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2  Vd:s kommentar

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år
med många spännande kundmöten. Vi
hade en bra tillväxt och fortsatte att på
olika sätt bredda och fördjupa relatio
nerna med våra kunder. Antalet kunder
ökade med 4 150 och nu är 411 828 pri
vatpersoner, 86 870 företag och 6 195
lantbruk kunder hos oss. Flera kundun
dersökningar visar att våra kunder är
mycket nöjda och i Svenskt Kvalitets
index undersökning hamnar Länsförsäk
ringar i topp i flera kategorier.
Resultatet för 2012 före bokslutsdis
positioner och skatt landade på 100 mil
joner kronor. Jämfört med föregående
år är det en förbättring med nästan 300
miljoner kronor. Det operativa resultatet
uppgick till -53 miljoner kronor vilket är
11 miljoner kronor bättre än föregående
år men ännu inte på godkänd nivå.
Glädjande är att vi har en god tillväxt
inom bank med 16 procent och sakaffä
ren växte med 3 procent. Vi höll i våra
driftskostnader och sammantaget har vi
stärkt vår finansiella ställning påtagligt
trots ett tufft skadeår.
Sakaffären förbättrade sitt resultat
med 23 miljoner kronor. De senaste årens
negativa skadeutveckling har lett till att
vi tvingats höja våra premier och nu ser
vi resultatet av detta. Livförsäkringsaffä
ren gav ett underskott på grund av mins

kad försäljning i och med nytecknings
stoppet i Länsförsäkringar Liv.
En rejäl satsning på det viktiga pen
sionsområdet under 2013 kommer att
råda bot på detta. Bankresultatet var
även under 2012 svagt och det är det låga
ränteläget som är den främsta förkla
ringen. När räntorna vänder upp kommer
vår stora affärsvolym leda till en stark
intjäning.
Kapitalförvaltningen gav ett över
skott på 153 miljoner kronor tack vare
stigande börskurser och det är en viktig
förklaring till årets resultatförbättring.
Tungt skadeår med många
anlagda bränder
Vi lämnar ett tungt skadeår bakom oss
där antalet bränder fortsatte att öka.
Vi ser en oroväckande utveckling, som
tyvärr fortsatt in på 2013 när det gäller
anlagda bränder i skolor och förskolor.
Tack och lov är det i de flesta fall enbart
byggnader som förstörs då bränderna
oftast sker på nätterna. Bränderna, som
ofta är anlagda, drabbar inte bara Läns
försäkringar genom höga kostnader för
att återställa och återuppbygga utan
självklart också alla barn, lärare och
andra som får sin vardag och dagliga
verksamhet förstörd. Glädjande både
för oss och våra kunder är att vatten

skadorna minskar. Dessutom verkar det
vara en trend.
Under året har vi gjort en hel del för
att utveckla bolagets skadeförebyggande
arbete. En av de viktigaste åtgärdena har
varit att inrätta en samordnartjänst inom
bolagets skadeförebyggande arbete. Att
flytta fram positionerna inom det områ
det och hjälpa våra kunder med att före
bygga skador är viktigt.
Genom ny teknik förändras
våra kundmöten
Kravet på tillgänglighet ökar och den
digitala utvecklingen går i en allt snab
bare takt. Flera undersökningar visar
att vi svenskar är snabbast i världen på
att anamma ny teknik. Antalet digi
tala kundmöten ökar och under året har
Länsförsäkringar lanserat en app där
man kan göra alla sina bankärenden dyg
net runt. Appen fick dessutom pris som
bästa mobilapp av Web Service Award
i slutet av januari 2013. Samtidigt ser vi
genom olika mätningar att behovet av att
göra sina bank- och försäkringsärenden
på ett kontor eller i en butik förändras.
Tillgänglighet på kundens villkor, men
också utifrån ett affärsmässigt perspek
tiv där vi möter rätt kund, i rätt kanal
och i rätt situation utvecklar våra kund
möten i framtiden.
Vi fortsätter att öka vår närvaro på
Stockholmsmarknaden och då framför
allt genom etableringen av våra fastig
hetsmäklare. Vi öppnade tre nya butiker
under 2012 och finns nu i 27 distrikt.
Dessutom flyttar vi ut rådgivare till fast
ighetsmäklarna så att vi i ett samlat möte
kan ta hand om kundens hela behov av
ekonomisk trygghet. Etableringen fort
sätter och vi räknar med att öppna fyra–
fem nya butiker nästa år.
Att finnas i sociala medier där våra
kunder också befinner sig är numera en
självklarhet för de flesta företag och så
också för Länsförsäkringar Stockholm.
Under året startade vi en Facebooksida
där vi kan ha en dialog med våra kunder,
tipsa om skadeförebyggande åtgårder
och svara på kundernas frågor.
Det kundägda ligger i tiden
Konkurrensen om kunderna hårdnar
samtidigt som tjänster och produkter
inom bank- och försäkringsbranschen

Tillgänglighet på kundens
villkor, men också utifrån ett
affärsmässigt perspektiv där vi
möter rätt kund, i rätt kanal och i
rätt situation utvecklar våra kundmöten i framtiden.

mer och mer liknar varandras. Debat
ten i media handlar ofta om höga bonu
sar till ledningar i våra branscher och
i samma andetag om aktieägare som
vill ha högre utdelningar. Att då kunna
berätta att Länsförsäkringar är kundägt
och bara har en uppdragsgivare är en
styrka. Vi är långsiktiga, nära och styrs
av en idé, inte en börskurs. Vi har inga
bonusar. Det är värden som är viktiga.
Pensionen – en viktig fråga
för hela Sveriges befolkning
En oerhört viktig fråga för Sveriges
befolkning är pensionen. Ansvaret för
pensionen flyttas mer och mer över till
den enskilda individen. Få är medvetna
om att man troligtvis inte ens får ut hälf
ten av sin slutlön. Medias bevakning av
livförsäkringsbolagen är säkert bra, men
missar huvudpoängen. Hur ska man göra
för att klara sig på sin framtida pension?
Den allmänna pensionen kommer inte
att räcka till! Länsförsäkringar har ett
modernt och bra pensionserbjudande som
vi måste berätta mer om i alla våra kund
möten. Det är ett viktigt ansvar vi har.

Solvens 2
På Länsförsäkringar Stockholm pågår
förberedelserna för ett införande av Sol
vens 2. Det gemensamma europeiska
regelverket som hela försäkringsbran
schen behöver anpassa sig till kräver en
hel del resurser. Samtidigt som regelver
ket ställer krav på oss angriper vi frågan
genom att jobba igenom våra processer.
Det arbetet skapar struktur och effek
tivitet vilket i sin tur leder till ordning
och reda. Regelverket skulle börjat gälla
den 1 januari 2013 men i dagsläget är det
oklart hur införandet kommer att gå till.
Tack
Efter åtta intensiva och roliga år som vd
för Länsförsäkringar Stockholm tar jag
nästa steg i karriären och slutar som vd
för bolaget. Fredrik Bergström tar stafett
pinnen vidare med att skapa ett lönsamt
Länsförsäkringar Stockholm och att leve
rera nytta och kvalité till våra kunder.
Jag vill rikta ett stort tack för den här
tiden till kunder, fullmäktige, styrelse
och arbetskamrater.
Stockholm den 10 februari 2013

Lanserat Premiumkonceptet
Länsförsäkringar Stockholms satsning
på sparandemarknaden fortsätter och
under året har vi lanserat ett Premium
erbjudande. För en årlig avgift på 3 000
kronor erbjuds mer kvalificerade place
rings-, pensions- och försäkringstjänster.
Vi ser en tydlig efterfrågan av den här
typen av utökad tjänst.

Hans Benndorf
Vd Länsförsäkringar Stockholm fram
till den 11 februari 2013
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Länsförsäkringars
värderingar bär i Stockholm
I mitten av februari tillträdde jag som vd
för Länsförsäkringar Stockholm. Det är
ett tydligt uppdrag jag fått av styrelsen.
Lönsamheten ska stärkas, vilket är grun
den för det andra uppdraget: Att skapa
tillväxt så att Länsförsäkringar tar en
betydligt större andel av den finansiella
marknaden i Stockholm. Förutsättning
arna för att nå de här målen är goda,
men det är ett långsiktigt och tålmodigt
arbete som krävs.
Länsförsäkringar har en enda upp
dragsgivare, kunden. Vi arbetar med
Sveriges starkaste finansiella varumärke
och de värderingar som finns i varumär
ket bär väl i Stockholm.
Efterfrågan på det stabila och lång
siktiga är stor och det pågår en renässans
för det kundägda, så förutsättningarna
och våra möjligheter att lyckas är goda.
Vi behöver dock bli bättre på att lyfta
och kommunicera vad Länsförsäkringar
står för. Kundägda, nära, tillgängliga,
långsiktiga och stabila.
För att lyckas på den tuffa stock
holmsmarknaden krävs flera saker. Det
absolut viktigaste och vår omedelbara
uppgift är att skapa ett lönsamt och

4  Plats för en sidfot

starkt Länsförsäkringar Stockholm. Ett
kundägt bolag måste vara lönsamt. Där
för måste vi hela tiden arbeta med för

Att skapa
tillväxt så att
Länsförsäkringar
tar en betydligt
större andel av den
finansiella marknaden i Stockholm.
bättringar. Bli effektivare och pressa
våra kostnader. Utan lönsamheten i bot
ten kan vi heller inte satsa på tillväxt.
Ett annat är att möta kunderna på de
sätt de vill bli bemötta i Stockholm. Det
lokala och nära är till stor del samma
sak som tillgänglighet i Stockholm.
Kunderna i Stockholm är vana och krä

ver tillgänglighet, närhet och snabbhet
med generösa öppettider alla dagar, vi
ska alltså finnas när och där kunderna
vill nå oss. Ska vi bli bäst i kundmötet
krävs väldigt bra digitala lösningar sam
tidigt som vi är lyhörda i alla personliga
möten. Vi behöver också bli bättre på
att bearbeta marknaden. Det är inte bara
kunderna som ska kontakta oss, utan vi
som ska kontakta dem.
Det här är inriktning och förhåll
ningssätt för kommande år. Länsför
säkringar ska bli den finansiella aktör i
Stockholm som kunderna har störst för
troende för. Mer spännande utmaningar
tror jag inte att vi som arbetar på Läns
försäkringar Stockholm kan få. Det är
med tydliga och utmanande mål som vi
också ska öka attraktiviteten som arbets
givare.

Stockholm den 5 mars 2013

Fredrik Bergström
Vd Länsförsäkringar Stockholm

Väsentliga
händelser

Väsentliga händelser under året som gått
Vi lanserade ett Premiumerbjudande
Länsförsäkringar Stockholms satsning
på sparandemarknaden fortsatte och
under året lanserade vi ett Premium
erbjudande. För en årlig avgift på 3 000
kronor erbjuder vi nu mer kvalificerade
placerings-, pensions- och försäkrings
tjänster till våra kunder.
Mest nöjda kunder
Återigen visade Länsförsäkringar att vi
har de mest nöjda kunderna. Länsförsäk
ringar toppar listan när Svenskt Kvali
tetsindex listar de försäkringsbolag som
har Sveriges mest nöjda försäkringskun
der både på privat- och företagsmark
naden. Dessutom har Länsförsäkringar
för sjätte året i rad Sveriges mest nöjda
bankkunder och för åttonde året i rad de
mest nöjda bolånekunderna.

Alla storskador orsakades av bränder
Den största skadehändelsen var en brand
på en förskola i Upplands Väsby. Här
beräknar vi att skadekostnaden blir 20,5
miljoner kronor. För oss innebär det att
kostnaden blir 16 miljoner kronor, res
terande del betalas av vår återförsäk
ring. Förutom förskolebranden inträffade
ytterligare åtta större brandskador med
en beräknad skadekostnad på drygt 65
miljoner kronor.
Fastighetsförmedlingen
ökade omsättningen
Vi gjorde 2 400 bostadsaffärer till ett
värde av fem miljarder kronor. Och vi
ökade vår omsättning inom fastighets
förmedling med 30 procent till 94 miljo
ner kronor. Vi har nu 27 franchisetagare
och finns på 21 platser i länet.

”Länsförsäkringars app
har mycket nöjda besö
kare. Man har skapat en
stilren och lättillgänglig
app där kunden kan ut
föra största delen av
sina bankärenden
direkt via mobilen.”

Affärsvolym Bank

Premieinkomst Sak

Premieinkomst Liv

MSEK

MSEK
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25 000

1 800

3 500

20 000

1 700

15 000

1 600

3 250
3 000

10 000
2008

2009

6  Väsentliga händelser

2010

2011

2012

2 750
2 500

1 500
2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Väsentliga händelser i början av 2013
Ny vd i bolaget
Fredrik Bergström tillträdde som ny vd
den 11 februari 2013 och efterträdde
Hans Benndorf.
Styrelsen utsåg även två vice verk
ställande direktörer; försäljningschefen
för regioner, Johan Brinkeborn och
Henrik Sandberg, CFO.
Stor brand i Södertälje
Natten till den 6 januari 2013 brann Väs
tergårds sporthall i Södertälje ned till
grunden. Branden misstänks vara anlagd
och återuppbyggnaden beräknas kosta
cirka 60 miljoner kronor, vilket gör den
till en av de största skadehändelserna

någonsin i vår historia. Vår kostnad för
branden blir 18 miljoner kronor, resten
täcks av vår återförsäkring.
Nyemission i LFAB
På en extra bolagsstämma i Länsförsäk
ringar AB den 23 januari 2013 beslutade
ägarna om en nyemission på 500 miljoner
kronor. En nyemission i LFAB innebär att
ägarna, det vill säga länsförsäkringsbola
gen och socken- och häradsbolagen, skju
ter till kapital. Skälen för nyemissionen
är att stärka Länsförsäkringar ABs finan
siella grund för fortsatta satsningar inom
bank och försäkring.

Årets franchisetagare
Jörgen Ek, franchisetagare från Försäk
ringsalliansen på Östermalm, utsågs till
årets franchisetagare 2012 i länsförsäk
ringsgruppen. Resultat, gott föredöme
och en konstruktiv dialog var några av
faktorerna som ledde fram till utnäm
ningen.
Årets fastighetsmäklare
Lise Ivarsson, fastighetsmäklare i
Haninge utsågs till årets fastighets
mäklare 2012 i länsförsäkringsgruppen.
Utnämningen baseras på den egna för
säljningen och hög kundnöjdhet.

