

1 450

0%

1 255

0%

4 543

0%

3 707

0%

9 149

1%

9 426

1%

185 099

18%

177 613

199 %

39
9 422

3%

44 196

4%

36 260

4%

49 145

5%

1 176
6 971

100%

1 096 078

100
%

1 006 512

100%

947 620

1100
%

Egendom (hem ooch villa, förettag
och fastighet)
Ickke-proportionnell
sju
ukåterförsäkring
Ickke-proportionnell
traafikåterförsäkkring
Ickke-proportionnell
egendomsåterföörsäkring
Su
umma

Tabell C-1 Riiskexponering perr affärsgren inom skadeförsäkring 2018
2
och 2017

Den störssta exponeringgen vad gällerr premierisk m
mätt efter prem
mieintäkten ärr den direkta eegendomsaffäären som
utgör dryygt hälften av den totala preemierisken. Deen totala trafikaffären, direkt affär och trrafikåterförsääkring
sammanttaget, står för knappt halva reservrisken.

C.1.1.1

Väsentliga förändringarr under periooden

Bolaget hhar under perioden gjort vissa mindre höjjningar av självvbehållet i avg
given återförssäkring. Föränd
dringarna
Se vidare avssnitt C.1.3.
har ingenn materiell påvverkan på bolaagets riskexpoonering inom teckningsrisk.
t

C.1..2

Riskkon
ncentration
n

För att sääkerställa att Länsförsäkrin
L
gar Jönköpingg och i förläng
gningen hela lä
änsförsäkringgsgruppen köp
per rätt
mängd åtterförsäkring ska
s Estimated
d Maximum Losss (EML) bedömas för större försäkringsååtaganden. I Tabell
T
C-2
visas bolaagets största åtaganden
å
eftter EML.
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Försäkringssobjekt
(tkr)

Tottal EML per objekt
2018

2017

Objekt 1

812
8 222

772 410

Objekt 2

795 061

714 862

Objekt 3

715
7 872

695 690

Objekt 4

69
99 000

668 475

Objekt 5

695 522

655 703

Objekt 6

687 235

287 965

Objekt 7

678
6 911

638 702

Tabell C-2 Estiimated Maximum LLoss (EML) – fem största
s
åtaganden
n 2018 och 2017

Bolaget hhar i uppdrag att
a tillhandahåålla företags-, lantbruks- occh privatkunde
er försäkringsslösningar på lokal
marknad,, vilket såledess innebär en viss
v form av geeografisk konccentration. I den
d uppföljningg av
försäkringsbeståndet som
s sker finnss inte några inndikationer på att bolaget exxponeras mott betydande
riskkonceentrationer avvseende exemp
pelvis branschher. Koncentrrationsrisker till enskilda kunnder och riskeer
hanteras genom deltaggandet i Länsb
bolagens återfförsäkringslössning.

C.1..3

Riskred
duceringsteekniker

Återförsääkring sker viaa deltagande i återförsäkrinngsprogram in
nom länsförsäk
kringsgruppenn inom kapaciteten för
respektivve sektion ellerr pool. Bolageets återförsäkrringsskydd tecknas enligt konsortialavta
k
al mellan
länsförsääkringsbolagen
n med LFAB geenom dess heelägda dotterb
bolag Länsförssäkringar Sak Försäkringsakktiebolag
(publ). Återförsäkringssprogrammen ger automatisskt skydd över valda självbe
ehåll upp till kkapacitetsbelo
oppen. För
EML överr kapaciteten sker
s
avtäcknin
ng genom fakuultativ återförrsäkring vilket innebär att sppecifika riskerr som
faller utannför kapacitetten återförsäkkras separat.
Självbehååll fastställs in
nför varje kalenderår, valet hhar en påverkkan på bolagets andel i återfförsäkringspoolerna
och därm
med premiernaa för avgiven återförsäkring
å
g. Valda självbeehåll i återförssäkringsprogrrammen är
framåtblickande enligt Tabell C-3. Självbehållen hööjdes något in
nom egendomss- och katastrrofskador vid utgången
av 2018 innför försäkringsåret 2019. Höjningen
H
har inte någon maateriell påverk
kan på bolagetts teckningsriisker.
Självbehåll
S
(tkkr)

20
018

20117

Egendom
E

10 500
5

10 00
00

Katastrofskado
K
or

10 500
5

10 00
00

Ansvar
A

4 000
0

4 00
00

Motorkasko
M

3 000
0

3 00
00

500
5

50
00

Olycksfall
O

3 000
0

3 00
00

Trafik
T

4 000
0

4 00
00

Båt
B

Tabell C--3 Länsförsäkringaar Jönköpings självbehåll per skadeeart. Angivet år avvser beslutsår, förr 2018 avses därm
med självbehållet under 2019
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C.1..4

Riskkän
nslighet

En känsligghetsanalys har genomförts genom att m
mäta effekten på kapitalbase
en genom att simulera föräändringar i
centrala aantaganden. Effekterna
E
harr mätts antagaande för antag
gande med övriga parametrrar konstanta och med
hänsyn till skatteeffektter. Analysen i Tabell C-4 vissar att känslig
gheten är liten
n.
K
Känslighetsan
nalys, tecknin
ngsrisk (tkr)

Förändring av
a
kapitalbaas
20188
20117

1 procent föräändring i totalkkostnadsproccent

0,24%
%

0,27%
%

1 procent föräändring i prem
mienivå

0,27%
%

0,29%
%

1 procent föräändring i skadeefrekvens

0,20%
%

0,21%
%

110 procents fö
örändring i preemier för avgi ven återförsääkring

0,18%
%

0,20%
%

Tabelll C-4 Känslighetsaanalys

C.2 M
Marknadssrisk
Marknadssrisk är risken
n för förluster till följd av änndringar, i nivåå eller volatilitet, av räntor, ppriser på finan
nsiella
tillgångarr och valutakuurser. Marknad
dsrisker av oli ka slag uppståår främst från
n bolagets kappitalförvaltning
g. I
följande aavsnitt beskrivvs bolagets risskexponeringaar, styrning occh kontroll av risker samt vääsentliga händ
delser
som påveerkat bolagetss riskprofil und
der 2018.

C.2 .1

Riskexp
ponering

Risktoleraansen för marrknadsrisker följer
f
bolagetss övergripandee risktolerans. Riskstrateginn uttrycks i
kapitalförrvaltningens mål
m att efterstträva en jämn och stabil avkkastning över tid och inte vaariera i för hög
g
utsträcknning år från årr. I Placeringsrriktlinjerna fasttställs bland annat
a
kapitalfö
örvaltningenss beslutsordnin
ng,
placeringgstillgångarnass övergripand
de sammansätt
ttning och olikka begränsning
gar (limiter) föör enskilda
tillgångssslag, marknadeer och motparrter. Normalpportföljen utgö
ör koncernenss strategiska aallokering mellan
tillgångssslag. Dess sam
mmansättning ska säkerstäl la en väl diverrsifierad tillgån
ngsportfölj, attt aktsamhet i
kapitalförrvaltningen up
ppnås samt attt åtagandena mot försäkrin
ngstagarna allltid kan fullföljjas. Kapital- och
riskutskoottet fastställeer utifrån norm
malportföljen, inom givna raamar från styrrelsen och norrmalportföljen
n, en
taktisk allokering och ger
g därvid tydliga ramar förr den operativa förvaltninge
en. I Tabell C-55 nedan framg
går
tillgångsffördelning ochh den av styrelsen beslutadee normalportfföljen.
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Tillgångsförd
delning

20188
tkrr

20117
%

tkr

%

Normalportfölj

Aktierelateradee tillgångar

1 204 4733

21,5%

1 296 49
93

23,9%

25,0% (+5/-10)

R
Ränterelateradee tillgångar

1 723 6977

30,7%

1 847 667

34,1%

30,0% (+10//-5)

Fastighetssrelaterade
tillgångar

1 324 4477

23,6%

1 186 75
56

21,9%

20,0%

(+/-5)

LFAB

1 355 3322

24,2%

1 232 82
28

22,8%

25,0%

(+/-5)

Fastighhetslån etc

0

0,0%

-145 19
93

-2,7%

0,0%

(+0/--5)

Tottal portfölj

5 607 9499

100%

5 418 551

100%

Tabelll C-5 Tillgångsförddelning

Normalpoortföljen och tillgångsförde
t
elningen angess utifrån tillgångsfördelning
gen i koncerneen varför
fastighetssinnehav i dottterbolaget ELLL-EFF Fastighheter AB räknaas som fastigh
heter snarare ään aktier. Läneet
förvaltninng i Jönköpingg ABs innehavv i Humlegårdeen och Bergvikk Skog redovissas även de soom
AB beror på positiv
fastighetssexponering. Den
D ökade allo
okeringen mott fastighetsrelaterade tillgå
ångar samt LFA
p
värdeutveeckling samtid
digt som utvec
cklingen för aaktie- och räntterelaterade tillgångar var nnegativ.
Bolagets aktieexponeriing består av direktägda
d
nooterade och on
noterade sven
nska aktier sam
mt indirekta in
nnehav via
aktiefond
der. Aktiekursrrisken är bolag
gets enskilt sttörsta marknaadsrisk och stå
år för över häälften av kapitaalkravet
för marknnadsrisker.
Bolagets fastighetsexp
ponering är förrdelat mellan de helägda do
otterbolagen ELL-EFF
E
Fastiggheter AB sam
mt Länet
förvaltninng i Jönköpingg AB. ELL-EFF Fastigheter A
AB investerar direkt
d
i fastigh
heter inom Jönnköpings län. Länet
förvaltninng i Jönköpingg AB är delägaare i det länsboolagsgemensaamma fastighe
etsbolaget Huumlegården AB
B, som är
en aktör i Stockholmsrregionen, samtt det onoteradde skogsbolag
get Bergvik Sk
kog AB .
Bolaget aaccepterar viss exponering mot valutariskk till följd av in
ndirekta inneh
hav uttryckta i utländsk valu
uta i
aktie- ochh räntefonderr i syfte att uppnå en störree diversifiering
g av placeringsstillgångarna. Bolaget har in
nga
finansiellaa skulder i utläändsk valuta och
o försäkringgsåtaganden i andra valutorr än SEK är förrsumbara. Bolagets
direktägd
da tillgångar ärr alltid uttryckkta i Svenska kronor, vilket även innefatttar fondandelaar. Vid genom
mlysning
av bolageets totala tillgåångar med hän
nsyn till indireekta innehav i fonder är end
dast 12 procennt (16) uttrycktta i
utländskaa valutor varfö
ör valutarisken
n bedöms varra begränsad enligt
e
Tabell C-6.
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Valutaeexponering
(genom
mlysta
tillgång
gar)

2018

2017

% av placeringsstillgångar

% av placeringstillgån
ngar

SEK
K

87,7%

84,2%

USD
D

5,4%

6,9%
%

EUR
R

2,2%

2,9%
%

GBP
P

1,2%

1,4%
%

JPY
Y

1,4%

1,3%
%

CHFF

0,4%

0,5%
%

DKK
K

0,2%

0,3%
%

NOK

0,1%

0,1%
%

Övrriga valutor

1,5%

2,3%
%

Totalt

100%

100%
%

Tabelll C-6 Valutaexpon
nering

Ränteriskk uppstår bådee på tillgångs-- och skuldsidaan. På skuldsidan uppstår bidrag
b
till ränte
terisken genom
m att
försäkringsskulden vid
d var tid diskon
nteras enligt aaktuellt räntelläge. På tillgån
ngssidan är rännteexponering
gen
främst kooncentrerad tiill nominella obligationer
o
occh räntefondeer. Länsförsäkrringar Jönköpping har valt attt inte
aktivt red
ducera ränteriisken genom att
a durationsm
matcha tillgång
gar och skulde
er. Orsaken ärr att bolaget har
h en
stark finaansiell ställning och därför kapacitet
k
att aacceptera riskken givet bedö
ömningen att ddet på sikt led
der till
bättre avkastning. Dett största bidraaget till ränterrisken uppstårr därför från skulderna,
s
meen då
försäkringsskulderna har
h en relativt kort förväntaad löptid är deen totala ränte
erisken likväl ttämligen begräänsad.
Genom innnehav i obligaationer och an
ndra ränterelaaterade tillgångar med kreditrisk exponerras bolaget mo
ot risken
för att förrändrade kred
ditspreadar pååverkar bolageet negativt. Exxponeringen fiinns såväl direekt som indireekt via de
räntefond
der bolaget investerat i. Bollagets placerinngar sker huvudsakligen i värdepapper m
med relativt hö
ög
kreditvärrdighet och spreadrisken beedöms därför vvara tämligen begränsad.

C.2.1.1

Väsentliga förändringarr under periooden

Under 2018 upprättadees ett lån om 100
1 mkr mellaan Länsförsäkrringar Jönköp
ping och dotteerbolaget ELL--EFF
Fastighetter AB. Koncerrnlånet ersättter tidigare exttern finansiering om 145 mk
kr med avsikt att minska deen totala
skuldsätttningen samt hantera
h
detta inom koncernnen. Till följd av
a detta ökar Länsförsäkring
L
gar Jönköping
gs
koncentrrationsrisk enligt standardm
modellen mot ddotterbolagett ELL-EFF Fastigheter AB.
I slutet avv 2018 gav Län
nsförsäkringar Jönköping eett aktieägartillskott i form av aktier till Läänet Förvaltning AB.
Aktiernass verkliga värd
de uppgick vid
d transaktionsttillfället till 46
6 mkr. Länsförrsäkringar Jönnköpings aktieerisk enligt
standardm
modellen är, med
m hänsyn till transaktioneen, opåverkad
d då aktierna var
v onoterade och ingår nu i
substansvvärderingen av
a Länet Förvaaltning AB. Därremot medförr transaktione
en en ökad konncentrationsrisk enligt
standardm
modellen.
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C.2 .2

Riskkon
ncentration
n

Med konccentrationsrisk avses risken
n att bolagets riskexponerin
ng inte är tillrä
äckligt diversiffierad vilket leeder till
att en ensskild exponering, homogen grupp av expooneringar eller en specifik marknadshänd
m
delse kan med
dföra
negativ påverkan avseeende bolagetss solvens ellerr finansiella stäällning. I Tabelll C-7 framgårr Länsförsäkringar
Jönköpinng koncentratiionsrisker inom
m kapitalförvaaltningen värd
derade enligt Solvens
S
II perr 2018-12-31:
Placering

20
018

20017

Enskilt största plaacering

1 355 332

Andel av to
otal
tillgångsporrtfölj
(%)
24,2%

2-3 största plaacering

1 316 210

44-10 största plaacering

356 223

Totalt

3 027 765

Markn
nadsvärde av
expon
neringar (tkr)

1 232 828

Andel av total
tillgångsportfölj
(%)
22,8%

23,5%

1 005 489

18,6%

6,4%

345 944

6,4%

2 584 261

47,7%

Markn
nadsvärde av
expon
neringar (tkr)

54,0%

Tabell C-7 Koncenntrationsrisker i kaapitalförvaltningen

Bolagets tre största exxponeringar vid en Solvens III-värdering är
ä LFAB, Länett förvaltning i Jönköping AB
B och ELLEFF Fastiggheter AB. Värdet av expon
neringen för deessa uppgår till 2 668 MSEK
K (2 238). Vid bberäkning av
solvenskaapitalkravet en
nlig standardm
modellen tas ddessa upp som
m innehav i onoterade aktierr och bidrar utifrån
u
sina substansvärden till aktie- och koncentrationssrisk. De lägree kapitalkrav som gäller för fastigheter gääller
endast direktägda fastigheter och kaan därför inte i någon mån tillämpas
t
för något
n
av dessaa innehav. Utö
över de
tre nämnda innehaven understiger övriga
ö
enskildaa större expon
neringar, exklu
usive fonder, vvar och en 1,4 procent
(1,5) av pllaceringstillgåångarnas markknadsvärde.

C.2 .3

Riskred
duceringsteekniker

Länsförsääkringar Jönköpings placerringsverksamhhet bedrivs utiifrån att alltid säkerställa attt bolagets åtaagande
gentemott försäkringsttagarna, tillika ägarna, kan fuullföljas. Riskn
nivån begränsas av det, av sstyrelsen, beslutade
målintervvallet för kapittalkvoten enlig
gt bolagets Risskpolicy. Utifrrån beslutad risknivå faststäälls, i bolagetss
Placeringssriktlinjer, tillggångarnas sam
mmansättning och avvikelsin
ntervall. Detta
a benämns som
m normalporttfölj och
utgör bollagets strategiska allokering
g samt ämnar säkerställa en
n väl diversifie
erad portfölj ooch att aktsam
mhet
råder.

C.2.3.1

Investeringgar i enlighett med aktsam
mhetsprincipen

I bolagetss Placeringsrikktlinje fastställs hur bolagett ska bedriva en
e aktsam kapitalförvaltningg. Centrala prrinciper
för detta är:





Placeringar ärr enbart tillåtn
na i tillgångar vars risker bo
olaget kan iden
ntifiera, mäta, övervaka, han
ntera,
kkontrollera occh rapportera.
Å
Årlig analys avv kapitalförvaaltningen utifråån bolagets to
otala tillgångar och skulder.. Detta för attt anpassa
nnormalportföljens risktagan
nde i förhållannde till balansrräkningen sam
mt att säkerstäälla de åtagan
nden
bbolaget har tilll försäkringsttagarna.
A
Aktierelaterad
de instrumentt som inte hanndlas på reglerrade finansma
arknader ska hhållas på aktsaamma
nnivåer.
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C.2.3.2

TTillgångarna skall
s
vara väl diversifierade
d
på ett sådant sätt att man undviker
u
överrdrivet beroen
nde av en
vviss tillgång, emittent
e
eller grupp av föreetag eller av ettt geografiskt område samtt alltför stor
rriskackumulerring i portföljeen som helhett.
A
Användning av
a derivatinstrrument är möj ligt men enbaart om de redu
ucerar risker.

Användand
de av derivattinstrument

Länsförsääkringar Jönköping har i sin
n kapitalförvalltning möjligheet att använda
a valutasäkrinngsinstrumentt i de fall
fondinvessteringar ske i annan valutaa än svenska kkronor. Beslut avseende valu
utasäkring tass av Kapital- och
o
riskutskoottet. Per 2018
8-12-31 fanns inga derivatpoositioner.

C.2 .4

Riskkän
nslighet

Länsförsääkringar Jönköping genomfför årligen ERS
SA som överg
gripande syftar till att säkerrställa att bolaagets
kapital ärr, och förblir, tillräckligt
t
för att bära de rissker som följeer av realiserandet av verksaamhetsplanen
n. Som en
del i ERSA
A-arbetet gen
nomförs olika scenarioanaly
s
yser där balans- och resulta
aträkning stresssas med olika
faktorer, händelser ochh/eller trendeer för att se huur dessa påverrkar verksamh
heten och kappitalet. Exempeel på
stresstesst kan vara kraaftiga korrigerringar på de finnansiella markknaderna. Rap
pportering av ttillvägagångsssätt och
resultat ssker dels interrnt samt till Fin
nansinspektioonen. Samman
nfattningsvis påvisar
p
resultaaten av stressstesterna
att Länsföörsäkringar Jö
önköping sann
nolikt skulle kllara av tämligen stora påfre
estningar utann att det föreligger
något behhov av att gen
nomföra extraordinär kapitaalanskaffning eller förändra
a bolagets riskktagande från vad som
antas i boolagets långtid
dsplan.
Utöver deessa mer djupgående analysser inom ERSA
A-processen utförs
u
analyse
er vid investerringar som skeer i
exempelvvis nya tillgånggslag, instrument och/eller produkter och som inte är att betrakta ssom rutinmässsiga. När
dessa typper av investerringar är aktuella finns en bbeslutad rutin för vad som skall
s
beräknass och analyseras utifrån
riskkänsliigheten i tillgåångsportföljen
n enligt aktsam
mhetsprincipeen.

C.3 K
Kreditriskk
Här behanndlas riskkateegorierna motpartsrisk och spreadrisk. Motpartsrisk
M
av
vser risken förr förluster till följd av
att en utggivare eller mo
otpart i ett finansiellt instruument inte kan
n fullfölja sina åtaganden. Sp
Spreadrisk avser risken
för förlusster till följd avv förändring i differensen m
mellan marknaadsräntor på obligationer
o
m
med kreditrisk jämfört
j
med statssobligationer.

C.3 .1
C.3.1.1

Riskexp
ponering

Motpartsrisk

Länsförsääkringar Jönköpings motpaartsrisker inom
m placeringstillgångarna avsser behållningg på bankkonto.
Motpartsrisker genom derivathandeel uppgår till yttterst margineella belopp och kommer gennom investeringar i
fonder exxponerade mo
ot annan marknad än Sverigge.
Bolaget kköper i dagslägget all återförsäkring genom
m LFAB. Dennaa återförsäkringslösning innnefattar ett an
ntal
interna åtterförsäkringsspooler där dee 23 länsförsääkringsbolagen
n återförsäkra
ar varandra föör skador överrstigande
det enskilda bolagets självbehåll.
s
I Läänsförsäkringgar Jönköpings avgivna återrförsäkring ärr risken för attt betalning
inte erhållls enligt avtall relativt liten. Totalt sett beedömer bolageet motpartsrissken som låg.
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C.3.1.2

Spreadriskk

Länsförsääkringar Jönköping är exponerat mot sprreadrisk inom de ränterelaterade tillgånggarna i
normalpoortföljen. I Tabbell C-8 framgår fördelningeen mellan statts- och företa
agsobligationeer inom ränteb
bärande
tillgångarr. Den största andelen av marknadsvärdeet är investeraade i obligation
ner allokeradee mot svenskaa
kommuneer och internaationella organ
nisationer (till exempel Euro
opeiska Investteringsbankenn) tillsamman
ns med
motparteer med hög kreeditkvalitet.

C.3.1.3

Väsentliga förändringarr under periooden

Länsförsääkringar Jönköping har intee genomfört n ågra förändrin
ngar som påverkat kreditrissken signifikan
nt.

C.3 .2
C.3.2.1

Riskkon
ncentration
n

Motpartsrisk

Motpartsrisk inom placceringstillgång
garna avser tilllgodohavandeen på konto hos nordiska baanker med god
kreditvärrdighet. Bolageets största exp
ponering inneehar kreditbetyyg A (AA) och uppgår till 1,66 procent (1,8)) av
placeringgstillgångarnass marknadsväärde.
Inom de rräntebärande tillgångarna är
ä den störstaa delen exponeerad mot innehav med tämlligen god
kreditvärrdighet. Aktuell fördelning per
p 2018-12-311 samt per förregående års framgår
f
i Tabeell C-8.