Nyckeltal
2012

2011

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, MSEK

100

–195

Operativt resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-53

-64

4 609

4 502

Balansomslutning, MSEK
Konsolideringsgrad, %

107

104

Antal anställda

452

430

504 893

500 749

Antal kunder
Bank
Inlåning, MSEK

6 626

5 466

Utlåning, MSEK

17 131

15 072

Antal kunder

79 807

76 392

Marknadsvärde, MSEK

654

556

Bruttoförsäljning, MSEK

101

102

Fonder

Livförsäkring
Premieinkomst, MSEK
Förvaltat kapital, MSEK
Antal kunder

2 918

3 200

44 797

42 824

232 345

237 112

Sakförsäkring
Premieinkomst, MSEK

1 703

1 687

Tekniskt resultat i försäkrings
rörelsen, MSEK

39

23

Återbäring och rabatter, MSEK

–

–

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Antal kunder

101

103

322 845

318 673

6,1

–1,4

Kapitalförvaltning
Totalavkastning, %
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ett kundägt
bolag

Våra kunder är också våra ägare
Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag med verksamhet i Stockholms län. Vi finns på plats
med butiker och kontor i hela Stockholmsområdet, från Norrtälje i norr till Södertälje i söder.
Sedan 1844 har Länsförsäkringar Stock
holm försäkrat människor och saker.
Verksamheten föddes ur behovet att för
säkra sig mot bränder. Sedan dess har
vi utvecklats och breddats i takt med
människors förändrade levnadssätt och
behov. Våra kunder är också våra ägare
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och beslut och värderingar styrs utifrån
det.
Vi är ensamma på marknaden om att
erbjuda allt under ett och samma tak –
bank, försäkring och fastighetsförmed
ling. Vi hjälper våra kunder till en trygg
och enkel vardagsekonomi.

Vår affärsidé är att sälja enkla lösningar
till privatkunder och företagskunder
för att möta deras behov av ekonomisk
trygghet och vår vision är att vara num
mer ett för stockholmarna när det gäller
ekonomisk trygghet.

förValtnings
berättelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och vd:n för Länsförsäkringar Stockholm avger härmed årsredovisning för 2012, företagets 169:e verksamhetsår.
Verksamhetsinriktning
Länsförsäkringar Stockholm har sitt
verksamhetsområde i Stockholms län.
Företaget tillhandahåller direkt försäk
ring i form av olycksfalls- och sjukför
säkring, motorfordonsförsäkring, spår
fordonsförsäkring, fartygsförsäkring,
godstransportsförsäkring, försäkring
mot brand och annan skada på egendom,
fartygsansvarsförsäkring, allmän ansva
righetsförsäkring, annan förmögen
hetsskada samt rättsskyddsförsäkring.
Företaget tar även emot återförsäkring
från andra försäkringsföretag avseende
samtliga skadeförsäkringsklasser, liv
försäkring och tilläggsförsäkring samt
lång olycksfalls- och sjukförsäkring. För
att kunna erbjuda kunderna ett komplett
sortiment av försäkrings-, fond- och
bankprodukter förmedlar företaget liv
försäkring, banktjänster, fondförvalt
ning samt djur- och grödaförsäkring
till Länsförsäkringar AB och dess
dotterbolag.

Affärsvolym
Den totala affärsvolymen fördelar sig
enligt nedan.
SAKFÖRSÄKRINGSAFFÄR
Belopp i MSEK

2012

2011

Direktförsäkring:
Premieinkomst

1 600

1 571

103

116

Mottagen återförsäkring:
Premieinkomst
Förmedlad försäkring:
Premieinkomst
Placeringstillgångar

185

184

3 717

3 724

LIVFÖRSÄKRINGSAFFÄR
Premieinkomst
Förvaltat kapital

2 918

3 200

44 797

42 824

BANKAFFÄR
Bank, inlåning

6 626

5 466

Bank, utlåning

17 131

15 072

15 378

13 422

654

556

varav hypotekslån
Fondförvaltning

Organisation och struktur
Länsförsäkringar Stockholm förenar det
lokala företagets fördelar med det stora
företagets resurser. Tillsammans med

22 andra länsförsäkringsbolag täcker
länsförsäkringsgruppen hela Sverige.
Länsförsäkringar Stockholm äger till
sammans med övriga länsförsäkrings
bolag, Länsförsäkringar AB, där läns
försäkringsgruppen har sin gemen
samma utvecklings- och serviceorga
nisation samt produktbolag för bland
annat livförsäkring, fondförvaltning
och banktjänster.
Styrelsen för Länsförsäkringar
Stockholm ansvarar för företagets orga
nisation och förvaltningen av företagets
angelägenheter. I detta ingår att fast
ställa en ändamålsenlig organisation,
övergripande mål och strategier samt
riktlinjer för kontroll och styrning av
verksamheten. För att förstärka styrelsen
i dess arbete har styrelsen ett Kapital
förvaltningsutskott, ett Revisionsutskott
och ett Ersättningsutskott. Dessutom
finns en funktion för internrevision.
Inom företaget finns funktioner för risk
management, compliance, aktuarie och
säkerhet. Styrelsen fastställer årligen
en arbetsordning för sitt arbete och en
instruktion för vd:n. I en särskild bolags
instruktion fastställs företagets orga
nisation och ansvarsfördelningen klar
görs mellan företagets olika enheter och
befattningshavare. Beredning av val till
Länsförsäkringar Stockholms styrelse
utförs av en valberedning som är utsedd
av fullmäktige. Styrelsen består av tio
ledamöter, varav två är representanter
för personalorganisationerna. Styrelsen
har under året haft nio sammanträden.
Medarbetare
Länsförsäkringar Stockholm blir till
i mötet med kund. Kompetens och eget
ansvar hos varje medarbetare blir allt
viktigare och avgörande för företagets
framgång. Värdeorden, att uppfattas som
Moderna, Drivande och Glada fungerar
som en ledstjärna i varje kundmöte och
i det dagliga arbetet.
Det gemensamma engagemanget och
ansvaret gör Länsförsäkringar Stockholm
till en kraftfull organisation, en intressant
kundmötesplats och inte minst en attrak
tiv arbetsgivare. Arbetsmiljön ska präglas
av jämställdhet och mångfald.

Förvaltningsberättelse
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Kompetens och utveckling

Dotterföretag

Synen på kompetens i Länsförsäkringar
Stockholm handlar om varje medarbe
tares förmåga att prestera önskvärda
arbetsresultat men också att attrahera,
utveckla och behålla kompetens inom
företaget. Ambitionen är att skapa
goda förutsättningar för den personliga
utvecklingen. Intern rörlighet uppmunt
ras, såväl inom företaget som inom läns
försäkringsgruppen. Utifrån företagets
övergripande strategi fastställs varje
år mål på bolags-, grupp- och individ
nivå. Tillsammans med värdeorden utgör
dessa grunden för utvecklingssamtalet
och målkontraktet.

Länsförsäkringar Stockholm har ett dot
terföretag, Länsförsäkringar Stockholm
Skadeservice AB. Företaget är helägt
och för närvarande vilande.
Resultat och ekonomisk ställning
Premieinkomst

Resultat

Premieinkomsten uppgick till 1 703,5
MSEK (1 687,1)

Som en konsekvens av svaga nyckeltal
upphörde Länsförsäkringar Liv under
förra året med nyteckning av så kallad
traditionell liv- och pensionsförsäkring.
I den åtgärdsplan som bolaget vidtog
ingick att upphöra med utbetalning av
ersättning till länsförsäkringsbolagen
baserat på försäkringskapitalets storlek.
Länsförsäkringar Stockholm kompense
rades i februari med ett engångsbelopp
om MSEK 41,4 för dessa uteblivna fram
tida ersättningar.
Årets resultat före bokslutsdisposi
tioner och skatt uppgick till MSEK 100,1
(-194,9) och efter skatt till MSEK 104,7
(-143,6). Försäkringsrörelsens tekniska
resultat uppgick till MSEK 39,2 (23,2).

Belopp i MSEK

2012

2011

1 600,1

1 571,1

103,4

116,0

Premieinkomst
Direkt försäkring
Mottagen återförsäkring

Skador
Hälsa

Länsförsäkringar Stockholms ambi
tion är att stärka och förbättra hälsa
genom att förebygga ohälsa. Vi arbetar
med tidiga och aktiva insatser vid sjuk
dom. Genom att bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete bidrar vi gemensamt
till en hälsosam arbetsmiljö och frisk
närvaro och under de senaste fem åren
har sjuktalen avsevärt förbättrats.
Medarbetarstatistik

Antalet anställda, omräknat till helårs
anställda, är 452 personer. Medelåldern
uppgår till 41 år. Av företagets medarbe
tare utgör 52,0 procent kvinnor och 48,0
procent män.
Ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare
se not 26.
Intresseföretag
I samband med att Sörmans & Partners
utökande sin verksamhet med två nya
delägare sålde Länsförsäkringar Stock
holm sin 25 procentiga andel i såväl
Sörman & Partners AB som Sörman &
Partners KB. Vidare såldes andelen i LF
Fritid Holding AB då företagets huvud
sakliga tillgång, aktierna i AB Huges
Marina, förlorat sitt värde då företaget
gått i konkurs. Samtliga poster i intres
seföretagen avyttrades till bokfört värde
varför det inte uppkom något realisa
tionsresultat.

I direkt försäkring exklusive motorfor
don har 31 984 (34 060) skador regist
rerats. Skadekostnaden exklusive ska
deregleringskostnader beräknas för
innevarande riskår uppgå till MSEK
712,5 (693,4). För motorfordonsförsäk
ring inklusive trafik har 37 150 (40 734)
skador registrerats. Skadekostnaden
för motorfordonsförsäkring exklusive
skaderegleringskostnader beräknas för
innevarande riskår uppgå till MSEK
371,5 (389,9). Avvecklingen av tidigare
års avsättningar för oreglerade skador
innebar ett överskott i det direkta resul
tatet på MSEK 52,0 (50,4). Under året
gjordes en förändring av diskonterings
räntan på trafik- och olycksfallsaffär
från 2 procent till 1,75 procent. Diskon
teringen av dessa skadereserver är en
en successiv anpassning till kommande
Solvens 2 regelverk med diskontering av
skulder till marknadsmässig ränta.
Kapitalförvaltning

Marknadsvärdet på företagets place
ringstillgångar uppgick vid verksamhets
årets slut till MSEK 3 716,9 (3 724,2).
PLACERINGSSTRUKTUR		
2012

2011

Obligationer och andra
räntebärande papper

1 670,2

1 653,4

Aktier, svenska

1 635,4

1 631,3

1,0

1,0

296,1

308,6

Belopp i MSEK

Aktier, koncernbolag
Aktier, utländska
Fastigheter
Övriga placeringstillgångar
Summa placeringstillgångar
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Företagets likviditet uppgick vid verk
samhetsårets slut till MSEK 59,3 (0,7).
Den totala avkastningen på företagets
placeringar uppgick till MSEK 219,6
(-53,0) varav direktavkastning MSEK
65,3 (64,5).

0,7

0,7

113,5

129,2

3 716,9

3 724,2

Risker i verksamheten
Försäkringsrisk

Företagets riskportfölj i direkt för
säkring är balanserad och riskerna är
begränsade genom återförsäkring. I den
egna affären var under 2012 risken vid
inträffad skada MSEK 16. Utöver detta
finns ett Stopp Loss-skydd som täcker
skadekostnaden mellan 90 och 110 pro
cent av premieintäkten för egen räkning.
Trafik och olycksfall ingår inte i Stop
Loss-skyddet. För trafik är den egna ris
ken MSEK 2 och för olycksfall MSEK
5 per skadehändelse. Den mottagna
affären är till största delen svensk affär.
Största risk i kronor räknat bedöms vara
deltagandet i Nordiska Kärnförsäkrings
poolen, med maximalt ansvar på MSEK
9 per skadehändelse.
Valutarisk

Vid utgången av 2012 fanns tillgångar i
utländsk valuta motsvarande MSEK 328,7
(340,3) omräknat med balansdagens valu
takurser. Av beloppet avser MSEK 121,2
(151,5) tillgångar i US-dollar, MSEK
109,4 (92,4) i europeiska valutor och
MSEK 98,1 (96,4) i andra valutor.

Aktiekursrisk

Vid utgången av 2012 uppgick place
ringstillgångarna i aktier och andelar,
exklusive ränteandelar och derivat, till
MSEK 2 046,0 (2 070,1), varav MSEK
1 281,1 (1 226,7) avser aktier i Länsför
säkringar AB vilka värderas löpande
efter substans. Andelen aktier och
andelar utgjorde 55 (56) procent av
de totala placeringstillgångarna.
Ränterisk

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper uppgick till MSEK 1 670,2
(1 653,4). Ränterisken i dessa tillgångar
uppgick till 1,8 (1,7) procent av port
följvärdet vid en förändring av den all
männa räntenivån med en procentenhet.
Den genomsnittliga durationen var 1,8
(1,8) år.
Miljö

En självklar del av Länsförsäkringar
Stockholms verksamhet är att arbeta
med miljöfrågor och företaget är fortsatt
certifierade enligt ISO 14001. I miljö
arbetet eftersträvas att miljöhänsyn ska
vara en del av de beslut som tas och
handlingar som utförs. De övergripande
miljömålen är upprättade efter de områ
den där företaget påverkar miljön som
mest; brand-, vatten- och motorskador
samt tjänsteresor.

Framtida utveckling
Under 2012 minskade skadefrekven
sen och kostnaderna för vattenskador
minskade betydligt jämfört med föregå
ende år. Däremot är det en oroväckande
utveckling att antalet bränder fortsätter
att öka.
De premiejusteringar som gjordes
2012 för att bättre reflektera den under
liggande försäkringsrisken fick inte rik
tigt full effekt under året men förväntas
nå full effekt under 2013.
Livförsäkringsaffären gav ett under
skott 2012 på grund av den minskade för
säljningen i och med nyteckningsstoppet
i Länsförsäkringar Liv. Under 2013 är det
fokus på bearbetning av befintliga kunder
för att behålla och utveckla kundernas
pensionskapital samt övrigt sparande.
Bankaffären har haft en fortsatt god
tillväxt under 2012 framförallt inom
bolån. Den samlade bankaffären gav ett
underskott på grund av pressade margi
naler och det låga ränteläget. Tillväxten
beräknas fortsätta 2013 där fokus kom
mer att ligga på att utveckla kundernas
sparande hos oss.
Fastighetsförmedlingen fortsätter att
växa kraftigt och är nu uppe i 29 etable
ringar med en omsättning på 100 MSEK.
Målsättningen är att öka omsättningen
med 25 procent 2013.

På operativ nivå förväntas det samman
lagda resultatet bli positivt, samtidigt
som tillväxten fortsätter inom samtliga
kärnaffärer.
Vår förhoppning är att kapitalavkast
ningen för 2013 ger samma kapitalav
kastning som 2012, för Länsförsäkringar
Stockholms portfölj 6 procent.
Händelser efter räkenskapsårets slut
En av de största skadorna i bolagets his
toria inträffade natten till den 6 febru
ari 2013. Västergårds sporthall brann
ned till grunden och återuppbyggnaden
beräknas till cirka 60 MSEK. Bolagets
kostnad blir 18 MSEK, resten täcks av
återförsäkring.
Förslag till behandling av resultat

Till bolagsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Belopp i SEK
Balanserade vinstmedel från föregående år 242 943 985
Årets resultat

104 748 575

Totalt

347 692 560

Styrelsen och vd:n föreslår att i ny räk
ning balanseras SEK 347 692 560.

Förvaltningsberättelse
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Femårsöversikt
Belopp i KSEK

2012

2011

2010

2009

2008

1 579 956

1 532 411

1 483 878

1 483 792

1 571 973

60 525

70 500

67 902

65 801

92 183

–1 217 052

–1 188 354

–1 082 804

–1 239 605

–1 094 176

–384 270

–391 353

–379 977

–424 906

–382 541

–

–

–

–

–5 000

Resultat
Premieintäkt, f e r
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar, f e r
Driftskostnader, f e r
Återbäring
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Finansrörelsens resultat

39 160

23 204

88 999

–114 918

182 439

152 769

–131 230

181 763

377 143

–694 439

Övriga intäkter och kostnader

–91 876

–86 872

–99 140

–159 322

–111 549

Resultat före dispositioner och skatt

100 052

–194 898

171 622

102 903

–623 549

Årets redovisade resultat

104 749

–143 628

120 451

87 073

–509 130

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar, verkligt värde

3 716 869

3 724 192

3 885 555

3 832 728

3 528 563

Premieinkomst, f e r

1 597 961

1 557 382

1 459 544

1 481 939

1 549 038

Försäkringstekniska avsättningar, f e r

2 360 263

2 331 981

2 286 253

2 323 876

2 190 740

284 245

280 963

275 785

331 115

291 852

1 716 161

1 616 108

1 811 006

1 639 384

1 536 481

Beskattat eget kapital

357 893

253 144

396 772

276 321

189 249

Uppskjuten skattefordran/skuld

162 065

166 761

218 031

166 860

36 112

Obeskattade reserver

1 196 203

1 196 203

1 196 203

1 196 203

1 311 120

Summa konsolideringskapital

1 716 161

1 616 108

1 811 006

1 639 384

1 536 481

107

104

124

111

99

70

Erforderlig solvensmarginal
Kapitalbas
Konsolideringskapital

Konsolideringsgrad, %
NYCKELTAL
Försäkringsrörelsen, %
Skadeprocent, f e r

77

78

73

84

Driftskostnadsprocent, f e r

24

26

26

29

24

101

103

99

112

94

Totalkostnadsprocent, f e r
Finansrörelsen, %
Direktavkastning

1,8

1,7

2,6

2,8

2,4

Totalavkastning

6,1

–1,4

7,0

12,8

–14,1

F e r är en förkortning av för egen räkning.
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Resultatanalys
Direkt försäkring svenska risker

Belopp i KSEK
Totalt 2012

Sjuk och
Olycksfall

Hem, villa,
fritidshus

Företag, lantbruk, fastighet

Motorfordon

Trafik

Summa direkt
försäkring

Mottagen
återförsäkring

1 579 956

57 751

344 629

509 677

325 689

234 162

1 471 907

108 049

60 525

9 432

9 463

13 696

5 306

12 869

50 766

9 760

–1 217 052

–42 623

–338 786

–341 116

–239 549

–171 415

–1 133 490

–83 562

–384 270

–14 394

–93 353

–145 240

–66 248

–54 232

–373 466

–10 804

–

–

–

–

–

–

–

–

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

39 160

10 167

–78 048

37 016

25 197

21 384

15 717

23 443

Avvecklingsresultat brutto

51 300

3 200

25 593

37 523

–314

–8 782

57 219

–5 919

Avvecklingsresultat, f e r

46 074

3 100

24 398

34 756

–314

–9 947

51 993

–5 919

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt, f e r (not 1)
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar, f e r (not 2)
Driftskostnader
Återbäring

Försäkringstekniska avsättningar,
före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker
Avsättning för oreglerade skador

662 795

27 005

174 658

214 684

138 075

108 192

662 613

182

1 913 045

314 935

217 727

353 349

78 772

539 105

1 503 887

409 159

215 577

261

4 295

20 674

7 420

182 927

215 577

–

Totalt 2012

Sjuk och
Olycksfall

Hem, villa,
fritidshus

Företag, lant–
bruk, fastighet

Motorfordon

Trafik

Summa direkt
försäkring

Mottagen
återförsäkring

Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

NOTER TILL RESULTATANALYS
Belopp i KSEK
Not 1
Premieintäkt, f e r

1 579 956

57 751

344 629

509 677

325 689

234 162

1 471 907

108 049

Premieinkomst före avgiven återförsäkring

1 703 463

58 063

370 937

591 242

327 610

252 241

1 600 093

103 370

–105 502

–319

–8 782

–75 103

–2 738

–18 559

–105 502

–

–18 005

7

–17 527

–6 462

817

480

–22 684

4 679

Försäkringsersättningar, f e r

–1 217 052

–42 623

–338 786

–341 116

–239 549

–171 415

–1 133 490

–83 562

Utbetalda försäkringsersättningar

–1 206 775

–29 249

–390 166

–357 038

–232 514

–144 113

–1 153 081

–53 694

Före avgiven återförsäkring

–1 126 012

–26 528

–352 538

–345 126

–213 030

–135 172

–1 072 394

–53 618

–101 387

–2 609

–45 349

–24 117

–19 484

–9 751

–101 311

–76

20 624

–112

7 721

12 206

–

810

20 624

–

–10 277

–13 373

51 380

15 922

–7 035

–27 302

19 591

–29 868

–9 507

–13 386

60 271

26 396

–7 580

–45 340

20 361

–29 868

–770

12

–8 891

–10 474

545

18 038

–770

–

Premie för avgiven återförsäkring
Förändring i avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker
Not 2

Skaderegleringskostnader
Återförsäkrares andel
Förändring i avsättning för oreglerade skador, f e r
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

Resultatanalys
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Resultaträkning
TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Belopp i KSEK

Not

2012

2011

3

1 703 463

1 687 093

–105 502

–129 711

Premieintäkt, f e r
Premieinkomst
Premie för avgiven återförsäkring
Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

–18 005

–24 971

1 579 956

1 532 411

4

60 525

70 500

–Före avgiven återförsäkring

5

–1 227 399

–1 216 178

–Återförsäkrares andel

5

20 624

48 591

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsersättningar för egen räkning
Utbetalda försäkringsersättningar

Förändring i avsättning för oreglerade skador
–Före avgiven återförsäkring
–Återförsäkrares andel

Återbäring och rabatter, f e r
Driftskostnader, f e r

6

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

–9 507

17 711

–770

–38 477

–1 217 052

–1 188 354

–

–

–384 270

–391 353

39 160

23 204

ICKE TEKNISK REDOVISNING
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

39 160

23 204

Kapitalförvaltningens intäkter

7

85 587

94 026

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

7

134 319

–

Kapitalförvaltningens kostnader

7

–6 612

–14 667
–140 089

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

7

–

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen

4

–60 525

–70 500

Övriga intäkter

8

326 226

324 395

Övriga kostnader

8

–418 102

–411 268

100 052

–194 898

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Förändring säkerhetsreserv
Resultat före skatt

–

–

100 052

–194 898

Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat
Årets resultat

9

4 696

51 270

104 749

–143 628

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
104 749

–143 628

Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat

Årets resultat

–

–

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

–

–

104 749

–143 628

Summa totalresultat för året
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Balansräkning
Not

2012

2011

Byggnader och mark

11

700

700

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

12

Aktier och andelar i koncernföretag

1 000

1 000

Aktier och andelar i intresseföretag

–

2 023

Belopp i KSEK
TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar

Andra finansiella placeringstillgångar

13

Aktier och andelar

2 044 979

2 067 118

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

1 670 190

1 653 351

3 716 869

3 724 192

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador

215 577

216 347

215 577

216 347

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring

465 001

403 642

Fordringar avseende återförsäkring

15

63 433

71 286

Övriga fordringar

26 625

28 187

555 059

503 115
19 751

Andra tillgångar
Materiella tillgångar och varulager

14

16 641

Kassa och bank

18

59 325

749

75 966

20 500

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

16

991

–

Förutbetalda anskaffningskostnader

17

33 800

32 600

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Summa tillgångar

10 408

5 219

45 199

37 819

4 608 670

4 501 973

10 200

10 200

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundna reserver/reservfond
Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel

242 944

386 572

Årets resultat

104 749

–143 628

357 893

253 144

Obeskattade reserver
Utjämningsfond

41 384

41 384

Säkerhetsreserv

1 154 819

1 154 819

1 196 203

1 196 203

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker

19

662 795

644 790

Oreglerade skador

20

1 913 045

1 903 538

2 575 840

2 548 328

Andra avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser
Skatter

10

23 363

25 824

162 065

166 761

185 428

192 585

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring
Skulder avseende återförsäkring
Övriga skulder

11 705

9 404

1 233

14 224

99 701

89 210

112 639

112 838

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ställda säkerheter
Ställda panter och därmed jämförliga säkerheter
Åtaganden

180 667

198 874

180 667

198 874

4 608 670

4 501 973

2 407 468

2 393 927

Inga

Inga

22

Balansräkning

15

Sammandrag avseende förändring i eget kapital
Bundet kapital
Belopp i KSEK

Fritt kapital

Reservfond

Balanserade vinstmedel

Ingående balans 2011-01-01

Totalt kapital
Årets resultat

10 200

266 122

120 451

Vinstdisposition

–

120 451

–120 451

–

Årets resultat

–

–

–143 628

–143 628

Utgående balans 2011-12-31

10 200

386 573

–143 628

253 145

Ingående balans 2012-01-01

10 200

386 573

–143 628

253 145

Vinstdisposition

–

143 628

–143 628

–

Årets resultat

–

–

104 749

104 749

10 200

530 201

–182 508

357 893

Utgående balans 2012-12-31

396 773

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK

2012

2011

1 421 660

1 687 093

Löpande verksamhet
Premieinbetalningar
Utbetalningar av premier till återförsäkrare
Skadeutbetalningar
Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar
Inbetalningar avseende provisioner och garantier
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Ränteinbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–105 502

–129 711

–1 227 399

–1 216 178

20 624

48 591

288 977

328 489

–567 000

–900 482

6 659

1 546

–161 981

–180 653

Investeringsverksamhet
Förvärv av:
– aktier och andelar
– obligationer och andra räntebärande värdepapper
– derivat

–134 902

–354 522

–2 073 602

–381 206

–

–2 452

Avyttring av:
– aktier och andelar
– obligationer och andra räntebärande värdepapper
– derivat
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Erhållna utdelningar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Likvida medel består av kassa och bank, se not 18.
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292 313

382 697

2 077 647

402 898

–

6 780

–6 475

–8 956

7 127

5 293

58 450

60 007

220 557

110 539

58 576

–70 114

749

70 864

59 325

749

Företags
information

Noter till de
finansiella rapporterna
Denna årsredovisning avser räkenskapsåret 2012 och avser Länsför
säkringar Stockholm, organisationsnummer 502002-6265, med säte
i Stockholm. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen
den 5 mars 2013. Resultat- och balansräkningen blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 4 april 2013.

Not 1 Redovisningsprinciper

Normgivning och lag
Länsförsäkringar Stockholms årsredo
visning är upprättad enligt Lag om års
redovisning i försäkringsföretag (ÅRFL)
samt Finansinspektionens föreskrifter
och allmänna råd om Årsredovisning i
försäkringsföretag (FFFS 2009:12, FFFS
2008:26 och FFFS 2011:28) och Rådet
för finansiell rapporteringsrekommen
dation RFR 2. Enligt Finansinspektio
nens allmänna råd tillämpas så kallad
lagbegränsad IFRS och med detta avses
internationella redovisningsstandarder
som har antagits för tillämpning med
de begränsningar som följer av RFR 2,
FFFS 2009:12 och FFFS 2008:26. Detta
innebär att samtliga av EU godkända
IFRS och uttalanden tillämpas så långt
detta är möjligt inom ramen för svensk
lag och med hänsyn till sambandet mel
lan redovisning och beskattning.
Försäkringsavtal redovisas enligt
principerna i IFRS 4, vilka redogörs för

mer i detalj under försäkringsrörelsens
resultat- och balansräkningsposter.
Finansiella instrument redovisas och
klassificeras i enlighet med IAS 39 som
redovisas mer i detalj under finansrörel
sens resultat- och balansräkningsposter.
Enligt ÅRFL 7 kap 3a § har ingen
koncernredovisning upprättats då dotter
bolaget är vilande.
Bedömningar och uppskattningar
i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna
i enlighet med IFRS kräver att försäk
ringsföretagets ledning gör bedömningar
och uppskattningar samt antaganden
som påverkar tillämpningen av redo
visningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter
och kostnader.
Uppskattningarna och antagandena
är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer som under
rådande förhållanden synes vara rim
liga. Resultatet av dessa uppskattningar

och antaganden används sedan för att
bedöma de redovisade värdena på till
gångar och skulder som inte annars
framgår tydligt från andra källor. Verk
liga utfall kan avvika från dessa upp
skattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses
över regelbundet. Ändringar av upp
skattningar redovisas i den period änd
ringen görs om ändringen endast påver
kat denna period, eller i den period änd
ringen görs och framtida perioder om
ändringen påverkar både aktuell period
och framtida perioder. De nedan angivna
redovisningsprinciperna har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som
presenteras i de finansiella rapporterna,
om inte annat framgår nedan.
Nya och ändrade IFRS och tolkningar
med tillämpning under 2012
Följande nya och ändrade standarder har
trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret
2012. Ändringarna i IFRS 7 Finansiella
instrument: Upplysningar ökar upplys
ningskraven vid överföring av finan
siella tillgångar samt ändringen i IAS 12
Inkomstskatter.
Det finns inga nya tolkningar som
har trätt i kraft för räkenskapsåret 2012.
Företagsledningens bedömning är att
dessa nya och ändrade standarder inte
har haft någon effekt på de finansiella
rapporterna för 2012.
Nya och ändrade standarder och
tolkningar som ännu inte trätt i kraft
International Accounting Standards
Board (IASB) har givit ut följande nya
och ändrade standarder som ännu inte
har trätt i kraft: Ändringar i IFRS 7
Finansiella instrument: Upplysningar,
IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS
10 Consolidated Financial Statements,
IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12
Disclosure of Interests of Other Entities,
IFRS 13 Fair Value Measurement, Änd
ringar i IAS 1 Utformning av finansiella
rapporter, Ändringar i IAS 19 Ersättning
till anställda, Ändringar i IAS 27 Kon
cernredovisning och separata finansiella
rapporter, Ändringar i IAS 28 Innehav
i intresseföretag. Ändringar i IAS 21
Finansiella Instrument.
Ovanstående nya och ändrade standar
der har ännu inte tillämpats av företaget.
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Valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräk
nas till svenska kronor till den valuta
kurs som föreligger på transaktions
dagen. Tillgångar och skulder i utländsk
valuta räknas om till svenska kronor
till den valutakurs som föreligger på
balansdagen. Valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkningarna redovisas i
resultaträkningen.

för egen räkning under året. Räntesatsen
motsvarar minst ett femårsgenomsnitt av
direktavkastningen på företagets place
ringstillgångar alternativt årsgenomsnit
tet av 60-dagars statsskuldväxlar omräk
nat till effektiv ränta, i de fall då detta ger
ett högre belopp. För räkenskapsåret har
räntesatsen 2,3 (2,7) procent använts. För
trafik- och olycksfallsförsäkring tilläm
pades 2,8 (3,2) procent.