Kreditratting

Statsobl igationer
Företagssobligationer/IInvestment
grade
A
AAA

2017

Marknadsvärde (tkr)
397 042

% av
ränteportföljen
26,3%

Marknadsvärde (tkr)
459 407

% av
räntepportföljen
29,0%

713 639

47,2%

788 992

49,8%

337 188

22,3%

349 883

22,1%

A
AA

15 612

1,0%

5 759

0,4%

A

154 616

10,2%

189 418

12,0%

B
BBB

206 223

13,6%

243 932

15,4%

Företagssobligationer/H
High yield

401 235

26,5%

335 808

21,2%

B
BB

60 264

4,0%

71 232

4,5%

B

37 602

2,5%

24 516

1,5%

C
CCC

3 735

0,2%

1 612

0,1%

299 634

19,8%

238 448

15,1%

1 511 916

100%

1 584 207

100%

S
Saknar
rating
Totalt

20
018

Taabell C-8 Kreditratting

Länsförsääkringar Jönköping har på emittentnivå
e
vvalt att hålla en
e tämligen väldiversifierad ränteportfölj. För
begränsnning av koncen
ntrationer mott enskilda mottparter finns limiter,
l
enligt vilka
v
exempelvvis obligationssinnehav
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från enskkilda motparteer med rating minst
m
BBB-, uundantaget staats-, kommun- och säkerstäällda obligatio
oner, inte
får översttiga två proceent av placerin
ngskapitalet. FFör nämnda un
ndantagna elle
er andra motpparters obligattioner
finns också limiter. Bollagets enskilt största
s
exponnering är mot ett
e svenskt bo
ostadsinstitut med rating AAA och
uppgår till 1,3 procent (1,4) av tillgångsportföljen.
Motpartsrisker inom åtterförsäkring består till öveervägande del av motparterr inom Länsförrsäkringsgrup
ppen
genom deen gemensamma lösningenss konstruktionn där poolens självbehåll ge
entemot exterrna
återförsääkringsgivare är
ä relativt hög
gt. Då inget lännsförsäkringsbolag innehar officiell krediitrating utgår
riskberäkkningen utifrån
n respektive bolags
b
solvensskapitalkvot (kkapitalbas i förrhållande till ssolvenskapitallkrav). I
begränsaad mån uppståår motpartsrissker mot andraa återförsäkringsföretag uttanför Länsförrsäkringsgrup
ppen, dels
från förekkommande fall av fakultativv återförsäkrinng tecknad avv bolaget och dels
d från den pprogramåterfförsäkring
som teckknas av de gem
mensamma poolerna.

C.3 .3

Riskred
duceringsteekniker

Motpartsrisken, avseen
nde de som haanterar bolageets likvida med
del, begränsass genom att enndast banker med
kreditratiing A-, enligt Standard
S
& Po
oor´s, eller höggre får hanterra bolagets likv
vida medel. Inngen enskild motpart
m
får hålla m
medel överstiggande 5 proceent av placerinngskapitalet.
Bolagets återförsäkring syftar främsst till att skad eförsäkringsrrisken är inom givna ramar vvia beslutat sjäälvbehåll.
Samarbettet inom länsfförsäkringsgru
uppen kring åtterförsäkring är i sig en risk
kreduceringte knik för den
motpartssrisk som uppsstår från avgivven återförsäkkring. Länsförsäkringsbolag
gen har överväägande myckeet god
kreditvärrdighet. Återfö
örsäkringsmottparter utanföör Länsförsäkrringsgruppen måste uppfyllla förutbestäm
mda krav
på sin kreeditvärdighet för
f att avtal ska tecknas.

C.4 L ikviditettsrisk
Likviditetsrisk definieraas av Länsförssäkringar Jönkköping som rissken för förluster till följd aav att egna åtaaganden
inte kan ffullföljas på grrund av brist på
p likvida medeel.

C.44.1

Riskexp
ponering

För Länsfförsäkringar Jönköping
J
är liikviditet norm
malt inget prob
blem, eftersom
m premierna i fförsäkringsrö
örelsen
betalas inn i förskott och stora skadeutbetalningarr ofta är kändaa långt innan de
d förfaller.
Länsförsääkringar Jönköpings strateg
gi för att hanttera likviditetssrisker är att säkerställa
s
attt likvida medell snabbt
kan görass tillgängliga för
f utbetalning
gar i betydligt större omfatttning än vad som
s normalt kkrävs i verksam
mheten
och än vaad som har kräävts historisktt i bolaget. En stor del av Läänsförsäkringa
ar Jönköpingss placeringstilllgångar är
likvida meed kort varsell då de dagligeen handlas i sttora volymer på
p väl fungerande marknadeer med god
genomlyssning.
Under en normal månaad har bolagett utbetalningarr avseende drriftskostnader, skadekostnaader och
återförsääkringspremier på cirka 85 mkr.
m Inbetalni ngarna i form
m av premier, ersättningar
e
frrån återförsäkkrare och
provisionnsersättningarr från Länsförssäkringar Ban k och Länsförrsäkringar Liv uppgår till cirrka 102 mkr. Vid 2018
års utgånng hade bolageet likvida medel om 163 mkrr (190).
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C.44.2

Väsenttliga förändrringar undeer perioden

Länsförsääkringar Jönköping har intee genomfört n ågra väsentlig
ga förändringa
ar under periooden.

C.44.3

Riskkon
ncentration
n

Länsförsääkringar Jönköping bedömeer inte att bolaaget är exponerat mot riskk
koncentrationner avseende likviditet.
l

C.44.4

Riskred
duceringsteekniker

I syfte attt begränsa bo
olagets likviditetsrisk beaktaas densamma i utformninge
en av bolagetss placeringsstrrategi. I
Placeringssriktlinjerna haar styrelsen faastställt de tilllgångsslag som är tillåtna och
o hur limiterr avseende deessa
tillgångarr ska hanterass.
Till följd aav reglerna i riiktlinjerna är en
e stor del av Länsförsäkrin
ngar Jönköpings placeringsttillgångar likvida med
kort varsel då de dagliggen handlas i stora
s
volymerr på väl fungerrande marknader med god ggenomlysning
g. I
enlighet m
med den av sttyrelsen besluttade aktsamh etsprincipen ska
s dessutom likviditetsriskken alltid beakktas inför
investerinngar. Den likviida situationen
n följs upp gennom dagliga likviditetsrappo
orter via bolaggets ekonomiffunktion.
Likviditetsrisken reducceras således genom
g
styrdookumenten avsseende placerringsriktlinjer och aktsamheetsprincip.

C.44.5

Riskkän
nslighet

Placeringssriktlinjen anger den lägsta nivå till vilkenn likvida medel alltid ska finn
nas tillgängligaa. Utöver dettta finns
alltid möjlighet att med
d två till tre daagars varsel gööra betydligt större
s
belopp likvida genom
m försäljning av
a
placeringgstillgångar. Likviditetsrisk följs
f
upp löpannde inom rameen för ekonom
misk uppföljninng. Det förvän
ntade
kassaflöd
desmönstret och
o möjligheteen att realiseraa placeringstillgångar inneb
bär att riskkännsligheten bed
döms som
låg.

C.5 O
Operativ risk
Operativ risk är risken för förluster till
t följd av ickke ändamålsen
nliga eller missslyckade proccesser, mänskliga fel,
e
händeelser. Operativva risker delass inom bolagett in
felaktiga system eller externa

C.5 .1

Riskexp
ponering

Målet för Länsförsäkrin
ngar Jönköpin
ngs arbete meed operativa risker är att säk
kerställa att dde operativa riskerna
inte ska bbegränsa möjliigheterna att nå
n uppsatta v erksamhetsm
mål. Detta förutsätter en effeektiv hanterin
ng av de
operativaa riskerna. Straategin för han
ntering av opeerativa risker utgår
u
från insikten att operaativa risker är en del av
bolaget vverksamhet. Sttrategin utgårr således inte ffrån att samtlliga operativa risker kan unddvikas, elimineeras eller
transfereeras till annan part. Däremo
ot kan bolaget genom förebyyggande arbette och ändamåålsenlig riskhaantering
och internn kontroll min
nska risken förr att operativaa risker leder oönskade
o
förlluster eller an dra negativa
konsekveenser.
Bolagets riskhanteringssystem omfaattar identifierring och hanteering av opera
ativa risker meed utgångspun
nkt i de
affärskrittiska processeerna. Operativva riskanalyserr genomförs regelbundet
r
in
nom dessa proocesser och viid större
förändrinngar för att säkerställa att riskerna
r
är väll förstådda och hanterade i linje med bolaagets riskfilosofi och
riktlinjer ssom berör om
mrådet intern kontroll.
k
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Bolaget hhar inte identiffierat några op
perativa riskerr som överskrrider beslutad risktolerans. Bolagets expo
onering
mot operrativa risker ärr därför relativvt begränsad.

C.5.1.1

Väsentliga förändringarr under periooden

Länsförsääkringar Jönköping har intee genomfört n ågra väsentlig
ga förändringa
ar under periooden.

C.5 .2

Riskkon
ncentration
n

Länsförsääkringar Jönköping har ingaa riskkoncentrrationer inom operativa risk
ker.

C.5 .3

Riskred
duceringsteekniker

Bolagets funktion för riskhantering
r
har
h ett särskillt ansvar för att
a stödja proc
cessansvariga i att på olika sätt
s
identifieraa och hanteraa bolagets opeerativa risker. IInom sina resspektive ansva
arsområden biidrar även fun
nktionerna
för regeleefterlevnad reespektive interrnrevision till att kontrollerra hanteringen
n av operativ rrisk.
Riskreduccerande åtgärrder vidtas om
m de utifrån faastställd metod för riskbedö
ömning översttiger beslutad
risktoleraans, eller om det
d anses kosttnadseffektivtt att reducera risken ytterlig
gare även om toleransen inte
överskrid
ds. Riskvärdet utgör en sammanvägd beddömning av riskens potentiella konsekvenns för verksam
mheten
och sannoolikheten att risken
r
inträffaar.
Valet av ååtgärd för att reducera en operativ
o
risk vvarierar i hög grad
g
som följd
d av riskernas olikartade karraktär.
Föreskrivvna generella åtgärder
å
enlig
gt bolagets Rikktlinje för riskhhantering och in
ntern styrningg och kontroll är
ä
följande:






S
Styrande dokument,
Företagsöverggripande konttroll,
Nyckelkontroll,
Utbildning,
Process- och rutinförändring,

Länsförsääkringar Jönköpings kontinuitetshanterinng handlar om
m att upprätta beredskaps- och kontinuitetsplaner
för krishaantering. Bolagget genomför regelbundet öövningar för att
a säkerställa
a att bolaget hhar en god förm
måga att
hantera kkrissituationerr.

C.5 .4

Riskkän
nslighet

Bolaget ggenomför årliggen eller vid beehov krishanteeringsövningaar som bland annat
a
syftar tiill att testa bo
olagets
förmåga aatt hantera ollika typer av krriser och kataastrofhändelseer.

C.6 Ö
Övriga materiellaa risker
Övriga materiella riskeer härrör från effekter av strrategiska besllut, affärsstrategier och afffärsbeslut som
m visar sig
vara misssriktade, omväärldsförändrin
ngar och negattiva rykten om
m bolaget, liksom en oväntaad nedgång i in
ntäkter
från till exxempel volym
mminskningar.
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C.66.1

Riskkexxponering

Bolaget äär exponerat mot
m ett antal riskfaktorer,
r
b eskrivna i resp
pektive delavssnitt, som påvverkar affärsrisken.
Framträd
dande affärsrissker är oförmåga att reagerra på förändringar i omvärld
den, så som brranschutveckkling och
förändrinngar i konjunkttur. Enskilt stö
örst inverkan ppå resultatutvvecklingen på kort sikt är neegativ börsutvveckling,
nedskrivnning av värdett på innehavett i LFAB samt öökade skadeko
ostnader i förssäkringsverkssamheten.

C.6.1.1

Väsentliga förändringarr under periooden

Det har innte skett någrra väsentliga fö
örändringar uunder perioden
n.

C.66.2

Riskkon
ncentration
n

Länsförsääkringar Jönköping har en väl
v balanseradd sakförsäkrin
ngsaffär, såväl vad gäller kunndsegment so
om
affärsgreen. En snabb fö
örändring av marknaden
m
förr motorfordon
n, till exempel en kombinatioon av ökande
privatleassing och begynnande markn
nad för självköörande fordon
n, skulle emellertid kunna uttgöra en risk för
f
minskad iintjäning i delaar av bolagetss sakförsäkringgsaffär.
I den förm
medlade bankaffären finns en riskkoncenntration mot privatmarknad
p
d, främst vad ggäller
hypotekssrelaterade bo
olån.

C.66.3

Riskred
duceringsteekniker

Bolaget hhanterar strateegisk risk på ett
e övergripannde plan i verkksamhetsplane
eringsprocesssen. Styrelsen fattar
beslut om
m strategisk in
nriktning och riskanalyser,
r
iddentifierar fraamgångsfaktorer och formuulerar övergrip
pande mål
avseendee tillväxt, lönsaamhet, kundlo
ojalitet och ansseende på marknaden i syftte att bland annnat identifierra risker
och hot ppå kort och lån
ng sikt.
Intjäningssrisker identiffieras och bed
döms i sambannd med ekonom
misk uppföljniing och analyss. Vid behov viidtas
lämpliga ååtgärder som syftar till ökaa sannolikheteen att uppnå afffärsmål.
Under åreet sker löpand
de uppföljning av händelserr av strategisk betydelse, be
eslutade riskåttgärder och
affärsplannens aktiviteter inom ramen
n för styrelsenns och företag
gslednings arb
bete.
Länsförsääkringar Jönköping är beroende av att haa kunders och
h andra aktörers förtroendee. Vikten att våårda och
skydda vaarumärket är därför av centtral betydelsee. Bolagets styyrdokument in
nom det etiskaa området är av
a central
betydelsee i bolagets strrävan att agerra korrekt ochh upprätthållaa ett gott anseende och högtt förtroende hos
h
kunder occh andra intreessenter.

C.66.4

Riskkän
nslighet

Affärsriskker inklusive strategiska
s
rissker hanteras inom ramen fö
ör bolagets ER
RSA-process ((se avsnitt B.3
3.2).
Framåtrikktad scenariobbaserad analys genomförs ddär utgångspu
unkten är att bedöma
b
bolaggets motstånd
dskraft
och sårbaarhet om för bolaget
b
väsenttliga negativa risker realiserras.
Affärsriskkerna hanteraas löpande på styrelse- och företagsledningsnivå genom analyser occh beslut införr
strategiskka vägval av in
nriktningen påå verksamheteen eller betydaande vid omvä
ärldshändelseer.
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Övrig info
ormation
n
Bolaget hhar ingen övrigg materiell info
ormation att llämna gällande riskprofilen..
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D. Väärderingg för so
olvensänndamåll
Enligt Sollvens II-regelvverket ska tillgångar och skkulder värderaas till verkligt värde. Verkliggt värde är dett belopp
till vilket en tillgång skuulle kunna öveerlåtas eller enn skuld reglerras, mellan kun
nniga parter ssom är oberoende av
varandra och som har ett intresse avv att transakt ionen genomfförs.
Verkligt vvärde på finansiella tillgångaar som är noteerade på en akktiv marknad motsvaras
m
av tillgångens no
oterade
köpkurs ppå balansdageen. Verkligt värde på onoterrade finansiella tillgångar fa
astställs genom
m att användaa
värderinggstekniker, tilll exempel nylig
gen genomförrda transaktioner och pris på
p liknande insstrument.
Värderinggen av tillgånggar och skuldeer skiljer sig nåågot åt mellan
n solvensbalan
nsräkningen ooch den finanssiella
redovisningen som preesenteras i årssredovisningenn. Bolaget värrderar tillgångar och skuldeer i den finansiiella
redovisningen enligt såå kallad lagbeg
gränsad IFRS. Vid upprättan
nde av Solvens II-balansräkkning ska tillgåångar och
skulder oomvärderas i de
d fall regelverrket föreskrivver andra värd
deringsregler än
ä IFRS. I flerttalet fall
överensstämmer värdeeringen dock mellan
m
IFRS- ooch solvensbaalansräkningarna. I detta avvsnitt beskrivss bolagets
omvärderringar mellan de båda regellverken.
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D.1 T illgångarr
D.1..1

Värder ing i sambaand med sollvensberäkn
ning

I tabellenn nedan visas värden
v
på tillg
gångar i solvennsbalansräkningen jämfört med värden i den finansiella
redovisningen.
Länsförrsäkringar Jön
nköping
- tillgånngar och skuld
der
Tillgånggar
Förutbeetalda anskaffniingskostnader
Materiella anläggningsttillgångar som innehas för egeet
bruk
Innehavv i anknutna förretag, inklusive dotterbolag
Aktier – börsnoterade
Aktier – icke börsnoterrade
Statsobbligationer
Företaggsobligationer
Investeringsfonder
Övriga iinvesteringar
ÅF-andeel av FTA avseeende skadeförsääkring exklusivee
sjukförssäkring
ÅF-andeel av FTA avseeende sjukförsäkrring som liknar
skadeföörsäkring
Depåer hos företag som
m avgivit återfö
örsäkring
Försäkrringsfordringar och fordringar på förmedlare
Återförsäkringsfordrin
ngar
Fordringgar (Kundfordringar, ej försäkrring)
Kontantter och andra likvida medel
Övriga ttillgångar som inte visas någon
n annanstans
Summaa Tillgångar

Finansiell
redovisning

Solvenss II
värrde

Omväärdering

22 889
18 134

18 1134

-22 889
0

263 532
425 818
1 391 173
409 276
768 935
1 024 618
0
318 942

1 318 8876
425 8818
1 391 1173
409 2276
768 9935
1 024 6618
0
270 4494

1 055 344
0
0
0
0
0
0
-48 448

5 199

3 8868

-1 331

441
338 727
23 288
94 743
162 629
16 135
5 284 479

4441
338 7727
23 2288
94 7743
162 6629
5 0071
6 256 0091

0
0
0
0
0
-11 064
971 612

Tabell D-1
D Värdering av LLänsförsäkringar Jönköpings
J
tillgån
ngar, tkr

I Tabell D -2 visas värdeen på skulder i solvensbalannsräkningen jäämfört med vä
ärden i den fin ansiella redovvisningen.
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Länsförssäkringar Jönköping - tillgångar och skuldeer
Skulder ooch eget kapital
Försäkrinngstekniska avssättningar
Andra avsättningar än FTA
F
Pensionsåtaganden
Uppskjutnna skatteskuldeer
Försäkrinngsskulder och skulder till förm
medlare
Återförsääkringsskulder
Leverantöörsskulder
Övriga skkulder som inte visas någon annanstans
Summa S
Skulder
Tillgångarr överstigande skulderna
Summa TTillgångar överrstigande skuld
derna
Summa S
Skulder och egget kapital

Finansie
ell
redovisnin
ng

Solveens II
vvärde

Skillnad

2 483 49
96
3 981
8 391
211 33
38
176 53
34
19 69
99
17 30
02
43 92
29
2 964 6770
2 319 80
09
2 319 80
09
5 284 4779

2 0855 956
4372
8 391
2800 290
1766 534
199 699
17 302
433 929
2 6366 473
3 6119 618
3 6199 618
6 2566 091

-397 540
391
0
68 952
0
0
0
0
-328 197
1 299 809
1 299 809
971 612

Tabelll D-2 Värdering avv Länsförsäkringarr Jönköpings skuld
der, tkr

D.1..2

Värder ingsprinciper i solvenssberäkningaar för olika tillgångsklaasser

Som huvuudprincip värd
deras bolagetss tillgångar i ssolvensbalansrräkning till ma
arknadsvärde,, det vill säga det
d
belopp föör vilket de skuulle kunna utvväxlas i en trannsaktion mellaan kunniga parrter som är obberoende av varandra
och har eett intresse av att transaktio
onen genomföörs. För den fin
nansiella redo
ovisningen tilläämpar bolagett för sin
värderingg så kallad lagbbegränsad IFR
RS. Nedan följ er en genomg
gång av värderringen i solvennsbalansräkningen för
varje tillgångskategori tillsammans med
m eventuellla skillnader mot
m den finanssiella redovisn ingen.

D.1.2.1

Beräkningssgrunder, meetoder och huuvudsakliga antaganden i Solvens II ssamt skillnad
der mot
den finansiiella redovisn
ningen
Berräkningsgrunnder, metoder och
huvvudsakliga anntaganden i Solvens
S
II

Materiella skkillnader mot den
finansiella reedovisningen

Förutbetaalda
anskaffninngskostnader

Föru
utbetalda anskafffningskostnader har
h värderats
till noll
n enligt Solvenss II.

Försäljningskosttnader som har ettt klart
samband med teecknande av försääkringsavtal
aktiveras som föörutbetalda
anskaffningskosttnader i den finan
nsiella
redovisningen.

Uppskjuteen skattefordraan

Den
n omvärdering som
m sker mellan So
olvens II och
den finansiella redovvisningen medför en beräkning
av uppskjuten
u
skatteefordran. Uppskju
utna
skatttefordringar harr beräknats för temporära
skilllnader mellan reddovisade och skatttemässiga
värd
den på tillgångar.

Skillnaderna melllan IFRS och Sollvens II
hänför sig till upppskjuten skatt påå
omvärderingsbeeloppen.

Tillgångssklass

Posten uppskjuten skkattefordran redovisas netto
mott beräknad uppskj
kjuten skatteskuld
di
solvvensbalansräkninggen, med den dell som utgör
ford
dringar redovisass i Tabell D-4 på sidan 48.

Värderingsmässiigt (undantaget
omvärderingsbeeloppen enligt Sollvens II) är
det ingen skillnad
ad mellan den finaansiella
redovisningen occh Solvens II.
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Berräkningsgrunnder, metoder och
huvvudsakliga anntaganden i Solvens
S
II

Materiella skkillnader mot den
finansiella reedovisningen

Materiellaa
anläggninngstillgångar som
innehas föör eget bruk

Fasttigheter värderass till verkligt värde, baserat på
värd
deringar utförda aav oberoende värrderingsmän.
Matteriella tillgångar värderas till anskkaffningsvärde
minskat med ackumuulerade avskrivnin
ngar och
nedskrivningar. Nedsskrivningsbehov prövas
p
årligen.

Inga materiella sskillnader.

Innehav i anknutna föreetag,
inklusive ddotterbolag

Bolaagets aktieinnehaav i LFAB värderas till verkligt
värd
de baserat på akttiernas substansvvärde.
Efte
ersom aktierna innnehas med hembudsförbehåll,
vilke
et betyder att akttierna i första han
nd måste
erbjudas de övriga äggarna till ett pris som
mottsvarar substansvvärdet, så utgör
subsstansvärdet i de fflesta fall aktiernas verkliga
värd
de. Substansvärddet för aktien är det
d samma som
LFA
AB-koncernens reedovisade beskatttade egna
kapital.

Inga materiella sskillnader.

Bolaagets aktieinnehaav i dotterföretag
get Länet
Förvvaltning i Jönköpping AB värderas i
solvvensbalansräkninggen till substansvvärde (Länet
Förvvaltning i Jönköpping AB äger aktieer i
fasttighetsbolaget Huumlegården Fastig
gheter AB.).

I rapport över deen finansiella ställlningen
enligt IFRS värdeeras innehavet avv aktierna i
Länet Förvaltningg i Jönköping AB
B till
anskaffningsvärdde, inklusive gjord
da
aktieägartillskott
tt, till skillnad från
n
värderingen i sollvensbalansräknin
ngen där
marknadsvärderring gäller.

Tillgångssklass

Sub
bstansvärdet berääknas som koncerrnens egna
kapital enligt den finaansiella redovisniingen (för
koncernen) plus överrvärdet i fastigheeter.
Öve
ervärdet är lika m
med fastigheternass
marrknadsvärde minuus koncernmässig
gt bokfört
värd
de korrigerat för latent skatt, vilkeet är den
värd
deringsmetod som
m bäst avspeglar värdet.
Fasttigheterna värderras av externa
värd
deringsföretag m
med användning avv ortspriser
och fastigheternas kkassaflöden. Därm
med blir
osäkkerheten i värderringen låg.
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Länssförsäkringar Jönnköping driver
fasttighetsförvaltningg genom dotterko
oncernen
ELL--EFF Fastigheter. Länsförsäkringarr Jönköping
ägerr 100 procent av aktierna i ELL-EFFF Fastigheter
AB, moderbolaget i uunderkoncernen (för
(
koncernstruktur, se FFigur A Koncernsttruktur
Länssförsäkringar Jönnköping).

I rapport över deen finansiella ställlningen
enligt IFRS värdeeras innehavet avv aktierna i
ELL-EFF Fastigheeter AB till
anskaffningsvärdde, inklusive gjord
da
aktieägartillskott
tt, till skillnad från
n
värderingen i sollvensbalansräknin
ngen där
marknadsvärderring gäller.