Tillämpade principer för poster
i Resultaträkningen

Försäkringsersättningar

Premieinkomst/premieintäkt

Som premieinkomst redovisas samtliga
premier för vilka ansvarighet inträtt, det
vill säga när försäkringsperioden bör
jat löpa eller premien förfallit till betal
ning. Premieintäkten motsvarar den del
av premieinkomsten som är intjänad. Ej
intjänad premie avsätts till ”Avsättning
för ej intjänade premier”.
Kapitalavkastning överförd från
finansrörelsen

Den totala kapitalavkastningen redovi
sas i det Icke tekniska resultatet. En del
av kapitalavkastningen förs till tekniskt
resultat för försäkringsrörelsen beräknat
på halva premieintäkten för egen räkning
samt på medelvärdet av in- och utgå
ende avsättningar för oreglerade skador
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I de totala försäkringsersättningarna
ingår under perioden utbetalda försäk
ringsersättningar, förändringar i avsätt
ningar för oreglerade skador samt kost
nader för skadereglering.
Driftskostnader
Driftskostnader i försäkringsrörel
sen redovisas funktionsuppdelade som
anskaffnings-, skadereglerings- och
administrationskostnader. Driftskostna
der för skadereglering redovisas som en
del av resultaträkningens försäkringser
sättningar.
Övriga intäkter och kostnader

Under Icke tekniskt resultat redovisas
bland annat gemensam livförsäkrings
affär, gemensamma bank- och fondtjäns
ter i övriga intäkter och kostnader.

Avgiven återförsäkring

Som premie redovisas den periodiserade
premien för ingångna återförsäkrings
avtal. Återförsäkrarnas andel i skador
redovisas under försäkringsersättningar.
Kapitalförvaltningens resultat

Resultatet från kapitalförvaltning redo
visas under Icke tekniskt resultat och
fördelas på direktavkastning och vär
deförändringar uppkomna från mark
nadsmässiga kursfluktuationer samt för
valtningskostnader. Här redovisas också
Kapitalförvaltningens driftskostnader.
Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt
samt uppskjuten skatt och redovisas i
resultaträkningen.
Aktuell skatt är skatt som ska beta
las eller erhålls avseende aktuellt år,
med tillämpning av de skattesatser som
är beslutande eller i praktiken beslutade
per balansdagen. Hit hör även justering
av aktuell skatt hänförlig till tidigare
perioder. Uppskjuten skatt beräknas
med utgångspunkt i temporära skillna
der mellan redovisade och skattemäs
siga värden på tillgångar och skulder per
balansdagen.

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Avgiftsbestämda pensionsplaner är pla
ner enligt vilka företaget betalar fast
ställda avgifter till en separat juridisk
enhet och inte har någon rättslig eller
informell förpliktelse att betala ytter
ligare avgifter.
Företagets utbetalningar avseende
avgiftsbestämda planer redovisas som
kostnad under den period när de anställda
utfört de tjänster som avgiften avser.
FTP-planen genom försäkring i
Försäkringsbranschens Pensionskassa
(FPK) är en pensionsplan som omfat
tar flera arbetsgivare. Planen är för
månsbestämd för anställda födda 1971
eller tidigare och avgiftsbestämd för
anställda födda 1972 eller senare. Denna
pensionsplan innebär enligt IAS 19
Ersättningar till anställda, att ett företag
som huvudregel redovisar sin propor
tionella andel av den förmånsbestämda
pensionsförpliktelsen samt av de för
valtningstillgångar och kostnader som
är förbundna med pensionsförpliktelsen.
I redovisningen ska även upplysningar
lämnas enligt kraven för förmånsbe
stämda pensionsplaner.
För närvarande har inte FPK möjlig
het att tillhandahålla erforderlig infor
mation varför ovannämnda pensionsplan
redovisas som en avgiftsbestämd plan
enligt IAS 19 punkt 30. Det finns inte
heller information om framtida överskott
eller underskott i planen och om dessa
i så fall skulle påverka kommande års
avgifter till den.
För de medarbetare som omfattas av
den så kallade 62-års regeln görs avsätt
ningar i bokslutet. Avsättningen base
ras på ett antagande att 20 procent av de
som har möjlighet att utnyttja förmånen
också gör det.
Redovisningsprinciper för poster
i balansräkningen
Byggnader och Mark

Företagets äger en fritidsfastighet för
personalen som är belägen i Bergs kom
mun i Jämtland. Värderingen av denna
har skett till verkligt värde i enlighet
med ortsprismetoden
Andra finansiella placeringstillgångar

Länsförsäkringar Stockholm förvaltar
och utvärderar alltid resultatet av samtliga

placeringstillgångar på basis av verkligt
värde förutom då verkligt värde inte kan
fastställas på ett tillförlitligt sätt. I upp
följningen av kapitalavkastningens resul
tat är fokus främst riktat på nyckeltalet
totalavkastning. I detta mått inkluderas
såväl realiserade som orealiserade resul
tat. Det är företagets bedömning att en
redovisning av placeringstillgångarna till
verkligt värde med värdeförändringarna
redovisade över resultaträkningen ger den
mest relevanta redovisningsinformationen
för läsarna av årsredovisningen. Läns
försäkringar Stockholm har därför valt
att kategorisera placeringstillgångarna
som finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde med värdeförändringarna
redovisade över resultaträkningen. Alla
derivat som inte ingår i säkringsredovis
ning klassificeras som innehav för han
delsändamål oavsett syftet med innehavet
(i enlighet med IAS 39). Kategorin inne
hav för handelsändamål ingår i kategorin
finansiella tillgångar värderade till verk
ligt värde med värdeförändringarna redo
visade över resultaträkningen.
Aktier

Aktier noterade på en aktiv marknad/
auktoriserad börs värderas till noterad
köpkurs på balansdagen. För att vär
dera onoterade innehav används vär
deringstekniker som till exempel pris
vid nyligen genomförda transaktioner
eller substansvärdering. Även värdering
till anskaffningsvärde kan förekomma.
Företagets aktieinnehav i Länsförsäk
ringar AB värderas till företagets andel
av Länsförsäkringar ABs substansvärde
(beskattat eget kapital).
Transaktionskostnaderna medräknas
inte i anskaffningsvärdet för finansiella
tillgångar utan redovisas i kapitalförvalt
ningens kostnader i resultaträkningen.

Dotterbolag

Dotterbolaget Länsförsäkringar Stock
holm Skadeservice AB är helägt av
Länsförsäkringar Stockholm och är för
närvarande vilande. Värderingen av dot
terbolaget sker till anskaffningsvärde.
Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper värderas
till verkligt värde fördelat på upplupet
anskaffningsvärde och värdeförändring.
Vid värdering till verkligt värde används
på marknaden noterade köp-/säljkurser.
I strukturerade produkter ingår dels en
obligationsdel, dels en derivatdel.
Materiella tillgångar

Materiella tillgångar värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för acku
mulerade avskrivningar. Dessa baseras
på den historiska anskaffningskostnaden
och bedömd nyttjandeperiod. Avskriv
ningstiden som används är 5 år, det vill
säga 20 procent per år.
Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel
samt omedelbart tillgängliga tillgodo
havanden hos banker och motsvarande
institut.
Återförsäkring

Den del av risken för vilken återför
säkring tecknats redovisas i balansräk
ningen som Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar. Kon
troller för att fastställa eventuella ned
skrivningsbehov avseende denna post
genomförs löpande och per balansdagen.
Nedskrivningsbehov föreligger när det
bedöms sannolikt att återförsäkraren
inte kommer att infria sina åtaganden
enligt återförsäkringsavtalen.
Förutbetalda anskaffningskostnader

Intresseföretag

Intresseföretag är de företag i vilka
Länsförsäkringar Stockholm har ett
betydande, men inte bestämmande,
inflytande över den driftsmässiga och
finansiella styrningen, vanligtvis genom
andelsinnehav mellan 20 och 50 procent
av röstetalet. Värdering av intresseföre
tagen sker till anskaffningsvärde.

Försäljningskostnader som har ett klart
samband med tecknande av försäkrings
avtal tas upp som en tillgång ”förutbe
talda anskaffningskostnader” och skrivs
sedan av under en tolvmånadersperiod.
Försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningar utgörs
av avsättning för ej intjänade premier
och kvardröjande risker samt avsättning
för oreglerade skador och motsvarar för
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pliktelser enligt ingångna försäkringsav
tal. Alla förändringar i försäkringstek
niska avsättningar redovisas över resul
taträkningen.
Avsättning för ej intjänade premier och
kvardröjande risker

Avsättningen för ej intjänade premier
och kvardröjande risker avser att täcka
den förväntade skade- och driftskostna
den under den återstående löptiden på
ingångna försäkringsavtal. Avsättningen
beräknas normalt strikt tidsproportio
nellt, så kallad pro rata temporisberäk
ning. Om premienivån bedöms vara otill
räcklig för att täcka de förväntade skadeoch driftskostnaderna, förstärks de med
ett tillägg för kvardröjande risker.
Avsättning för oreglerade skador

Avsättningen för oreglerade skador ska
täcka de förväntade framtida utbetalning
arna för samtliga inträffade skador, inklu
sive de skador som ännu inte rapporterats
till företaget (IBNR), och inkluderar även
kostnader för skadereglering. Uppskatt
ningen av avsättningsbehovet görs för de
flesta skador med statistiska metoder. För
de större skadorna och för skador med
komplicerade ansvarsförhållanden görs
en individuell bedömning.
För försäkringarna olycksfall och tra
fik diskonteras avsättning för oreglerade
skador med en ränta om 1,75 procent.
Förlustprövning

Tillräckligheten i de försäkringstek
niska avsättningarna prövas löpande
och per varje balansdag. De avsätt
ningar som gjorts för oreglerade skador
och ej intjänade premier undersöks då
var för sig. Avsättningen för oreglerade
skador grundar sig på beräknade fram
tida ersättningsutflöden. Prognoserna
över avsättningsbehovet görs med veder
tagna aktuariella metoder. Metoderna
beaktar nulägesbedömningar av alla
avtalsenliga kassaflöden och av andra
hänförliga kassaflöden, exempelvis ska
deregleringskostnader. De framtida
kassaflödena har beräknats utan dis
kontering. Om prövningen visar att de
redovisade avsättningarna minskat med
det redovisade värdet på förutbetalda
anskaffningskostnader redovisas för
ändringen i resultaträkningen. Tillräck
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ligheten i avsättningen för ej intjänade
premier testas per verksamhetsgren och
försäkringsklass. Eventuell otillräcklig
het som iakttas i premieansvaret, kor
rigeras genom att bokföra en avsättning
för kvardröjande risker. Förändringen i
avsättningen för kvardröjande risk redo
visas över resultaträkningen.
Obeskattade reserver
Avsättning till säkerhetsreserv är en
bokslutsdisposition. Säkerhetsreserven

är till för att utjämna svängningar i risk
förloppet och osäkerhet i beräkningsun
derlaget för avsättning för ej intjänade
premier och oreglerade skador.
Skadeförsäkringsrörelsen är av
naturliga skäl utsatt för betydande kast
ningar i årsresultaten, främst beroende
på antalet storskador och dess omfatt
ning. För att utjämna dessa kastningar
har fram till 1990 skattefri avsättning
kunnat ske till en utjämningsfond.