Aktierna värderas i ssolvensbalansräkn
ningen till
subsstansvärde. Subsstansvärdet beräkknas som
skilllnaden mellan tillg
lgångar och skuld
der enligt den
finansiella redovisninngen för koncernen ELL-EFF
Fasttigheter, plus öveervärdet i fastigheeter.
Öve
ervärdet är lika m
med fastigheternass
marrknadsvärde minuus koncernmässig
gt
anskkaffningsvärde koorrigerat för laten
nt skatt, vilket
är den
d värderingsmeetod som bäst avsspeglar värdet.
Fasttigheterna värderras varje år av extternt
värd
deringsföretag m
med användning avv ortspriser
och fastigheternas kkassaflöden. Därm
med blir
osäkkerheten in värdeeringen låg.
ELL--EFF Fastigheter A
AB äger, förutom
m de helägda
dottterbolagen, 50 prrocent av ett jointt venture
LänB
Bo Fastigheter ABB.
Aktierna i LänBo Fasttigheter AB värdeeras i
solvvensbalansräkninggen till substansvvärde.
Sub
bstansvärdet berääknas som skillnaden mellan
tillgångar och skuldeer enligt den finan
nsiella
redo
ovisningen i LänB
Bo Fastigheter AB
B, plus
övervärdet i fastigheeterna.

Då LänBo fastighheter AB ägs av
Länsförsäkringarr Jönköpings dottterföretag
ELL-EFF Fastigheeter AB så värderras LänBo
fastigheter AB tiillsammans med
dotterföretaget ELL-EFF Fastighe
eter AB.
Aktierna i ELL-EFFF Fastigheter AB
B värderas
till anskaffningsvvärde, inklusive gjjorda
aktieägartillskott
tt, till skillnad från
n
värderingen i sollvensbalansräknin
ngen där
marknadsvärderring gäller.

Öve
ervärdet är lika m
med fastigheternass
marrknadsvärde minuus bokfört anskafffningsvärde
korrrigerat för latent skatt, vilket är deen
värd
deringsmetod som
m bäst avspeglar värdet.
Fasttigheterna värderras varje år av extternt
värd
deringsföretag m
med användning avv ortspriser
och fastigheternas kkassaflöden. Därm
med blir
osäkkerheten i värderringen låg.

Aktier – börsnoterade

Aktiens noterade köppkurs på balansdagen utan
tillägg för transaktioonskostnader vid
anskkaffningstillfällett.

Inga materiella sskillnader.
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Berräkningsgrunnder, metoder och
huvvudsakliga anntaganden i Solvens
S
II

Materiella skkillnader mot den
finansiella reedovisningen

De använda
a
värderinngsteknikerna byg
gger i så hög
utstträckning som mööjligt på marknad
dsuppgifter
med
dan företagsspeccifika uppgifter an
nvänds i så låg
grad
d som möjligt. Huuvudprincipen är att
a onoterade
aktier värderas till seenast betalt om det
d finns
uppgifter som är releevanta.

Inga materiella sskillnader.

Ett alternativ
a
till dettta är värdering tilll senaste
emissionskurs om deenna inte ligger alllt för långt
tillbaka i tiden. Om innget av dessa alteernativ är
tillgängliga så likställls verkligt värde med
m
subsstansvärde. Subsstansvärde utgörss i dessa fall av
den senaste årsredo visningens eget kapital.
k

Statsobliggationer
Företagsoobligationer
Värdepappperiserade lånn och lån
med ställdda säkerheter
Derivat

De flesta
f
obligationeer och andra ränteebärande
papper är noterade ppå en aktiv markn
nad eller
aukttoriserad börs occh värderas därmed till noterad
köpkurs på balansdaagen.

Inga materiella sskillnader.

Om marknaden för eett finansiellt instrument inte är
aktiv, så används en värderingsteknikk som i så hög
utstträckning som mööjligt på bygger på
marrknadsuppgifter m
medan företagssp
pecifika
uppgifter används i sså låg grad som möjligt.
m
För
sådaana värderingar aanvänds väletableerade
värd
deringsmodeller eeller värderingar från utgivaren
av in
nstrumentet.

Investerinngsfonder

Inve
esteringsfonder uutgörs i huvudsakk av
aktiefonder och ränttefonder vilka är noterade
n
på
en aktiv
a
marknad. Deet verkliga värdett har beräknats
med
d utgångspunkt i ttillgångens noterrade köpkurs
på balansdagen.
b

Inga materiella sskillnader.

ÅF-andel av FTA avseennde
skadeförssäkring exklusiive
sjukförsäkkring

Se avsnitt
a
D.2 Försäkkringstekniska avsättningar, på
sidaan 48.

Se avsnitt D.2 Föörsäkringstekniskka
avsättningar, på sidan 48.

ÅF-andel av FTA avseennde
sjukförsäkkring som liknaar
skadeförssäkring
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Materiella skkillnader mot den
finansiella reedovisningen

Värd
deras enligt desss nominella värde..

Inga materiella sskillnader.

Övrriga förutbetalda kostnader och up
pplupna
intääkter värderas tilll nominellt värde på grund av
deraas korta durationn.

Inga materiella sskillnader.

Kontanterr och andra likkvida
medel
Fordringaar (kundfordrinngar, inte
försäkringg)
Återförsääkringsfordringgar
Försäkringgsfordringar och
o
fordringarr på förmedlarre
Övriga tilllgångar som innte visas
någon annnanstans

Tabell D-33 Antaganden - skkillnader Solvens II
I mot finansiell reedovisning

I tabellenn nedan visas en
e specifikatio
on över uppskkjuten skattefo
ordran som up
ppstår vid omvvärderingen från den
finansiellaa redovisningeen till Solvenss II.
Uppskjjuten skatteforrdran avseende omvärderinggsbelopp (tkr)

Solvens II värde

Fö
örfaller

Förutbeetalda anskaffn
ningskostnader

5 036

< 1 år

Immateeriella anläggnin
ngstillgångar

2 434

>1 år

Omvärdering av FTA återförsäkrares
å
andel

10 951

>1 år

Summaa Uppskjuten skattefordran
s
avseende
a
omv ärderingsbelop
pp

18 421

Tabell D-4
4 Uppskjuten skatttefordran avseendde omvärdering till Solvens II

D.2 F örsäkrin
ngsteknisska avsäättningarr
D.2 .1

Värder ingen av fö rsäkringsteekniska avsäättningar fö
ör olika affäärsgrenar

Försäkrinngstekniska avvsättningar (FFTA) värderas till det aktuella belopp som
m Länsförsäkrinngar Jönköpin
ng skulle
vara tvunnget att betalaa om man omeedelbart skullee överföra sinaa försäkrings-- och återförssäkringsförplikktelser till
ett annatt försäkringsfö
öretag. Detta värde
v
beräknaas genomgåen
nde som summ
man av en bästta skattning plus
p en
riskmargiinal. Bästa skaattningen motsvarar det förrväntade nuväärdet av framttida kassaflöde
den. Riskmarginalen ska
motsvaraa kostnaden fö
ör att hålla dett kapital som kkrävs för att klara
k
bolagets åtaganden tillls dessa är
slutavveccklade. Den beeräknas med cost-of-capita
c
al-metoden däär kapitalkostn
nadsräntesatssen är satt till sex
procent eenligt regelverrket.
Med stöd
d av Delegerad
de förordningeen Artikel 58 hhar följande fö
örenkling anvä
änts vid beräknningen av
riskmargiinalen: det sollvenskapitalkrrav för kommaande år som in
ngår i formeln för riskmargiinalen beräknaas med
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utgångsppunkt i motsvaarande värde för
f innevarandde år, vilket an
ntas utvecklass över de fram
mtida åren i pro
oportion
till bästa skattningens utveckling.
Nedanståående tabell geer en översiktt över bolagetss FTA fördelad
de på materiella affärsgrenaar. Kolumnen LoB
anger affäärsgrenens nuummer enligt bilaga I till Deelegerade föro
ordningen. Nam
mnen på affärrsgrenarna haar valts så
att de besskriver affären
n så bra som möjligt,
m
snararre än enligt näämnda bilaga.

LoB

Affärsgren

Bästa skattninng
Premiereseerv

Direkt skaadeförsäkring
2 Sjuk och olyckksfall
4 Trafik
5 Övrig motor
7 Egendom
Proportioonell återförsäkkring
16 Trafik
17 Övrig motor
Icke-propportionell återfförsäkring
25 Sjuk och olyckksfall
26 Trafik
28 Egendom
Livförsäkrring och återfö
örsäkring
34 Skadelivränto
or, direkt
36 Skadelivränto
or, mottagen
återförsäkringg
Summa Skkulder och egeet kapital

Bästaa skattning
Ersättningsreserv

Riskmarginal

Försäkringstekniska
avvsättningar

23 376
63 6695
112 0
006
215 282

151 667
445 599
51 850
327 666

28 3799
23 0833
2 3055
9 0877

203 421
532 377
166 161
552 035

0
3 765

78 007
184

7 8699
566

85 876
4 004

0
0
933

4 543
185 099
36 260

1 5500
61 5544
3 5433

6 093
246 654
40 737

0
0

161 878
77 192

6 1855
3 3433

168 063
80 535

419 0
056

1 519 945

146 9555

2 085 956

Tabell D-5 Försäkringsteknisk
F
ka avsättningar Läänsförsäkringar Jö
önköping, tkr

En beskrivvning av graden av osäkerh
het i bästa skatttningen ges i samband med
d metodbeskrrivningen undeer
respektivve affärsgren nedan.
n
Här beskrivs också eeventuella matteriella föränd
dringar i de anntaganden som
m görs
jämfört m
med föregåend
de rapporterin
ngsperiod.

D.2.1.1

Sjuk och ollycksfall, inkllusive mottaggen återförssäkring

Affärsgreen nummer 2 Försäkring
F
avsseende inkoms tskydd (här kaallad Sjuk och olycksfall) beestår av bolageets
separata sjuk- och olyccksfallsförsäkkring. För berääkning av fram
mtida kassaflöd
den används i huvudsak Sch
hniepers
metod, deetta innebär att
a kostnaden för okända skkador (IBNR) antas
a
proportionell mot preemien, medan
utvecklingen av kända skador antas proportionelll mot den känd
da skadekostn
naden (RBNS)..
Återförsääkrares andel bestäms geno
om att tillämppa metoden ovvan med skade
ekostnaden tru
runkerad vid den
d
excesspuunkt bolaget vaalt i sin excesss-of-loss-återrförsäkring. Su
umman av alla
a sådana andeelar för de 23
länsförsääkringsbolagen
n ingår i den gemensamma Olycksfallspo
oolen. Mottage
en återförsäkrring för Sjuk- och
o
olycksfall i Länsförsäkrringar Jönköp
ping utgör bolaagets kvotand
del av denna summa.
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Värderinggen av sjuk- och olycksfallssaffär anses vaara relativt ossäker då avvec
cklingstiden ärr lång (över 30
0 år kan
förekomm
ma). Denna osäkerhet begräänsas dock av att de störstaa kostnaderna
a, som avser innvaliditetsersäättning, är
maximeraade i termer av prisbasbelop
pp.

D.2.1.2

Trafikförsääkring, inklusive mottagenn återförsäkrring

Affärsgreen nummer 4 Ansvarsförsäkkring för motoorfordon (Trafikförsäkring) består
b
dels av de försäkring
gar som
tecknats sedan bolagett fick egen kon
ncession 20044, som behand
dlas först, delss av från LFABB övertagen ru
un-offaffär för ääldre årgångaar, som behand
dlas längre neer i texten.
Vad gäller affären efter 2004 har Län
nsförsäkringaar Jönköping relativt
r
lågt sjä
älvbehåll i denn interna
återförsääkringslösninggen. För att ge bästa skattni ngen bättre precision
p
trunk
keras skadornna först vid bo
olagets
självbehååll. Skadorna delas
d
in i:



sskador med personskada – skador som innnehåller minsst en personskadedel
sskador utan personskada
p
– rena egendom
msskador

mda, medan de
där de förrra kan vara komplicerade
k
och
o svårbedöm
d senare har en kort avveccklingstid och är relativt
lätta att uuppskatta. Förr rena egendomsskador anvvänds en trian
ngulering (Cha
ain ladder) på kkänd skadekostnad,
vilket inneebär ett antaggande om att okänd
o
skadek ostnad är pro
oportionell mot känd skadekkostnad.
För skadoor med person
nskada triangu
uleras först anntalet skador. Vidare beräkn
nas en medelsskada per bolaag för
skadekosstnaden underr självbehållet baserat på enn kombination av gruppens data och bolaagets egna datta.
Slutligen erhålls utveckklingsfaktorerr för utbetalt ffrån beräkning
gar på data frå
ån gruppen. D
Dessa tre
mbineras sedan i en Bornhueetter-Ferguso
on-skattning av
a skadekostnnaden under
informationskällor kom
nebär ett antag
gande om att den procentu
uella andelen okänd
o
skadekoostnad är gem
mensam
självbehåållet. Detta inn
för grupppen, medan deess storlek besstäms av antaalet skador i deet enskilda bolaget multipliccerat med medelskadan
enligt ovaan.
(IBNR, som dåå kan
Återförsääkrares andel bestäms geno
om fördelningg av hela grupp
pens okända skadekostnad
s
beräknas med större precision)
p
på de enskilda bollagen efter deeras andel av premien
p
för avvgiven återförrsäkring.
Bästa skaattning brutto blir sedan sum
mman av berääkningen undeer självbehållet (för egen räkkning) och
återförsääkrares andel.
Affärsgreenen 26 Icke-pproportionell olycksfallsåterfförsäkring besstår av bolagets andel av deen så kallade
Trafikpooolen. I den motttages återförrsäkring som een kvot av allaa bolagens ska
adekostnad övver självbehållet,
beräknad
d som ovan.
Den andrra delen av Afffärsgren numm
mer 4, Trafikföörsäkring fram
m till 2004, är den
d run-off-afffär som bolag
get 201412-30 togg över från LFA
AB och som avvser trafikförssäkring fram till
t dess att län
nsförsäkringsbbolagen fick egen
e
koncessioon 2004. Skad
dekostnadernaa kan delas uppp på egendom
msskador resp
pektive personnskador, men för
egendom
msskador finnss ingen känd reeserv kvar. I ppraktiken hand
dlar därmed bedömningen oom segmentett
personskkador.
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Beräkninggarna görs förr den samladee affären, meddelst triangulering (Chain lad
dder) av utbettalningar, vilkeet innebär
ett antagande om att okänd
o
skadeko
ostnad är propportionell mott hittills utbeta
alt. För äldre åårgångar, där endast
ett fåtal sskador återståår, med väl bestämda individduella reserveer, används do
ock summan aav dessa som bästa
b
skattningg. Den resulterrande okända skadekostnadden (IBNR) förrdelas sedan ut
u på länsförsääkringsbolageen och
LFAB efteer deras andell av känd reserv. Eftersom hhela affären cederas till LFA
AB blir återförrsäkrares andeel lika
med brutttoreserven. Dessa
D
andelar slås ihop medd den del av afffären som ligg
ger kvar hos LLFAB och bildaar så
Trafikreseervpoolen. Sluutligen får Län
nsförsäkringarr Jönköping en kvotandel (e
en fix procent)) av den samlaade
affären soom mottagen proportionelll återförsäkrinng av Ansvarsfförsäkring för motorfordon i Affärsgren nummer
n
16.
Värderinggen efter 20044 måste ansess som väldigt oosäker för sto
orskadorna, efftersom vi harr lång avvecklingstid
och i det närmaste obeegränsade skaadebelopp (maax 300 000 tkrr). Detta påverrkar mottagenn återförsäkrin
ng och
återförsääkrares andel. Beloppen för egen räkning är väsentligt mindre osäkra
a, tack vare koonstruktionen
n ovan.
Den relattiva osäkerhetten är stor äveen före 2004, ddär vi visserlig
gen vet mer om
m de enskildaa skadorna, meen
samtidigtt i hög grad haar kvar skadorr som är mer ssvårbedömda.

D.2.1.3

Övrig moto
or (kasko)

Affärsgreen nummer 5 Övrig
Ö
motorförsäkring beståår i huvudsak av
a momenten Delkasko ochh Vagnskada, samt
s
några yttterligare mindrre moment. Kasko har till deen helt domin
nerande delen väldigt kort aavvecklingstid. Den
metod soom används ärr därför en van
nlig triangulerring (Chain lad
dder) på känd skadekostnad
s
d, vilket innebäär att
okänd skaadekostnad an
ntas proportio
onell mot kändd skadekostnaad (som är sum
mman av skaddereglerarnas
individuelllt bestämda skadekostnade
s
er). För ökad sstabilitet trunkeras storskador vid 1 000 tkr, vilket inneebär att
för skadeekostnaden övver 1 000 tkr används
a
skadeereglerarnas bedömning
b
uta
an uppräkningg. Detta byggeer på ett
antagand
de om att storaa skador är käända vid beräkkningstillfällett och att skade
ereglerarnas bbedömning i detta fall
är den bäästa skattning vi kan få.
För Kaskoo är sådana skkador mindre vanliga.
v
I den mån de översskrider bolagetts självbehåll i excess-of-lo
ossåterförsääkringen och därmed
d
genereerar avgiven ooch mottagen återförsäkring hanteras deen av en gemeensam
m nedan. Värd
återförsääkringspool, see beskrivningeen för Egendom
deringen får anses
a
förhållanndevis säker då
d
avvecklinngstiden är korrt.

D.2.1.4

Egendom, inklusive
i
motttagen återföörsäkring

Affärsgreen nummer 7 Försäkring mo
ot brand och annnan skada påå egendom besstår av försäkrringsgrenarnaa ”Hem
och villa”, inklusive Frittidshus, och ”FFöretag och faastighet” inklu
usive Lantbruk.
Här använnds triangulerring (Chain lad
dder) på känd skadekostnad
d, vilket innebä
är att okänd s kadekostnad antas
proportioonell mot känd
d skadekostnaad (summan avv skaderegleraarnas individu
uellt bestämdaa skadekostnaader). För
ökad stabbilitet trunkeraas storskadorr vid 2 000 tkrr. För delen dääröver gäller den
d kända skaddekostnaden utan
u
uppräkninng, även om expertbaserad justering kan förekomma undantagsvis.
u
Även stora kuumuler av skad
dor vid
naturkataastrofer, till exxempel stormar, behandlas utan uppräkn
ning. Detta byg
gger på ett ant
ntagande om att
a stora
skador occh katastrofskkador är kändaa vid beräkninngstillfället, villket i sin tur by
ygger på erfarrenheten att de
d sällan
efteranm
mäls. De är till sitt
s belopp ej helt
h kända, meen den uppskaattning som sk
kaderegleraree gör är i dettaa fall extra
noggrannn och kan därfför anses som bästa tillgänggliga skattning
g.
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Som en kkonsekvens avv detta antagan
nde beräknas återförsäkrarres andel till känd
k
skadekosstnad över självbehållet
i excess-oof-loss-återfö
örsäkringen pllus katastrofs kadekostnadeen. Summan av alla sådana ååterförsäkrarres
andelar föör de 23 länsfö
örsäkringsbollagen ingår i enn gemensam återförsäkring
å
gspool.
Affärsgreen 28, Mottageen icke-proporrtionell återförs
rsäkring av egeendom utgörs till största deelen av bolagetts
kvotandeel av denna sum
mma.
och begränsaad omfattning
Värderinggen är för Hem
m och villa relaativt säker, taack vare kort avvecklingstid
a
g av
storskadoor. För Företag och fastigheet finns en dell osäkerhet i storskadornas utveckling occh även en
underord
dnad del ansvaarsskador med
d lång avveckllingstid.

D.2.1.5

Premiereseerv

För att beestämma prem
miereserv tillämpas den föreenkling som fö
öreslås i Anne
ex III till EIOPA
PA:s ”Riktlinjerr för
värderingg av försäkringgstekniska avssättningar”. Däärvid beräknaas först på årsbasis en totalkkostnadsproc
cent som
mäter hurr framtida kosstnader och in
ntäkter förhålller sig till prem
mieintäkten. Därefter
D
beräkknas ej intjänade
premier i förhållande tiill återståendee löptid för avvtalen (pro rata temporis). Premiereserve
P
en i
solvensbaalansräkningeen är produkteen av denna tootalkostnadsp
procent och ej intjänade preemier.
Den störssta osäkerheteen ligger här i bedömningenn av skadekostnaden. Då reserven avser sskador som än
nnu ej
inträffat, kommer utfalllet att varieraa kraftigt.
Bolaget pplanerar att un
nder 2019 ändra beräkningssmetodik för premiereserv
p
och
o inte längrre tillämpa förenklingen
enligt ovaan.

D.2.1.6

Skadelivrän
ntor, inklusivve mottagen återförsäkring

Detta avssnitt omfattar både Affärsgren 34 Livränttor som härrörr från skadeförrsäkringsavtall och som avseer andra
försäkringgsförpliktelserr än sjukförsäkkringsförpliktellser och 36 Livvåterförsäkring
g vilka båda beeräknas på samma sätt.
För dessaa affärsgrenarr görs antagan
nden om dödli ghet, driftsko
ostnader och värdesäkring.
v
Vad gäller dödlighetsan
ntagandet förr skadelivräntoor följs den reekommendatio
on som togs frram av en arbeetsgrupp
under dåvvarande Svenska Försäkringsförbundet. Rekommendaationen heter ”1999
”
år kapitaaliseringstabeeller
räntenivåå och dödligheet” och dess riktlinjer är idagg branschstan
ndard. Antagandena har undder 2015-16 vaarit
föremål fför utredning av
a en arbetsgrrupp under Svvensk Försäkrring och Trafik
kförsäkringsfööreningen. Slutsatsen
blev att uutfallet av död
dligheten avvikker något från modellen som
m togs fram 19
999, men att aavvikelserna in
nte är
tillräckliggt stora för attt modellen skaa behöva justeeras. Driftskosstnaderna antas vara ett väärdesäkrat medelvärde
per livrännta av hela gruuppens driftskkostnader, denn framtida värrdesäkringen uppskattas
u
meed break even
n inflation.
Den störssta osäkerheteen ligger i den
n faktiska livsläängden. Efterssom bestånde
et är relativt littet påverkar enskilda
e
försäkringar i motsvaraande grad relaativt mycket.

D.2 .2

Materieella skillnad
der mot denn finansiellaa redovisningen

I den finaansiella redovisningen värdeeras försäkrinngstekniska avvsättningar (brrutto) enligt Å
ÅRFL samt
Finansinsspektionens fö
öreskrifter och
h allmänna rådd.
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D.2.2.1

Skadeförsääkring, premiereserv

Avsättninngar för ej intjänade premier i den finansi ella redovisnin
ngen beräknas i förhållandee till återståen
nde löptid
för avtaleen (pro rata teemporis). För olönsam
o
affär görs en bedö
ömning av fram
mtida kostnade
der för löpandee avtal
och, om d
dessa överstigger pro rata teemporis-beräkkningen för heela bolaget, gö
örs ett tillägg m
med mellanskillnaden
(avsättninng för kvardrö
öjande risk).
I solvensbalansräkninggen beräknas hur
h stor del avv ej intjänade premier
p
som svarar
s
mot fraamtida kostnaader, med
diskonterring. I praktikeen innebär dettta för lönsam
m affär att den del av den fin
nansiella redovvisningens
premiereserv som mottsvarar förvän
ntad vinst lyftss ut, liksom fö
örutbetalda anskaffningskosstnader. För olönsam
o
affär kan avsättningen bli ungefär deensamma i bådda fallen, men
n kan skilja sig åt på grund aav diskontering
gen i
solvensbaalansräkningeen. I den sistnäämnda tillkom
mmer även en riskmarginal,
r
för
f premieresserv och
ersättningsreserv sammantaget.