Not 2 Risker och
RiskHAntering
Inledning
Företaget resultat beror dels av försäk
ringsverksamheten och de försäkrings
risker som hanteras där, dels av place
ringsverksamheten och finansiella risker.
Risk och riskhantering är därför en cen
tral del av verksamheten i Länsförsäk
ringar Stockholm.
Mål, principer och metoder för
företagets riskhantering
Syftet med företagets riskhanterings
organisation är att identifiera, bedöma,
mäta och styra samtliga risker som före
taget är exponerat för. Ett viktigt syfte
är också att se till att företaget har en
betryggande solvens i förhållande till
dessa risker.
Företagets sätt att hantera risk bygger
på tydligt definierade ansvarsområden
och väl fungerande processer.
Styrelsen har det yttersta ansvaret
för att hanteringen och uppföljningen
av företagets risker är tillfredsställande.
Styrelsen beslutar årligen om företagets
övergripande styrdokument rörande risk
hantering samt sätter en toleransnivå för
den totala risken.
Styrelsen har två utskott till sitt för
fogande när det gäller riskområdet:
Kapitalförvaltningsutskottet och Revi
sionsutskottet. Dessutom finns ett Ersätt
ningsutskott.
Styrelsen har även en internrevi
sionsfunktion till sitt förfogande. Intern
revisorerna är oberoende och ska kon
trollera att verksamheten inom företaget
bedrivs mot fastställda mål och i enlig
het med styrelsens intentioner och rikt
linjer genom att undersöka och utvärdera
den interna styrningen och kontrollen.
I företagets operativa riskorganisation
ansvarar vd för att skapa förutsättningar
för arbetet med riskhantering och för dess
införande enligt styrelsens instruktion.
I organisationen finns dessutom en
riskkontrollfunktion, en compliance
funktion, en aktuariefunktion och olika
riskbedömningskommittéer samt en
kreditkommitté.
Företagets riskkontrollfunktion är
självständig och ansvarar för att identi
fiera, beskriva och utveckla företagets

riskhantering. Riskkontrollfunktionen har
förutom detta till uppgift att rapportera om
den löpande riskhantering till styrelse, vd
och Revisionsutskottet.
Compliancefunktionen ska agera
objektivt och oberoende samt följa upp
regelefterlevnad och vara ett stöd för att
företaget arbetar enligt gällande regler.
Compliancefunktionen rapporterar till
styrelse, vd och Revisionsutskottet.
Aktuariefunktionen ansvarar för
beräkning av försäkringstekniska avsätt
ningar, aktuariefunktionen rapporterar
till styrelse och vd.
Kreditkommittén behandlar krediter
som överstiger fastställda lokala limiter.
Syftet är att samla ärenden och att säker
ställa efterlevnad av regelverk inom kre
ditområdet.
Företagets riskbedömningskommit
téer har till uppgift att bedöma befintliga
risker inom sakförsäkrings- och kredit
verksamheten. Riskbedömningskom
mittéerna erbjuder skadeförebyggande
åtgärder och uppsägning av försäkrings
avtal inom ramen för försäkringsavtals
lagen. Kommittéerna har rätt att ta egna
beslut utifrån de riktlinjer som finns.
Företaget har dessutom en säkerhets
funktion som har till uppgift att löpande
arbeta med säkerhetsfrågor. Företagets
har också ett väl utvecklat miljöled
ningssystem, vars syfte till stor del är att
hantera och begränsa företagets riskta
gande på dessa områden.

Företaget rapporterar, analyserar och
åtgärdar löpande incidenter vilket stödjer
företaget i att skydda sig från framtida
oönskade händelser.
Företagets risker och riskhantering
Försäkringsrisker

Försäkringsrisker består av tecknings
risk, reservsättningsrisk, återförsäk
ringsrisk och katastrofrisk.
Teckningsrisk

Teckningsrisken är risken att skade- och
driftskostnaderna för ännu ej inträf
fade skador inte täcks av premieintäk
ten. Teckningsrisken innehåller dels en
osäkerhet om det faktiska utfallet av
varje enskilt försäkringsavtal, dels osä
kerhet om den ingående totala avsätt
ningen för ännu ej inträffade skador på
redan ingångna försäkringsavtal tillsam
mans med den under nästa år intjänade
premien på årets försäljning kommer
att visa sig vara tillräcklig för att täcka
skade- och driftskostnader som kommer
att belöpa på nästa räkenskapsår.
Reservsättningsrisk

Reservsättningsrisk är risken för att
avsättningen för oreglerade skador inte
räcker för att reglera inträffade skador.
Företaget tillämpar diskonterade avsätt
ningar för oreglerade skador i trafikför
säkring och olycksfallsförsäkring.
Totalt uppgår de diskonterade avsätt
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ningarna för oreglerade skador (brutto)
till MSEK 1 016,8. Den ackumulerade
diskonteringseffekten, det vill säga skill
naden mellan diskonterade och odiskon
terade reserver uppgår till MSEK 135,4.
Återförsäkringsrisk

För att sprida riskerna i försäkringsrörel
sen deltar företaget i ett riskutbyte till
sammans med de 22 övriga länsförsäk
ringsbolagen i länsförsäkringsgruppen.
Hanteringen av riskutbytet administre
ras inom Länsförsäkringar AB. Riskut
bytet innebär att de deltagande företagen
begränsar sina åtaganden i försäkrings
avtalen upp till vissa, av styrelsen fast
ställda belopp, självbehåll per riskslag,
skada, händelse och totalt per skadeår.
Den del av skadekostnaden som över
stiger självbehållet, netto efter återvin
ning från de skydd som Länsförsäkringar
AB i sin tur upphandlat på den externa
återförsäkringsmarknaden för skadorna
som omfattas av riskutbytet, sprids ut
över länsförsäkringsbolagen och Läns
försäkringar AB, med fastställda andelar,
som beror på affärsvolym, valda självbe
håll och historiskt skadeutfall.
Återförsäkringsrisk är risken att betal
ning inte erhålls från återförsäkrings
givare i enlighet med återförsäkrings
avtalen. För att begränsa denna risk har
länsförsäkringsgruppen ett särskilt regel
verk för vilka externa återförsäkrings
givare som får användas. Minimikravet
är att återförsäkringsgivare ska ha minst
A-rating enligt Standard & Poor´s när
det gäller affär med lång avvecklings
tid och minst BBB-rating på övrig affär.
Med lång avvecklingstid menas affär som
beräknas ha en längre avvecklingstid än
fem år. Dessutom eftersträvas en sprid
ning på ett flertal olika återförsäkrare.
Katastrofrisk

Företaget är också exponerat för kata
strofskador som inträffar i de övriga
länsförsäkringsbolagen. Det externa
katastrofskyddet har under året varit
begränsat till MSEK 7 000 för de 23
länsförsäkringsbolagen och Länsförsäk
ringar Sak tillsammans. För katastrof
skador som överstiger MSEK 7 000 har
det funnits ett internt återförsäkrings
skydd inom länsförsäkringsgruppen
som omfattar ytterligare MSEK 3 600.
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Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen

Företaget tecknar såväl direkt skade
försäkring som mottagen skadeåterför
säkring inom områdena sjukdom och
olycksfallsförsäkring, egendom, ansvar,
motorfordon och trafikförsäkring samt
livförsäkring. För att reducera försäk
ringsrisken finns olika metoder.
Riskminskning avseende osäkerhe
ten i enskilda försäkringsavtal åstad
koms dels genom diversifiering, dels
genom att säkerställa en i organisationen
väl förankrad, väldokumenterad pris
sättningsprocess.
Företaget upprättar även detaljerade
interna riskurvalsregler för att säker
ställa en riktig bedömning och kvanti
fiering av den risk som tecknas. Risk
urvalsreglerna anger bland annat kvanti
tativa gränser för hur stor exponeringen
maximalt får vara inom olika riskom
råden.
Skyddet för trafikskador är anpassat
till begränsningarna i Trafikskadelagen.
För skador som inträffat utomlands i län
der med obegränsat ansvar finns en til�
läggsförsäkring som ger ett obegränsat
skydd.
När det gäller återförsäkringspro
grammen så ger dessa, med undantag
för vissa risker, ett automatiskt skydd
och kapacitet att teckna risker upp till
vissa beloppsgränser. Risker som inte
omfattas av den automatiska kapaciteten
återförsäkras på marknaden för fakul
tativ återförsäkring. Programmen gäller
kalenderårsvis och förnyas eller omför
handlas varje år.
Känslighet för risker hänförliga till
försäkringsavtal

Avsättningarna för skadeförsäkringar är
känsliga för förändringar i vissa väsent
liga antaganden. Känsligheten för för
ändringar av några av dessa antaganden
är svår att kvantifiera, exempelvis för
ändringar i regleringen av trafikförsäk
ringen. Nedanstående känslighetsana
lyser har genomförts genom att mäta
effekten på resultat före skatt och eget
kapital av rimligt sannolika förändringar
i några centrala antaganden. Effekterna
har mätts antagande för antagande, med
övriga antaganden konstanta och utan
någon hänsyn till eventuella diversifie
ringseffekter.

Känslighetsanalys, teckningsrisken
Belopp i KSEK

Inverkan på
resultat före skatt

1% förändring i totalkostnadsprocent

+/– 15 800

1% förändring i premienivå

+/– 17 035

1% förändring i försäkringsersättning

+/– 12 171

1% förändring i premier för
avgiven återförsäkring

+/– 1 055

Faktiska skadeanspråk jämfört
med tidigare uppskattningar

Utöver känslighetsanalysen utgör också
tidigare års skattningar av skadekost
naden ett mått på företagets förmåga
att förutse den slutliga skadekostnaden.
Skadekostnadstabellen på nästa sida
visar skadekostnadsutvecklingen exklu
sive skaderegleringskostnader i direkt
försäkring för skadeåren 2005–2012 före
återförsäkring.
Operativa risker

Med operativa risker menas risk för
förlust till följd av misslyckande eller
icke ändamålsenliga interna processer,
mänskliga fel, fel i system eller externa
händelser.
Länsförsäkringar Stockholm arbe
tar systematiskt med att identifiera och
reducera de operativa riskerna i de kri
tiska processerna inom företaget. Risk
kontrollfunktionen ansvarar för att hålla
samman processen och stödja verksam
heten i arbetet. De operativa riskerna
värderas utifrån sannolikhet och konse
kvens, risker som bedöms kunna skada
företaget åtgärdas genom förändring av
processer, införande av nyckelkontroller
och utbildning.
Incidentrapportering är en viktig del
av riskarbetet. Med incidenter menas
negativa händelser som skapar problem
eller skada för verksamheten. Rapporte
ring och åtgärd av incidenter ingår som
en del i arbetet med de operativa ris
kerna.
Marknadsrisker

Marknadsrisk är risken för att värdet på
de placeringstillgångar företaget äger
varierar till följd av förändringar i till
gångarnas marknadspriser. För Länsför
säkringar Stockholms del är aktiekursoch ränterisk de mest påtagliga mark
nadsriskerna. Den direkta exponeringen
mot fastighetssektorn är mycket liten
och när det gäller råvarusektorn saknas

exponering helt. Indirekt kan dock viss
exponering finnas via företagets aktie
innehav.
Företaget har ett regelverk, Place
ringsriktlinjen, som anger hur kapitalet
ska placeras och till vilken risk detta får
göras. Riktlinjen beslutas av styrelsen.

Kapitalförvaltningen bedrivs till största
delen i form av upphandlad förvaltning.
Kapitalet placeras huvudsakligen i fon
der eller genom att uppdrag lämnas till
utvalda förvaltare.

Bokfört värde
2012-12-31

Belopp i KSEK
Tillgångar
Fastigheter

700

Koncern- och intresseföretag

1 000

Aktier och andelar

2 044 979

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

1 670 190

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

30 757

Kassa och bank

59 325

Total

3 806 951

Målet för företagets kapitalförvaltning är
att långsiktigt generera en så hög avkast
ning som möjligt med hänsyn tagen till
beslutad risknivå och övriga restriktioner.
Totalavkastning i Procent,
placeringstillgångar 2008–2012

Aktiekursrisk är företagets enskilt
största marknadsrisk. Totalt hade företa
get en aktieexponering på MSEK 1 933.
Risken reduceras genom att placering
arna sprids på flera olika geografiska
regioner. Inom respektive region anlitas
vanligtvis flera olika förvaltare.
Känslighetsanalys, aktiekursrisk
Inverkan på
resultat före skatt

Belopp i KSEK
10% nedgång i aktiekurser

–193 300

10% uppgång i aktiekurser

193 300

Utan hänsyn till eventuella säkringsinstrument.

AktieplaCERINGAR, GEOGRAFISK INDELNING

15

Västeuropa
exkl Sverige
4%

10

Nordamerika
6%

Företaget äger tillgångar i utländsk
valuta. Den totala valutaexponeringen
uppgick till MSEK 329.
Exponering i utländsk valuta (NETTO)
Belopp i KSEK

Aktiekursrisk

Finansiella tillgångar

Valutakursrisk

Övriga marknader
5%

Sverige
85%

5
0

USA

121 184

Västeuropa

109 405

Övriga regioner

98 061

Totalt

328 650

Känslighetsanalys, Valutarisk (netto)
Inverkan på
resultat före skatt

Belopp i KSEK
10% nedgång i valutakurser

–32 865

10% uppgång i valutakurser

32 865

Med hänsyn tagen till valutasäkringsinstrument.

Ränterisk

Företagets placeringar i räntebärande
värdepapper uppgick totalt till MSEK
1 670 och utgörs till övervägande del av
innehav i räntefonder. Värdet av fond
innehav där placering sker i svenska
värdepapper uppgick till MSEK 1 026.
Dessutom har MSEK 385 placerats på
fasträntekonton i svenska banker.
Durationen i ränteportföljen uppgick
till 1,8 år. Några räntebärande finansiella
skulder fanns inte.

Av det svenska aktieinnehavet ingår ägandet i Länsförsäkringar AB med 66 procentenheter.
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Skadekostnad direkt försäkring före återförsäkring, exkl kostnader för skadereglering (KSEK)
Skadeår

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 108 617

Totalt

Uppskattad skadekostnad:
I slutet av skadeåret

969 330

1 154 917

990 706

979 222

1 131 505

1 102 710

1 107 129

Ett år senare

998 149

1 160 847

1 012 707

1 007 346

1 081 404

1 138 452

1 093 565

Två år senare

971 582

1 152 020

1 000 599

986 096

1 068 362

1 119 222

Tre år senare

942 934

1 125 418

976 348

984 916

1 065 047

972 391

Fyra år senare

945 924

1 122 101

975 486

Fem år senare

926 005

1 088 854

971 550

Sex år senare

898 611

1 087 263

Sju år senare

893 317

Nuvarande skattning av total skadekostnad

893 317

1 087 263

971 550

972 391

1 065 047

1 119 222

1 093 565

1 108 617

Totalt utbetalt

818 050

1 014 344

890 940

886 734

956 959

1 010 012

905 033

525 638

Summa kvarstående skadekostnad

82 961

80 730

90 001

94 999

119 697

121 093

201 807

597 581

Diskonteringseffekt

–7 694

–7 811

–9 391

–9 342

–11 605

–11 883

–13 274

–14 602

Avsättning upptagen i balansräkningen

75 267

72 919

80 610

85 657

108 092

109 210

188 533

582 979

1 303 267

Avsättning avseende skadeår 2004 och tidigare

137 410

Avsättning avseende mottagen återförsäkring
alla skadeår

408 875

Avsättning avseende skaderegleringskostnader
alla skadeår
Total avsättning upptagen i balansräkningen

63 493
1 913 045
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Räntebärande placeringar, sektorindelat
Stat och
kommun
12%

Bank
och företag
55%

Bostadsinstitut
33%
Känslighetsanalys, ränterisk
Belopp i KSEK

Ksek
Byggnader och mark

Inverkan på
resultat före skatt
–29 893

1% parallell förflyttning nedåt i räntenivån

29 893

Fastighetsrisk

Företagets direkta fastighetsexponering
utgörs av en fjällstuga i Sverige avsedd
för personalens bruk samt andelar i två
fastighetsfonder. Det totala värdet av
exponeringen uppgick till MSEK 51.
Kreditrisk

Kreditrisk avser de resultateffekter som
uppstår om en utgivare eller motpart i
ett finansiellt instrument inte kan full
göra sina förpliktelser. För att begränsa
kreditr isken avseende placeringar i ränte
bärande värdepapper finns regler i Place
ringsriktlinjen som anger hur stor andel
av innehavet som maximalt får placeras
i olika typer av räntebärande instrument.
Vidare finns där också en limitlista som
reglerar exponeringen gentemot enskilda
motparter.
Företagets placering i räntebärande
papper och derivat uppgick till MSEK
1 670. En andel på 87 procent av inne
haven hade åsatts en rating på BBB- eller
högre i enlighet med Standard & Poors
definition. Företaget hade inga finansiella
tillgångar som är förfallna till betalning
eller som är nedskrivna.
Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att ett före
tag får svårigheter att fullgöra åtaganden
som är förenade med finansiella och för
säkringstekniska skulder. För Länsför
säkringar Stockholm är likviditet normalt
inget problem eftersom premierna i för
säkringsrörelsen betalas in i förskott och
stora skadeutbetalningar ofta är kända
långt innan de förfaller.