D.2.2.2

Skadeförsääkring, ersätttningsreservv

Grunden för avsättningg för oregleraade skador (erssättningsreseerven) är i båda
a fallen en upppskattning av de
framtida kassaflödena gjord med akttuariella metooder. I den finaansiella redovisningen är disskontering baara tillåten
för skadeeförsäkring meed lång avveckklingstid, i vårrt fall trafikförrsäkring samt sjuk- och olyccksfallsförsäkkring. För
dessa är d
det valfritt attt diskontera eller inte.
I den finaansiella redovisningen disko
onterar Länsföörsäkringar Jö
önköping all trrafikaffär. Härv
rvid används en
e
försiktig d
diskonteringsränta i enligheet med gällandde föreskrifterr.
Inom solvvensbalansräkkningen diskon
nteras all affäär med föreskrriven marknad
dsränta. Dessuutom finns i
solvensbaalansräkningeen en explicit riskmarginal
r
bberäknad med cost-of-capittal-metoden. I den finansiellla
redovisningen har man
n normalt en im
mplicit marginnal, för att få en
e betryggand
de reserv som uppfyller gälllande
regelverkk.

D.2.2.3

Skadelivrän
ntor

Skadelivrräntorna disko
onteras i den finansiella
f
reddovisningen prrecis som i solvensbalans-rääkningen med
d
marknadssränta. I solveensbalansräkn
ningen tillkomm
mer en riskmaarginal beräkn
nad med cost--of-capital-meetoden,
medan risskmarginalen i den finansiellla redovisninggen är mer förrsiktig än så.

D.2.2.4

Omvärdering av försäkkringstekniskka avsättningar

Omvärdeeringen av förssäkringsteknisska avsättninggar kan sammaanfattas enligt följande: Av ett totalt
omvärderringsbelopp på 397 149 tkr härrör
h
97 220 tkr från omväärderingen av premiereservven, som i den
finansiellaa redovisningeen uppgår till 525 086 tkr o ch i solvensbaalansräkningen till 427 866 ttkr. Merparten
n av
omvärderringen, 299 9229 tkr, kommer från ersättnningsreserven och beror på annorlunda ddiskontering oc
ch
marginal. Detta beskrivvs kvantitativtt i nedanståennde tabell.
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Omvärdeering FTA (tkr))

FTA enligt finansiell
redovisninng
Ta bort red
dovisningens
marginal
Skillnad i d
diskontering
Lägg till
solvensballansräkningens
riskmarginnal
FTA enligtt
solvensbaalansräkning

Sjuk och
olyckssfall

Traafik

Övrig
g
motorr

Egendom

Skadelivräntor
178 066

Mottagen
återför
säkring
567 492

228 703

594 8887

53 026
6

335 846

-61 489

-79 7728

-1 040
0

-15 548

-69 5560

26
6 817

178 484

FTA

1 958 019

-7 795

-16 188

-143 345

-309 584

-136
6

-385

0

-42 861

-128 490

20 2294

675
5

6 314

6 185

77 860

138 145

465 8893

52 525
5

333 979

168 063

459 146

1 658 090

Tabell D-6 Omvärderingen av föörsäkringstekniskaa avsättningar, erssättningsreserv

D.2 .3
D.2.3.1

Övrig in
nformation om försäkrringstekniskka avsättnin
ngar

Återkrav en
nligt återförssäkringsavtaal och från sp
pecialföretag
g

Belopp soom kan återkrrävas enligt återförsäkrings avtal uppgår till
t 270 494 tkrr för skadeförrsäkring exklusive
sjukförsääkring och 3 8668 tkr för sjukkförsäkring soom liknar skadeförsäkring. Hur
H dessa värdderas beskrivss i
föregåend
de avsnitt. Bo
olaget har ingaa återkrav frånn specialföretaag.
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D.3 A
Andra skulder
Detta kappitel innehållerr en genomgång av värderinngen i solvenssbalansräkning
gen för varje sskuldpost utan
nför FTA,
tillsammaans med eventtuella skillnad
der mot den finnansiella redo
ovisningen.

D.3 .1

Beräkn ingsgrundeer, metoder och huvudssakliga anta
agander i soolvens II samt
der mot den
n finansiellaa redovisnin
ngen
skillnad

Tillgångssklass

Beräkkningsgrundeer, metoder och
huvud
dsakliga anta ganden i Solvvens II

Matteriella skillnaader mot den
n
fina
ansiella redovvisningen

Andra avssättningar än FTA

Övriga avsättningar omffattar avsättning till
återbärring, samt avsättnningar för befarad
de
kreditfö
örluster i den förm
medlade
bankverrksamheten. Det nominella värdett bedöms
vara en bra approximatioon till ett marknaadsvärde.

Inga materiella skillnaader.

Pensionsååtaganden

Det nom
minella värdet beddöms vara en braa
approxiimation till ett maarknadsvärde.

Inga materiella skillnaader

Uppskjutnna skatteskuldder

Uppskju
utna skatter har bberäknats för tem
mporära
skillnad
der mellan redovissade och skattem
mässiga
värden på tillgångar ochh skulder.

Skilln
naderna mellan IFFRS och Solvens II härrör
från uppskjuten skattt på omvärderingssbeloppen.
Värd
deringsmässigt, unndantaget
omvä
ärderingsbeloppeen enligt Solvens II, är det
ingen
n skillnad mellan den finansiella
redo
ovisningen och Soolvens II.

Den om
mvärdering som skker mellan Solven
ns II och
den finaansiella redovisniingen medför äveen en
beräkniing av uppskjutenn skatteskuld för
tillämplliga poster.
Posten uppskjuten skattteskuld redovisass netto
mot berräknad uppskjuteen skattefordran.
Se tabe
ellerna Tabell D-88 Uppskjuten skattteskuld
avseend
de temporära skilllnader på sidan 57,
5 samt
Tabell D-9
D Uppskjuten skaatteskuld avseendde
omvärd
deringsbelopp på ssidan 57 samt Taabell D-4
Uppskju
uten skattefordrann avseende omvärrdering till
Solvenss II på sidan 48.

Förutbetaalda
anskaffniingskostnader

Förutbe
etalda anskaffnin gskostnader har
värderaats till noll enligt SSolvens II.

Försäljningskostnadeer som har ett klarrt samband
med tecknande av förrsäkringsavtal aktiveras som
föruttbetalda anskaffnningskostnader i den
d
finan
nsiella redovisninggen.

Uppskjuteen skattefordrran

Den om
mvärdering som skker mellan Solven
ns II och
den finaansiella redovisniingen medför en
beräkniing av uppskjutenn skattefordran.
Uppskju
utna skattefordrinngar har beräknaats för
temporrära skillnader meellan redovisade och
o
skattem
mässiga värden påå tillgångar.

Skilln
naderna mellan IFFRS och Solvens II hänför
sig tiill uppskjuten skaatt på omvärderin
ngsbeloppen.
Värd
deringsmässigt (un
undantaget
omvä
ärderingsbeloppeen enligt Solvens II) är det
ingen
n skillnad mellan den finansiella
redo
ovisningen och Soolvens II.

Posten uppskjuten skatttefordran redovissas netto
mot berräknad uppskjuteen skatteskuld i
solvenssbalansräkningen , med den del som
m utgör
fordring
gar redovisas i Ta
abell D-4 . på siidan 49.

Materiellaa
anläggninngstillgångar som
s

Fastigheter värderas till verkligt värde, baaserat på
värderingar utförda av ooberoende värderringsmän.
Materie
ella tillgångar värdderas till

Inga materiella skillnaader.
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Tillgångssklass

Beräkkningsgrundeer, metoder och
huvud
dsakliga anta ganden i Solvvens II

innehas fö
för eget bruk

anskafffningsvärde minskkat med ackumullerade
avskrivn
ningar och nedskkrivningar.
Nedskrivningsbehov pröövas årligen.

Innehav i anknutna föreetag,
inklusive ddotterbolag

Bolagetts aktieinnehav i LLFAB värderas till verkligt
värde baserat
b
på aktiernnas substansvärde.
Eftersom aktierna inneh as med hembudssförbehåll,
vilket betyder att aktiernna i första hand måste
m
erbjudaas de övriga ägarnna till ett pris som
m
motsvaarar substansvärddet, så utgör
substan
nsvärdet i de flestta fall aktiernas verkliga
v
värde. Substansvärdet
S
fför aktien är det samma
s
som LFA
AB-koncernens rredovisade beskatttade
egna kaapital.

Inga materiella skillnaader.

Bolagetts aktieinnehav i ddotterföretaget Länet
L
Förvalttning i Jönköpingg AB värderas i
solvenssbalansräkningen till substansvärd
de (Länet
Förvaltn
ning i Jönköping AB äger aktier i
fastighe
etsbolaget Humleegården Fastighetter AB.).

pport över den finnansiella ställning
gen enligt
I rap
IFRS
S värderas innehaavet av aktierna i Länet
Förvaltning i Jönköpinng AB till anskafffningsvärde,
inklu
usive gjorda aktieäägartillskott, till skillnad
s
från
värderingen i solvenssbalansräkningen där
mark
knadsvärdering ggäller.

Substan
nsvärdet beräknaas som koncernen
ns egna
kapital enligt den finansiiella redovisningeen (för
koncern
nen) plus övervärrdet i fastigheter..

Matteriella skillnaader mot den
n
fina
ansiella redovvisningen

Övervärdet är lika med ffastigheternas
marknaadsvärde minus kooncernmässigt bo
okfört
värde korrigerat
k
för lateent skatt, vilket ärr den
värderingsmetod som bääst avspeglar värrdet.
Fastigheterna värderas aav externa
värderingsföretag med aanvändning av orrtspriser
och fastigheternas kassaaflöden. Därmed blir
osäkerh
heten i värderingeen låg.

Försäkrinngsskulder och
skulder tilll förmedlare

På grun
nd av den korta duurationen av desssa
skulderr anses deras nom
minella värde som
m en bra
approxiimation till ett maarknadsvärde.

Inga materiella skillnaader

Utgörs av upplupna kosttnader och bestårr av
upplupn
na löner och sociaala avgifter, samtt övriga
upplupn
na driftskostnadeer.

Inga materiella skillnaader

Återförsääkringsskulderr
Leverantöörsskulder
Övriga skkulder som intee
visas någgon annanstanss

På grun
nd av deras kortaa duration anses deras
d
nomine
ella värde som en bra approximatio
on till ett
marknaadsvärde.
Tabeell D-7 Beräkningssgrunder, metoderr och huvudsakligaa antagander i Solvens II samt skillnader mot den finnansiella redovisniingen
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Uppskjuuten skatteskulld avseende teemporära
skillnadeer

Finaansiell redovisning

Solvenns II värde

Förfaller

Uppskjutten skatteskuld
d avseende Plac
ceringstillgångaar

2111 338

211 338

> 1 år

Summa U
Uppskjuten skaatteskuld avseen
nde temporära
skillnadeer

2111 338

211 338

Tabell D-8 Uppskjuten sskatteskuld avseen
nde temporära skiillnader

Uppskjuuten skatteskulld avseende om
mvärderingsbeelopp
Omvärdeering av FTA brrutto
Summa Uppskjuten skkatteskuld avseeende omvärdeeringsbelopp

Soolvens II
värde
87 373

Förfaller
> 1 år

87 373

Tabelll D-9 Uppskjuten sskatteskuld avseen
nde omvärderingssbelopp

D.4 A
Alternativva värdeeringsmeetoder
Nedan följer en redovissning över de tillgångar som
m värderas meed alternativa värderingsmeetoder, det villl säga
metoder som avviker från
f
punkt 4, artikel
a
10 i kom
mmissionens delegerade
d
förrordning (EU) 22015/25.

D.4 .1

Inneha v av LFAB-aaktier

Bolagets aktieinnehav i LFAB värderaas till verkligt värde på basiis av aktiernass substansvärdde. Eftersom aktierna
a
innehas m
med hembudsfförbehåll enlig
gt vilket aktierrna i första haand måste erbjjudas de övrigga ägarna till ett
e pris
som motssvarar substan
nsvärdet, så utgör
u
substanssvärdet i de fllesta fall aktiernas verkliga vvärde. Substaansvärdet
för aktienn är det samm
ma som LFAB-kkoncernens reedovisade beskattade egna kapital. Det soom påverkar
förändrinngar i substanssvärdet är således årets tottalresultat i LFFAB-koncerne
en.

D.4 .2

Aktier i Länet Förvvaltning i Jöönköping A B

Detta bollag äger aktierr i fastighetsbo
olaget Humleggården Fastigheter AB. Dessa aktier värdderas i
solvensbaalansräkningeen till substanssvärde. Substaansvärdet berräknas som ko
oncernens egnna kapital enlig
gt den
finansiellaa redovisningeen (för koncerrnen) plus öveervärdet i fastigheter. Överv
värdet är lika m
med fastighetternas
marknadssvärde minus koncernmässsigt bokfört väärde korrigeraat för latent sk
katt, vilket är dden värderingsmetod
som bäst avspeglar värrdet. Fastigheterna värderaas av externa värderingsföre
v
etag med anväändning av ortspriser
deringen låg.
och fastiggheternas kasssaflöden. Därmed blir osäk erheten i värd

D.4 .3

Aktier i Ell-Eff Fasstigheter AB
B

Länsförsääkringar Jönköping driver fastighetsförv
f
altning genom
m dotterkonce
ernen ELL-EFFF Fastigheter (se avsnitt
Ägarstyrnning och operaativ organisatio
on på sidan 7).. Länsförsäkrin
ngar Jönköpin
ng äger 100 prrocent av aktierna i
ELL-EFF FFastigheter AB
B, moderbolag
get i underkonncernen. ELL-EEFF Fastighete
er AB äger i sinn tur, förutom
m de
helägda d
dotterbolagen, 50 procent av
a ett fastigheetsförvaltandee joint venture
e - LänBo Fasttigheter AB.
Aktierna i ELL-EFF Fasttigheter AB väärderas i solveensbalansräkn
ningen till subsstansvärde. Suubstansvärdett
beräknas som skillnadeen mellan tillgångar och skuulder enligt deen finansiella redovisningen
r
n för koncerneen ELL-EFF
Fastighetter, plus övervvärdet i fastigh
heter och jointt venture. Öveervärdet är lik
ka med fastighheternas
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marknadssvärde minus koncernmässsigt anskaffninngsvärde korrigerat för latent skatt, vilkeet är den
värderinggsmetod som bäst avspeglaar värdet. Fasttigheterna, i sååväl dotterkon
ncernen som i joint venturee, värderas
varje år aav externt värd
deringsföretag
g med använddning av ortspriser och fastigheternas kasssaflöden. Därmed blir
osäkerheten i värderingen låg.

D.5 Ö
Övrig info
ormation
n
Upplysninngarna ovan bygger
b
samtlig
ga på antaganddet att Länsfö
örsäkringar Jö
önköping inte nnämnvärt kom
mmer att
ändra inriktning på förvvaltningen av sina tillgångarr.
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E. Fin
nansierring
Bolaget kkapitalisering sammanfattas
s
s i Tabell E-1.
Kapitalmått

2018

2017

Minimikkapitalkrav (M
MCR)

380 052

4409 349

Solvenskapitalkrav (SCR)

1 520 206

1 6637 394

Kapitallbas

3 619 617

3 4447 206

Solvenskapitalkvot

238%

211%

Minimikkapitalkvot

952%

842%

Tabeell E-1 Kapitaliserin
ingsmått enligt Soolvens II, 2018 och 2017

E.1 K
Kapitalbaas
E.1. 1

Mål ochh principer för kapitalbbasen

Kapitalplaanering genom
mförs strukturrerat en gång per år och är integrerad med bolagets låångsiktiga
verksamhhetsplanering.. I processen analyseras
a
stoorleken på kap
pitalbehovet och
o tillgången på kapital utiffrån
prognoseer för försäljning och lönsam
mhet. Målet m
med kapitalplan
nering är att säkerställa att kapitalbasen är
tillräckligg för att bära de
d risker som följer av realisserandet av afffärsplanen. Analysen
A
har ssin utgångspun
nkt i
arbetet m
med verksamhetsplanen och
h dess så kallaade basscenarrio men inkluderar även ett antal negativaa
scenarierr.
Kvantitattiva kapitalmåll sätts för bolaaget och uttryycks som en kapitalkvot.
k
Me
ed kapitalkvott avses kapitallbas
dividerat med solvenskkapitalkrav. Bo
olagets målinttervall för kapitalkvoten är mellan
m
190 occh 240 procentt med en
m 180 procent. Minimikravett på kapitalkvo
oten enligt lag
g är 100 proceent.
lägsta tolleransnivå om
Posterna i kapitalbasen
n delas enligt regelverket
r
inn i nivåer, för Länsförsäkring
L
gar Jönköpingg klassificerass hela
kapitalbassen som primärkapital nivå 1 och hänförss till avstämnin
ngsreserven till
t följd av att bolaget är öm
msesidigt
och därföör inte har någgot aktiekapitaal.

E.1. 2

Skillna der mellan tillgångar m
minus skuld er i solvenssbalansräknningen och eget
e
kapital i den finansiella redovvisningen

Skillnaderrna mellan Eget kapital enligt legalt boksslut (IFRS) och
h kapitalbas i Solvens
S
II besttår av omvärd
dering av
tillgångarr och skulder enligt
e
Tabell E-2. Posterna ssom omvärderras är obeskatttade reserverr, immateriellaa
tillgångarr, placeringstilllgångar, föruttbetalda anskaaffningskostn
nader och förssäkringsteknisska avsättning
gar.
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Förklaringsposter eget kapital
k
legalt bokslut och
kapitalbas (tkr)
(
Eget kapital

1 353 982

1 344 960

Solvens II juusteringar mott Eget kapital,, varav

2 265 636

2 102 246

… Obeskattadde reserver

965 827

965 827

… Omvärderiing Placeringstillgångar

967 971

891 855

… Omvärderiing Immateriellla tillgångar

-8 630

… Omvärderiing Förutbetald
da anskaffninggskostnader

-17 853

-8 656

… Försäkringgstekniska avsä
ättningar (nettto)

358 320

253 220

3 619 617

3 447 206

Summa Kap
pitalbas (Solvvens II)

2018

2017

Tabell E-2 Förklariingsposter – skillnnad mellan eget kaapital i legalt bokslut och i kapitalbaas

Posten obbeskattade reserver bestårr av utjämning sfond, säkerhetsreserv och
h periodiseringgsfond och meedräknas i
sin helhett i kapitalbasen. Omvärderin
ngen av försäkkringstekniskaa avsättningarr beskrivs kvaalitativt och kvvantitativt
i avsnitt D
D.2.2 Materiellla skillnader mot
m den finanssiella redovisningen.

E.1. 3

Struktuur, värde oc
ch kvalitet ppå primär- och
o tilläggsskapital

Kapitalbaasen kan beståå av primärkap
pital och tilläg gskapital, därr respektive ty
yp kan indelas i nivå 1, nivå 2 och nivå
3 där nivåå 1 uppvisar deen största förmågan att täccka förluster. För annat kapital än primärrkapital i nivå 1 kan det
förekomm
ma begränsnin
ngar i medräkn
ning i den meddräkningsbaraa kapitalbasen för att möta kapitalkraven
Kapitalbaasen i Länsförssäkringar Jönköping visas i Tabell E-3 och
h består endasst av primärkaapital nivå 1 oc
ch får
därför i sin helhet täcka solvenskapittalkrav (SCR) och minimikaapitalkrav (MCR).
Medräkningsbar kapittalbas (tkr)

2018

2017

Kapitalbaas

3 619 617

3 447 206

Medräkningsbar kapitaalbas för SCR

3 619 617

3 447 206

Medräkningsbar kapitaalbas för MCR

3 619 617

3 447 206

Tabeell E-3 Medräkning
gsbar kapitalbas fö
för att täcka solvenskapitalkravet och minimikapitalkr
kravet

Betydand
de förändringaar under rappo
orteringsperiooden som påverkat bolagets primärkapitaal nivå 1 är åreets
omvärderring av placeringstillgångarr och försäkrinngstekniska avvsättningar.

E.1. 4

Övrig in
nformation om kapital basen

Bolaget hhar ingen övrigg information att lämna gälllande kapitalb
basen.
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E.2 S
Solvens- och min
nimikapittalkrav
E.2..1

Allmän informatio
on om Länsfförsäkringarr Jönköping
gs solvens- och
minimikkapitalkrav

Länsförsääkringar Jönköping använder standardfoormlen för berräkning av solv
venskapitalkraavet. En bedöm
mning av
standardfformelns lämp
plighet genom
mförs årligen. B
Bedömningen innehåller en kombination av kvantitativva och
kvalitativa analyser därr standardform
melns antagannden jämförtss med bolagets faktiska riskkprofil. Bedöm
mningen är
att Stand
dardformeln skkattar bolagetts kapitalbehoov väl. Solvenskapitalkravett, totalt och upppdelat per riskmodul
samt minimikapitalkravvet visas i Tabell E-4.
Solvenskaapitalkrav och
h minimikapittalkrav (tkr)

2018

2017

Marknadsrrisk

1 682 767

1 849 324

Motpartsrisk

75 807

103 145

417 808

399 579

Sjukförsäkringsrisk

73 106

71 106

Livförsäkrin
ngsrisk

14 414

13 832

0

0

-381 871

-391 253

1 882 031

2 045 733

52 074

53 491

-413 898

-461 830

Solvenskaapitalkrav (SC
CR)

1 520 206

1 637 394

Minimikapitalkrav (MCR
R)

380 052

409 349

Skadeförsääkringsrisk

Risk från im
mmateriella tilllgångar
Diversifieriing
Summa Priimärt solvensskapitalkrav (B
(BSCR)
Operativ risk
Justeringsbelopp för förrlusttäckningsskapacitet

Tabell E-4 Solveenskapitalkrav perr riskkategori sam
mt minimikapitalkra
av, 2018 och 2017

or framförallt ppå effekter från den
Det lägre värdet på maarknadsriskenss bidrag jämföört med föregåående år bero
regelverkksstyrda så kaallade aktiedäm
mparen. Värdeet på aktiedäm
mparen har under året meddfört att kapitaalkravet
för aktieinnnehav minskkat, allt annat lika.
l
Om dettaa värde inte förändrats hade
e marknadsrisskernas bidrag
g ökat
något till följd av att po
ortföljens värd
de ökat. I övriggt är förändringarna i de olika kategorierrnas bidrag tilll
solvenskaapitalkravet sm
må, huvuddeleen av minskninngen i totalt kapitalkrav
k
kom
mmer från maarknadsriskern
na.
Länsförsääkringar Jönköping använder inte någon förenkling i beräkning av so
olvenskapitalkkrav som undeer vissa
villkor är tillåten enligtt regelverken. Bolaget använnder inte helleer några företagsspecifika pparametrar fö
ör
beräkningg av solvenskaapitalkrav för försäkringsrissk.

E.3 A
Användniing av un
ndergrupppen förr duratio
onsbaserrad
a ktiekurssrisk vid beräkninngar av solvensk
s
kapitalkrravet
Bolaget aanvänder inte någon underg
grupp för duraationsbaserad
d aktiekursrisk vid beräkningg av
solvenskaapitalkravet.
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E.4 S
Skillnader mellan
n standarrdformeeln och använda
a
interna
m
modeller
Bolaget aanvänder inte någon intern modell,
m
beräknning sker utifrrån Standardfformeln.

E.5 Ö
Överträd
delse av minimika
m
apitalkraavet och solvensskapitalkkravet
Vare sig m
minimikapitalkkravet eller so
olvenskapitalkrravet har överrträtts av bola
aget under rappporteringspeerioden. I
händelse av överträdellse av bolagets målnivåer föör minimikapittalkrav och solvenskapitalkrrav finns
dokumennterade och avv styrelsen besslutade fördeffinierade åtgäärder.

E.6 Ö
Övrig info
ormation
n
Bolaget hhar ingen övrigg information att lämna gälllande finansieringen.