Totalt

Varav med
Varav utan
kontrakts
kontrakts
enliga förfall enliga förfall

700

700

Aktier och andelar

2 045 979

2 045 979

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

1 670 190

1 285 190

59 325

59 325

3 776 194

3 391 194

Kassa och bank

1% parallell förflyttning uppåt i räntenivån
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Förfallostruktur för finansiella tillgångar och skulder

Summa

Förfalloår
2013

385 000

385 000

385 000

385 000

2014–2018

2019

Tabellen ovan visar en analys av kassaflödet där de finansiella tillgångarna och skulderna delats i kontrakt med kända
kassaflöden och kontrakt där flöden inte är kända.
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar, f e r 2 360 263

2 360 263

1 138 342

531 315

690 606

Tabellen ovan visar det förväntade kassaflödet för företagets försäkringstekniska avsättningar diskonterat till nuvärde

Risker i övrig verksamhet

Förutom sakförsäkringsverksamheten
säljer företaget livförsäkringar och bank
tjänster för Länsförsäkringar Liv respek
tive Länsförsäkringar Banks räkning. För
detta erhåller Länsförsäkringar Stock
holm en ersättning.
Den ersättning som företaget erhål
ler från Länsförsäkringar Liv är till viss
del förenad med annullationsansvar, vilket
innebär att företaget kan bli återbetalnings
skyldigt om en kund slutar att betala in
sina premier. Denna risk är relativt begrän
sad då annullationsansvaret är treårigt.
I företagets avtal med Länsförsäkringar
Bank framgår även att Länsförsäkringar
Stockholm ska stå för 80 procent av de
kreditförluster som eventuellt uppkommer
på de lån som förmedlats till Länsförsäk
ringar Bank. Det finns dock en begräns
ning i avtalet som innebär att företagets
ansvar maximalt kan uppgå till det enskilda
årets totala ersättning från banken.
Beräkning av risk

Beräkning av bolagets totala riskexpone
ring görs med hjälp av en internt utveck
lad beräkningsmodell.
Modellen är Solvens 2-baserad såtill
vida att dess riskberäkningar bygger på
utkast till riskbaserade kapitalkrav under
EUs kommande solvensregelverk. Model
len utvecklas och förändras i takt med
Solvens 2 regelverkets utveckling.
Modellen beräknar risk för kvantifi
erbara risker såsom till exempel försäk

ringsrisk och marknadsrisk, för svårkvan
tifierade risker såsom till exempel affärs
risk och operativ risk används schabloner.
Det kapitalkrav som framkommer då
dessa modeller tillämpas relateras sedan
till kapitalets storlek, detta ger bolagets
kapitalkvot. Bolaget följer upp kapital
kvot för att säkerställa att total risktole
rans inte överstigs. Bolagets risknivå följs
löpande av styrelsen.
Extern rapportering

Från och med 2007 rapporterar bolaget in
uppgifter till Finansinspektionen enligt
trafikljussystemet. Trafikljussystemet är
ett stresstest som görs för att kontrollera
att bolaget klarar av sina åtaganden även
i perioder med kraftiga rörelser på de
finansiella marknaderna. Företaget upp
fyllde vid senaste rapporteringstillfäl
let med god marginal de minimikrav som
ställts av myndigheterna.

Not 3–7
Not 3

PREMIEINKOMST

Belopp i KSEK
Direkt försäkring i Sverige
Mottagen återförsäkring
Summa premieinkomst

Not 4
2012

2011

1 600 093

1 571 139

103 370

115 954

1 703 463

1 687 093

Belopp i KSEK
Överförd kapitalavkastning
Räntesats %, all affär exklusive olycksfall- och trafikförsäkring

2,3

2,7

Räntesats %, olycksfall- och trafikförsäkring

2,8

3,2

Före avgiven återförsäkring
Utbetalda försäkringsersättningar

2012

2011

2012

2011

–1 126 012

–1 112 339

20 624

48 591

–1 105 388

–1 063 748

–101 387

–103 839

–

–

–101 387

–103 839

–1 227 399

–1 216 178

20 624

48 591

–1 206 775

–1 167 587

KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER
2012

2011

Lokalkostnader
Avskrivningar
Provision för förmedlad affär

Belopp i KSEK
Utdelning på aktier och andelar

Totala kostnadsslagsindelade driftskostnader
Personalkostnader

Försäkringsersättningar, f e r

2011

DRIFTSKOSTNADER

Belopp i KSEK

Återförsäkrares andel

2012

Driftskostnader för skadereglering
Utbetalda försäkringsersättningar

–401 356

–366 816

–38 182

–44 626

–6 731

–6 867

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

288 899

329 246

–468 244

–499 971

Aktier och andelar

Summa totala driftskostnader

–625 614

–589 034

Räntebärande värdepapper

Totala driftskostnader
Skaderegleringskostnader (not 5)
Skaderegleringskostnader, reservförändring
(BR Oreglerade skador not 20)

Summa kapitalavkastning, intäkter
–625 614

–589 034

101 387

103 839

401

–751

Liv netto (RR övriga intäkter/kostnader not 8)

69 773

41 117

Bank netto (RR övriga intäkter/kostnader not 8)

63 511

45 755

Övrig affär (RR övriga intäkter/kostnader not 8)

–

–

Kapitalförvaltningskostnader (RR not 7)
Summa driftskostnader skadeförsäkringsrörelsen

6 271

7 720

–384 270

–391 353

Anskaffningskostnader
Förändring i posten förutbetalda anskaffningskostnader
Administrationskostnader
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
Driftskostnader netto

3 200

–158 996

–165 272

–1 051

–1 099

–384 270

–391 353

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa

153 677

–

5 946

–

85 587

94 026

2012

2011

6 271

7 720

Transaktionskostnader
Räntekostnader

30

562

311

531

–

5 355

Realisationsförlust, netto
Räntebärande värdepapper

–

498

6 612

14 667

OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR
Orealiserade vinster
Belopp i KSEK
Aktier och andelar
Summa orealiserade vinster och förluster

2011

Värderingskategori verkligt värde via resultaträkningen
Aktier och andelar

29 015

271

Kapitalförvaltningskostnader

Obligationer och andra räntebärande papper

2012

12 960

–228 182

1 200

ÅRETS NETTOVINST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Belopp i KSEK

45 966

Belopp i KSEK

Summa kapitalavkastning, kostnader
–225 423

42 041

KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER

Valutakursförluster netto
Funktionsindelade driftskostnader skadeförsäkringsrörelsen

2011
19 045

Realisationsvinster, netto

Valutakursvinst, netto
Driftskostnader skadeförsäkringsrörelsen

2012
24 370

Ränteintäkter med mera

Övriga kostnader

Not 7

2011
70 500

UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

Belopp i KSEK

Not 6

2012
60 525

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten för egen räkning
samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador för egen räkning
under året. Den till försäkringsrörelsen överförda räntan uppgår till ett belopp som motsvarar
minst ett femårsgenomsnitt av direktavkastningen på bolagets placeringstillgångar alternativt
årsgenomsnittet av 60-dagars statsskuldväxlar omräknat till effektiv ränta i det fall då detta
ger ett högre belopp. För åren 2011 och 2012 tillämpas femårsgenomsnittet av direktavkastningen.

			

Not 5

KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN

–126 563

65 888

71 272

219 565

–55 291

2012

2011

111 656

29 174

Orealiserade förluster
2012

24 283

34 150

–1 620

135 939

63 324

–1 620 –203 413
2012

Orealiserade vinster och förluster netto

2011

0 –197 566
–5 847

2011

134 319 –140 089

Värderingskategori handelsändamål
Derivat

–

2 281

Summa

–

2 281

219 565

–53 009

Totalsumma
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Not 8–11
Not 8

ÖVRIGA INTÄKTER/KOSTNADER

Övriga intäkter
2012

2011

207 186

247 328

Provisioner förmedlad bank- och fondaffär

77 632

77 067

Engångsinsättning livförsäkringsaffär

41 408

–

Belopp KSEK
Provisioner förmedlad livförsäkringsaffär

Övriga kostnader
2012

2011

Driftskostnad förmedlad livförsäkringsaffär

–276 959

–288 445

Driftskostnad förmedlad bank- och fondaffär

–141 143

–122 822

2012

2011

–35 326

36 843

Belopp KSEK

Not 9

Skatt på årets resultat

Belopp KSEK
Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Uppskjuten skatteintäkt till följd av reduktion av skattesats

32 146

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat
skattevärde i underskottsavdrag

5 475

Omvärdering underskottsavdrag

2 401

Summa uppskjuten skatt

4 696

51 270

Totalt redovisad skatteintäkt

4 696

51 270

14 427

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
Belopp KSEK

%

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

2012

%

100 052
26,3

–26 314

Ej avdragsgilla kostnader

–5,1

Ej skattepliktiga intäkter

1,6

Reduktion av skattesats

2011
–194 898

26,3

51 258

–5 149

0,7

–1 440

1 612

–0,7

1 452

32,1

32 146

0,0

–

2,4

2 401

0,0

–

4,7

4 696

26,3

51 270

Skatteeffekter av:

Omvärdering underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i företaget vilken för år 2011 och 2012 är 26,3 procent.
I november 2012 beslöt riksdagen att reducera skattesatsen från 26,3 procent till 22 procent. Den lägre skattesatsen gäller
för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Vid beräkning av uppskjuten skatt på temporära skillnader den
31 december 2012 har den reducerade skattesatsen på 22 procent använts.

Not 10

SKATTER
Uppskjuten skattefordran

Belopp i KSEK
Aktier och andelar, placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Uppskjuten skatteskuld

Netto

2012

2011

2012

2011

2012

2011

–

–

–173 406

–176 954

–173 406

–176 954
–6 863

–

–

–9 908

–6 863

–9 908

Skattefordringar/-skulder

21 249

17 057

–

–

21 249

17 057

Skattefordringar/-skulder netto

21 249

17 057

–183 314

–183 818

–162 065

–166 761

Balans per
Redovisat över
1 jan 2011 resultaträkningen

Balans per
31 dec 2011

Balans per
1 jan 2012

Redovisat över
resultaträkningen

Balans per
31 dec 2012

Förändring av uppskjuten skatt i temporära
skillnader och underskottsavdrag
Belopp KSEK
Aktier och andelar, placeringstillgångar

–222 779

45 825

–176 954

–176 954

3 549

–173 406

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2 118

–8 981

–6 863

–6 863

–3 045

–9 908

Underskottsavdrag

2 630

14 427

17 057

17 057

4 193

21 249

–218 031

51 270

–166 761

–166 761

4 696

–162 065

Not 11

BYGGNADER OCH MARK

Belopp KSEK
Antal

Fastighetsinnehav
1

Anskaffningsvärde

218

Verkligt värde

700

Värde/m2

8

Fastigheten som är en fritidsfastighet för personalen är belägen i Bergs kommun i Jämtland.
Värderingen har skett i enlighet med ortsprismetoden.

26  Noter

Not 12–16
Not 12

PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG

Belopp i KSEK

Säte

Länsförsäkringar Stockholm
Skadeservice AB

Stockholm

Not 13

Antal aktier

Ägarandel %

Bokfört värde

Verkligt värde

Eget kapital

Resultat före
dispositioner och skatt

10 000

100

1 000

1 000

1 000

–

REDOVISADE VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR och skulder
2012

Belopp KSEK

2011

Onoterade innehav
Svenska aktier
Fastighetsfonder

PER VÄRDERINGSKATEGORI

Derivat

Värderingskategori verkligt värde via resultaträkningen

–

1 296 542

652 797

Totalsumma

2 044 979

1 256 262

2 044 979

2 067 118

1 670 190

1 653 351

Summa

3 715 169

3 720 469

Totalsumma

3 715 169

3 720 469

Övriga fordringar

26 625

28 187

Belopp KSEK

Totalsumma

26 625

28 187

Noterade innehav

Övriga Skulder

–99 701

–89 210

Onoterade innehav

Totalsumma

–99 701

–89 210

Svenska emittenter

VERKLIGA VÄRDEN OCH ANSKAFFNINGSVÄRDEN FÖR OBLIGATIONER
OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER
Verkligt värde

Anskaffningsvärde

1 285 190

1 240 151

385 000

385 000

Räntefonder

Utländska emittenter
Summa
Totalsumma

Aktier och andelar

748 437

822 777

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

1 670 190

1 638 756

Summa

2 418 627

2 461 533

18 814

Summa onoterade innehav

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Värdering baserad på priser fastställda på aktiv marknad

633 983

9 897
–

Aktier och andelar

PER VÄRDERINGSMODELL

1 286 645

NOT 14

–

–

385 000

385 000

1 670 190

1 625 151

2012

2011

102 520

98 857

MATERIELLA TILLGÅNGAR OCH VARULAGER

Belopp KSEK
Anskaffningsvärde

Värdering baserad på egna modeller eller antaganden
Aktier och andelar

Ingående balans
1 296 542

1 244 341

–

14 595

Summa

1 296 542

Totalsumma

6 475

8 956

Årets försäljning

–7 127

–5 293

1 258 936

Utgående balans

101 869

102 520

3 715 169

3 720 469

Avskrivningar
–83 426

–79 976

Övriga fordringar

26 625

28 187

Årets avskrivningar

–6 731

–6 872

Totalsumma

26 625

28 187

Avyttringar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Årets inköp

Ingående balans

Utgående balans
Övriga Skulder

–99 701

–89 210

Totalsumma

–99 701

–89 210

Värdet av tillgångar som värderats med hjälp av egna modeller eller antaganden uppgår till
KSEK 1 296 542. Av värdet avser KSEK 1 281 076 kapital investerat i Länsförsäkringar
AB. Värderingen av innehavet är baserad på Länsförsäkringar Stockholms andel av Länsförsäkringar ABs substansvärde (beskattat eget kapital). Några specifika antaganden har inte
gjorts, varför det inte varit relevant att genomföra en känslighetsanalys av antaganden. Vad
gäller övriga placeringar har på grund av det i sammanhanget begränsade värdet några
alternativa värderingsmodeller inte tillämpats. Av samma skäl har inte heller någon känslighetsanalys gjorts.

Summa materiella tillgångar och varulager

NOT 15

Belopp KSEK
Fordringar hos försäkringstagare
Summa fordringar avseende direkt försäkring

Verkligt värde

Anskaffningsvärde

Svenska aktier samt andelar i fonder som placerar
i svenska aktier

348 755

276 059

Utländska aktier samt andelar i fonder som placerar
i utländska aktier

296 129

241 139

Noterade innehav

Andelar i hedgefonder

103 553

86 267

Summa noterade innehav

748 437

603 465

NOT 16

3 422

–85 691

–83 426

464

657

16 641

19 751

FORDRINGAR AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

Fordringar hos försäkringsföretag

VERKLIGA VÄRDEN OCH ANSKAFFNINGSVÄRDEN FÖR AKTIER,
ANDELAR OCH DERIVAT
Belopp KSEK

Varulager

4 466

2012

2011

430 564

363 338

34 437

40 304

465 001

403 642

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA iNTÄKTER

Belopp KSEK
Upplupna ränteintäkter

2012

2011

991

–

Övrigt

10 408

5 219

Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 399

5 219

Noter
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FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER

Belopp KSEK
Föregående års avsättning av förutbetalda anskaffningskostnader

2012

2011

32 600

29 400

–32 600

–29 400

Årets aktivering

33 800

32 600

Förutbetalda anskaffningskostnader vid årets utgång

33 800

32 600

Anskaffningskostnad med avskrivningstid inom ett år

33 800

32 600

2012

2011

Årets avskrivningar

NOT 18

KASSA OCH BANK

Belopp KSEK
Summa Kassa och Bank

59 325

749

Outnyttjad checkräkningskredit

50 000

50 000

Not 19

EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER
2012

Belopp i KSEK

Brutto

2011

Återförsäkrares andel

Netto

Brutto

Återförsäkrares andel

Netto

Avsättning för ej intjänade premier
Ingående balans

644 790

–

644 790

619 828

–

619 828

1 703 463

–

1 703 463

1 687 093

–

1 687 093

–1 685 458

–

–1 685 458

–1 662 122

–

–1 662 122

662 795

–

662 795

644 790

–

644 790

Brutto

Återförsäkrares andel

Netto

Brutto

Återförsäkrares andel

Netto

Ingående balans rapporterade skador

955 159

–65 072

890 087

955 266

–100 501

854 765

Ingående balans inträffade, men ej ännu rapporterade

885 288

–151 275

734 013

902 140

–154 323

747 817

63 092

–

63 092

63 842

–

63 842

1 903 538

–216 347

1 687 191

1 921 249

–254 824

1 666 425

651 499

–25 069

626 431

675 663

–23 053

652 610

–590 692

20 612

–570 080

–591 802

48 566

–543 236

Premieinkomst
Intjänade premier under perioden
Summa avsättning för ej intjänade premier

Not 20

OREglerade skador
2012

Belopp i KSEK

Ingående balans avsättning för skaderegleringskostnader
Summa ingående balans
Förväntad kostnad för skador som inträffat
under innevarande period
Utbetalda försäkringsersättningar
Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat
under tidigare år (avvecklingsresultat)

2011

–51 300

5 227

46 074

–101 573

12 964

88 609

Summa utgående balans

1 913 045

–215 577

1 697 468

1 903 538

–216 347

1 687 191

UB rapporterade skador

863 778

–42 339

821 439

955 159

–65 072

890 087

UB inträffade men ännu ej rapporterade skador

985 774

–173 238

812 536

885 288

–151 275

734 013

63 493

–

63 493

63 092

–

63 092

2012

2011

UB avsättning för skaderegleringskostnader

Avsättning för oreglerade skador diskonteras för olycksfall- och trafikförsäkring med 1,75 procent diskonteringsränta, effekten av detta är KSEK 135 437.
Vid årsbokslutet justerades procentsatsen från 2 till 1,75 procent och effekten av den justeringen är KSEK 16 504.
Not 21

ÖVRIGA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Belopp KSEK
Semesterlöneskuld
Sociala kostnader
Förutbetalda premieintäkter
Övrigt

Not 22

STÄLLDA SÄKERHETER

2012

2011

16 680

13 250

Ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

16 762

15 418

Aktier och andelar

133 813

137 271

13 412

32 935

180 667

198 874

Belopp KSEK

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Fordran på försäkringstagare

454 484

517 867

1 671 181

1 609 039

281 803

267 021

2 407 468

2 393 927

I enlighet med 7 kap. 11§ Nya Försäkringsrörelselagen (NFRL) har bolaget registerfört
de placeringstillgångar som används för skuldtäckning. Registerföringen innebär att
försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångar
kan tas i anspråk om bolaget blir insolvent.
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Närstående parter och transaktioner

Närstående relation
Länsförsäkringar Stockholm Skadeservice AB

Not 24

Försäljning av varor och
tjänster till närstående

Inköp av varor och
tjänster till närstående

Övrigt (till exempel
ränta, utdelning)

Fordran på närstående
per 31 december

Skuld till närstående
per 31 december

–

–

–

57

–

2012

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medeltalet anställda

Belopp KSEK

2012

2011

Totala löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar
varav rörlig ersättning
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

Totalt antal
Varav män, %

227 129

2012

2011

452

430

48,0

48,4

2012
Andel kvinnor

2011
Andel kvinnor

222 696

16 944

11 848

130 625

116 767

48 447

41 311

Könsfördelning i företagsledningen
Styrelsen, %

37,5

37,5

Övriga ledande befattningar, %

30,0

30,0

Tjänstemän
Löner och ersättningar
varav rörlig ersättning
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

221 765

217 486

16 944

11 848

123 998

111 564

44 495

38 468

Styrelse och vd
Löner och ersättningar
varav lön till vd
varav rörlig ersättning
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

5 364

5 210

3 850

3 848

–

–

6 627

5 203

3 952

2 843

Rörlig ersättning
För viss säljande personal utgår prestationsbaserad rörlig ersättning. Rörlig ersättning
utgår till samtliga tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare i form av målersättning.
Målersättningen baseras på uppnådda mål för bolaget, arbetsgruppen samt individen. Till
gruppchefer med individuella målkontrakt är ersättningen baserad på uppnådda mål för
bolaget, resultat i medarbetarundersökning samt uppnådda individuella mål. Rörlig
ersättning utgår med maximalt 12 000 kronor.
För att rörlig ersättning ska utgå krävs, förutom måluppfyllelse, att företagets resultat före
bokslutsdispositioner och skatt samt kapitalförvaltning är positivt, för 2011 och 2012 har
ingen ersättning utgått.
Ingen rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare. Med hänsyn till vikten av att
oberoendet avseende kontrollfunktionerna Compliance, Riskkontroll och Internrevision inte
ska kunna ifrågasättas, utgår heller inte målersättning till anställda inom dessa funktioner.
Följande befattningar är dessutom undantagna från rätten till målersättning: medarbetare
verksamma inom företagets kapitalförvaltningsfunktion, kreditchef, chef riskingenjörer/
underwriting och medlemmar i Kreditkommittén.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter
till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala
ytterligare avgifter.
Företagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under
den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften avser.
FTP-planen genom försäkring i Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) är en
pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Planen är förmånsbestämd för anställda
födda 1971 eller tidigare och avgiftsbestämd för anställda födda 1972 eller senare. Denna
pensionsplan innebär enligt IAS 19 Ersättningar till anställda, att ett företag som huvud
regel redovisar sin proportionella andel av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen
samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsförpliktelsen. I redovisningen ska även upplysningar lämnas enligt kraven för förmånsbestämda
pensionsplaner.
För närvarande har inte FPK möjlighet att tillhandahålla erforderlig information varför
ovannämnda pensionsplan redovisas som en avgiftsbestämd plan enligt IAS 19 punkt 30.
Det finns inte heller information om framtida överskott eller underskott i planen och om
dessa i så fall skulle påverka kommande års avgifter till den.

Not 25

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER
2012

2011

Deloitte, revisionsuppdrag

867

874

Deloitte, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

312

68

31

77

Deloitte, övriga tjänster

–

–

Övriga revisorer

–

–

Belopp KSEK

Deloitte, skatterådgivning

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbete
innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och vd:ns förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Pensioner
Den utgående avsättningen för 62-årsavgångar gällande avtalspension var per 2012-12-31
18 019 tkr. Avsättningen baseras på en 20-procentig utnyttjandegrad. Företaget följer
kollektivavtal mellan FAO och FTF vad gäller pensionsvillkor. Undantaget är företagets vd
samt ytterligare en ledande befattningshavare.
Ersättning till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut.
Personalrepresentant erhåller endast mötesarvode.
Pensionsförmåner samt övriga förmåner till vd:n och andra ledande befattningshavare
ingår som en del av den totala ersättningen.
Redogörelse enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy FFFS 2011:2
finns publicerat på Länsförsäkringar Stockholms hemsida under:
www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/stockholm/bolagsfakta/redogorelseforersattningar/
sidor/default.aspx
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ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättningar och övriga förmåner under året
Grundlön/ Styrelsearvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Övrig ersättning

Summa

Christer Villard, styrelsens ordförande

400

–

–

–

–

400

Jan Rosenström, styrelsens vice ordförande

220

–

–

–

–

220

–

–

–

80

Belopp i KSEK

Charlotte Barnekow, styrelseledamot

80

Malcolm Lindblom, styrelseledamot

130

–

–

–

–

130

Madis Üürike, styrelseledamot

184

–

–

–

–

184

Agneta Dreber, styrelseledamot

135

–

–

–

–

135

Anders Blix, styrelseledamot

135

–

–

–

–

135

–

–

–

–

Ylva Kassander, styrelseledamot

80

Linda Segerblom Ainscough, tidigare styrelseledamot

45

Titti Jöngren, tidigare styrelseledamot

40

Hans Benndorf, vd under 2012
Övriga ledande befattningshavare (9 personer)

80

3 848

–

97

3 952

2

7 899

12 722

–

764

5 486

16

18 988

–

861

9 439

18

28 401

Mötesarvoden personalrepresentanter (3 personer)

65

Totalt

45
40

65

18 083

Rörlig ersättning
Ingen rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare.
Övriga förmåner
Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch och ränteförmån. Pensionskostnader avser den
kostnad som påverkat årets resultat.
Pensioner
Pensionsålder för vd för verksamhetsåret 2012 är 60 år. Mellan 60 och 65 år avses denna
pension uppgå till 65 procent av pensionsgrundande lön upp till 20 prisbasbelopp, 50
procent av pensiongrundande lön mellan 20-30 prisbasbelopp samt 40 procent över 30
prisbasbelopp. Vid ålderspension efter 65 års ålder tillförsäkras vd, utöver FTP-planen,
17,5 procent av lön mellan 20-30 prisbasbelopp samt 40 procent över 30 prisbasbelopp.
I enskild överenskommelse med en ledande befattningshavare ges rätten att gå i pension
mellan 60 och 65 år. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år och
följer gällande pensionavtal mellan FAO och FTF. Dessa avtal är tryggade genom försäkring.
I ytterligare enskild överenskommelse med ledande befattningshavare utgår löpande
pensionsbefrielse motsvarande 13 000 kr/månad inkluderande betalningsbefrielse.
Avgångsvederlag
I händelse av uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag till vd med
18 månadslöner.
Berednings- och beslutsprocess som tillämpas ifråga om ersättning till den högsta ledningen
Från 1 januari 2012 bereds ersättningen till vd:n och övriga ledande befattningshavare av
Ersättningsutskottet. Styrelsen fastställer ersättningarna efter de principer som beslutats av
bolagsstämman.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ANGÅENDE FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN
Försäkringsklasser

Belopp KSEK

Totalt 2012

Olycksfall
och sjukdom

Motorfordon
övriga klasser

Motorfordon
ansvar mot
tredje person

Brand och
annan egendomsskada

Allmän
ansvarighet

Rättsskydd

Summa direkt
försäkring

Mottagen
återförsäkring

Premieinkomst, brutto

1 703 463

91 958

327 610

252 241

819 778

49 845

58 662

1 600 093

103 370

Premieintäkt, brutto

1 685 458

90 423

328 427

252 721

799 441

49 089

57 307

1 577 409

108 049

–1 236 906

–75 037

–240 094

–190 263

–594 804

–23 848

–29 298

–1 153 344

–83 562

–384 270

–23 602

–66 248

–54 232

–209 299

–9 680

–10 406

–373 466

–10 804

–85 647

–419

–2 193

288

–83 046

–167

–110

–85 647

–

73,4%

83,0%

73,1%

75,3%

74,4%

48,6%

51,1%

73,1%

77,3%

Försäkringsersättning, brutto
Driftskostnader, brutto
Resultat avgiven återförsäkring
Skadeprocent, brutto
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HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Enligt IFRS 3.71 ska upplysningar lämnas avseende väsentliga händelser och förvärv som
skett efter balansdagen, men före avlämnandet av årsredovisning. Bolaget har en ny vd som
tillträdde den 11 februari 2013 men i övrigt har bolaget inte noterat några väsentliga förvärv
efter räkenskapsårets slut.
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Underskrifter

Stockholm den 5 mars 2013

Christer Villard

Jan Rosenström

Charlotte Barnekow

Anders Blix

Agneta Dreber

Ylva Kassander

Malcolm Lindblom

Madis Üürike

Lars Dahl

Ingemar Bodlund

Ordförande

Vice ordförande

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Fredrik Bergström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 5 mars 2013

Jan Palmqvist

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Stockholm Organisationsnummer 502002-6265

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredo
visningen för Länsförsäkringar Stock
holm för räkenskapsåret 2012-01-01–
2012-12-31. Bolagets årsredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 9–31.
Styrelsens och vd:ns ansvar för
årsredovisningen

Det är styrelsen och vd:n som har ansva
ret för att upprätta en årsredovisning som
ger en rättvisande bild enligt lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag och
för den interna kontroll som styrelsen och
vd:n bedömer är nödvändig för att upp
rätta en årsredovisning som inte innehål
ler väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredo
visningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt Interna
tional Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standar
der kräver att jag följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredo
visningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter.
En revision innefattar att genom
olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsent
liga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bola
get upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamåls
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enliga med hänsyn till omständighe
terna, men inte i syfte att göra ett utta
lande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och vd:ns
uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande pre
sentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsen
liga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovis
ningen upprättats i enlighet med lagen
om årsredovisning i försäkringsföre
tag och ger en i alla väsentliga avseen
den rättvisande bild av Länsförsäkringar
Stockholms finansiella ställning per den
31 december 2012 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt
lagen om årsredovisning i försäkringsfö
retag. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstäm
man fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen
har jag även utfört en revision av försla
get till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och
vd:ns förvaltning för Länsförsäkringar
Stockholm för räkenskapsåret 2012-0101–2012-12-31.

valtningen enligt aktiebolagslagen och
försäkringsrörelselagen.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet
uttala mig om förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust
och om förvaltningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust
har jag granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande
om ansvarsfrihet har jag utöver min
revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhål
landen i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller vd:n är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har
även granskat om någon styrelseleda
mot eller vd:n på annat sätt har handlat
i strid med aktiebolagslagen, försäk
ringsrörelselagen, lagen om årsredovis
ning försäkringsf öretag eller bolagsord
ningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsen
liga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Jag tillstyrker att bolagsstämman dis
ponerar vinsten enligt förslaget i för
valtningsberättelsen och beviljar styrel
sens ledamöter och vd:n ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Stockholm den 5 mars 2013

Styrelsens och vd:ns ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för
förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust, och det är sty
relsen och vd:n som har ansvaret för för

Jan Palmqvist
Auktoriserad revisor

På ordinarie bolagsstämma behand
las företagets utveckling och beslut tas
i ett antal centrala ärenden såsom för
ändringar i bolagsordningen, val av sty
relse, revisorer och valberedning samt
om ersättning till dessa, om årsredovis
ning samt om ansvarsfrihet för styrelsen
och vd.
Fullmäktiges deltagande på bolags
stämman förutsätter fysisk närvaro.
Vid bolagsstämman 2012 var full
mäktige, styrelsen, bolagsledningen
och revisorn närvarande. Protokoll från
bolagsstämman är publicerat på företa
gets hemsida.

Bolags
styrnings
rapport

Bolagsstyrningsrapport
Länsförsäkringar Stockholm är ett
ömsesidigt försäkringsföretag. Företags
formen innebär att företaget i sin helhet
ägs av försäkringstagarna och att de i
egenskap av ägare genom inbetalning av
försäkringspremier kollektivt bidrar till
företagets riskkapital. Bolagsorganen i
Länsförsäkringar Stockholm är bolags
stämman, styrelsen, vd och revisorerna.
Regler för styrning av Länsförsäk
ringar Stockholm finns främst i försäk
ringsrörelselagen, Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd samt i
rekommendationer utgivna av adekvata
organisationer. Härutöver finns regler om
styrning av företaget i bolagsordningen
och i ett stort antal, av behöriga bolag
sorgan fastställda, interna policies och
riktlinjer.
För att försäkra sig om att bolagets
interna styrning och kontroll håller hög
kvalitet har bolaget valt att redan idag
styra och hantera risk med utgångspunkt i
Solvens 2-regelverkets krav.
Bolagsordning
Bolagsordningen innehåller bestämmel
ser om företagets firma, var styrelsen har
sitt säte, företagets verksamhetsinrikt
ning innefattande en beskrivning av de
försäkringsklasser som företagets kon
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cession omfattar. Dessutom finns regler
om styrelsens storlek och sammansätt
ning samt hur val av styrelse och reviso
rer ska ske.
Länsförsäkringar Stockholm til�
lämpar ett representativt system som
innebär att delägarnas rätt att besluta på
bolagsstämman utövas av fullmäktige,
som utses av delägarna.
Antalet fullmäktige ska enligt bolags
ordningen uppgå till minst 50 personer.
Val av fullmäktige förrättas på det sätt
styrelsen bestämmer och hålls senast
under december månad. Fullmäktige
organisation finns beskriven på företagets
hemsida.
Bolagsstämma
Bolagsstämman är Länsförsäkringar
Stockholms högsta beslutande organ
med ett antal formella uppgifter som
regleras i lag och bolagsordning. Full
mäktiges rätt att besluta i företagets
angelägenheter utövas på bolagsstäm
man.
Ordinarie bolagsstämma hålls på
företagets huvudkontor varje år. Kallelse
till bolagsstämman görs genom brev
med posten till fullmäktige tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stäm
man.

Valberedning
Företaget har en av bolagsstämman
utsedd valberedning med huvudsaklig
uppgift att utarbeta förslag till val av
styrelse, fullmäktige och revisorer samt
ersättning till dessa. Valberedningens
ledamöter väljs för en mandattid om 2 år.
Valberedningens uppgifter och
arbetsformer framgår av instruktion
för valberedningen. Instruktionen finns
publicerad på företagets hemsida.
Valberedningen presenterar sina för
slag för fullmäktige i kallelsen till stäm
man. På bolagsstämman presenterar och
motiverar valberedningen sina förslag
och lämnar en redogörelse för hur dess
arbete bedrivits.
Namn

Född år

Mandattid till

Robert Reinius

1938

2013

Ingegerd Ellenius

1942

2013

Hans Lagerhorn

1944

2013

Henrik Perlmutter

1950

2014

Carl-Axel Olsson

1941

2014

Revision och revisorer
Revisorerna har till uppgift att på ägarnas
vägnar granska företagets årsredovisning
och bokföring samt styrelsens och vd:ns
förvaltning.
Enligt bolagsordningen ska Läns
försäkringar Stockholm ha en ordinarie
revisor och en revisorssuppleant. Reviso
rerna utses av ordinarie bolagsstämma
för tiden intill dess nästa ordinarie
bolagsstämma hållits.
Vid bolagsstämman 2012 utsågs auk
toriserade revisorn Jan Palmqvist till ordi
narie revisor och auktoriserade revisorn
Therese Rislund till revisorssuppleant.

Jan Palmqvist

är upphandlad från Länsförsäkringar
ABs internrevisionsenhet som har sär
skild kompetens inom området. Intern
revisorns revisionsplan utarbetas i sam
råd med extern revisor och fastställs av
styrelsen.
Internrevisorn kallas till revisionsut
skottets möten och rapporterar löpande
till utskottet.

Auktoriserad revisor och delägare i
Deloitte AB.
Född:

1962

Revisionsbyrå:

Deloitte AB

Revisionsuppdrag i
Länsförsäkringar
Stockholm sedan:

2003

Andra revisions
uppdrag, bland
annat:

SAS, Almi, Länsförsäkringar
Norrbotten och AFA Försäkring

Revisionsbolaget Deloitte har haft
begränsade övriga uppdrag för Länsför
säkringar Stockholm utöver revisions
uppdraget.
I huvudsak har det rört sig om för
djupande genomgångar och speciella
granskningar.
2012

2011

Deloitte, revisionsuppdrag

867

874

Deloitte, revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

312

68

Belopp KSEK

Deloitte, skatterådgivning

31

77

Deloitte, övriga tjänster

–

–

Övriga revisorer

–

–

Revisorerna deltar vid revisionsutskottets
möten och rapporterar till utskottet vid
minst två tillfällen per år. Vid dessa sam
manträden behandlas företagets utveck
ling, förvaltning och regelefterlevnad,
iakttagelser från revisionen samt åtgärder
som kan bidra till att förbättra kvaliteten i
den finansiella rapporteringen.
En gång per år, i samband med sty
relsens behandling av årsbokslutet, träf
far externrevisorn styrelsen och redovisar
sina iakttagelser från revisionen. Styrel
sen träffar dessutom minst en gång per år
företagets revisor, utan närvaro av vd eller
annan från bolagsledningen. Företagets
halvårsrapport granskas av revisorerna.
Styrelsen har utsett en från den ope
rativa verksamheten oberoende gransk
ningsfunktion, internrevision, med
huvudsaklig uppgift att stödja styrelsen
med uppföljning av att verksamhetens
omfattning och inriktning överensstäm
mer med av styrelsen utfärdade riktlin
jer och fattade beslut samt att verksam
heten bedrivs mot av styrelsen uppsatta
mål. Internrevision ska även granska och
utvärdera företagets organisation, ruti
ner, styrning och kontroll.
Styrelsen har fastställt en särskild
instruktion för internrevision. Tjänsten

Styrelsen
Styrelsen är ytterst ansvarig för före
tagets organisation och förvaltning.
Styrelsen beslutar om Länsförsäk
ringar Stockholms strategiska inrikt
ning, utvärderar den operativa ledningen
och fastställer policies, riktlinjer och
instruktioner. Styrelsen ska se till att
det finns lämpliga interna regelverk
för riskhantering och riskkontroll samt
säkerställa efterlevnad av lagar och reg
ler. Styrelsen följer löpande Länsförsäk
ringar Stockholms verksamhet och eko
nomiska resultat, kapitalförvaltning och
försäljning.
Styrelsen ska enligt bolagsordningen
bestå av lägst sju och högst nio ledamö
ter. Styrelsen består från och med ordi
narie bolagsstämma 2012 av åtta ordina
rie stämmovalda ledamöter. Därutöver
finns två ordinarie arbetstagarledamöter
samt två suppleanter till dessa. Mandat
tiden för de bolagsstämmovalda ledamö
terna är ett år. Sekreteraren i styrelsen
ska vara jurist.
Arbetsfördelning inom styrelsen
Styrelsen har fastställt en arbetsordning
för sitt arbete.
Som ett led i att effektivisera och för
djupa styrelsens arbete i vissa frågor har
ett antal utskott inrättats, vars uppgif
ter fastlagts av styrelsen i instruktioner.
Inget av utskotten har något generellt
beslutsmandat. Varje utskott ska regel
bundet rapportera sitt arbete till styrel
sen och över sammanträdena ska föras
protokoll som delges styrelsen.
Presidium

Styrelsen har utsett ett presidium bestå
ende av ordföranden, vice ordföranden
och vd.
Presidiet beslutar i frågor som
delegerats från styrelsen och företrä
der företaget vid sammanträden med

länsförsäkringsbolagens aktieägarkon
sortium och andra övergripande organ
för styrning av länsförsäkringsgruppens
gemensamma verksamhet.
Kapitalförvaltningsutskott

Styrelsen har utsett ett kapitalförvalt
ningsutskott bestående av två styrelse
ledamöter, vd och CFO. Till utskottets
sammanträden får särskild sakkunnig
adjungeras. Chefen för kapitalförvalt
ning är föredragande i utskottet.
Kapitalförvaltningsutskottet har som
uppgift att inför behandling i styrelsen
bereda ärenden inom kapitalförvalt
ningen.
Utskottet ska hålla sig informerad om
det makroekonomiska läget och bilda sig
en uppfattning om den förväntade ränteoch aktieutvecklingen på kort och lång
sikt samt analysera och följa företagets
finansiella ställning.
Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revi
sionsutskott bestående av tre styrelse
ledamöter. Vd, CFO, Compliance, Risk
manager, extern och intern revisor är
regelmässigt närvarande vid utskottets
möten.
Revisionsutskottet svarar för bered
ningen av styrelsens arbete med att kva
litetssäkra företagets interna styrning
avseende finansiell rapportering, risk
hantering, regelefterlevnad och övrig
intern styrning. Utskottet ska även
bereda de ärenden som styrelsen från
tid till annan hänskjuter till revisions
utskottet.
Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersätt
ningsutskott bestående av ordföranden
och vice ordföranden.
Ersättningsutskottet ska inför
behandling av styrelsen bereda frågor
om ersättning och övriga anställnings
villkor till vd och företagsledningen.
Styrelsearbetet under 2012
Styrelsen har under räkenskapsåret 2012
genomfört nio sammanträden. Därut
över har styrelsen under året genomfört
ett strategimöte vid vilket styrelsen har
fördjupat sig i bolagets långsiktiga verk
samhetsfrågor.
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Styrelsen har också genomfört ett risk
seminarium där aktuella frågor om
Solvens 2, företagets riskhanterings
modell och kapitalförvaltningspolicy har
behandlats.
Utvärdering av styrelsens arbete har
genomförts.
Styrelsen har tillsammans med
extern revisor också genomfört en utvär
dering av vd utan dennes närvaro.
Mellan styrelsemötena har ordföran
den och vd haft täta kontakter där avstäm
ningar och dialog skett i angelägna frågor
liksom framtagande av dagordning med
underlag inför styrelsemötena.
Ordföranden och vd har under året
tillsammans med sina motsvarigheter i
övriga länsförsäkringsbolag deltagit vid
fyra möten med Länsförsäkringar ABs
aktieägarkonsortium samt på bolags
stämma i Länsförsäkringar AB.
Företagsledningen
Vd ansvarar för den löpande operativa
verksamheten i Länsförsäkringar Stock
holm. En skriftlig instruktion fastlägger
ansvarfördelningen mellan styrelse och
vd. Vds ansvar innefattar bland annat
löpande personal-, finans- och ekonomi
frågor, löpande kontakter med företagets
intressenter samt att tillse att styrelsen
får den information som krävs för att
kunna fatta väl underbyggda beslut.
Styrelsen har utsett försäljningschefen,
Johan Brinkeborn och bolagets CFO,
Henrik Sandberg, till vice verkställande
direktörer.

Vd har utsett en företagsledning som
löpande ansvarar för olika delar av verk
samheten.
Den övergripande ansvarsfördel
ningen inom företaget framgår av en sär
skild bolagsinstruktion.
Vd:n
Fredrik Bergström
Född:

1970

Anställd:

Februari 2013

Utbildning,
huvudsaklig:

Civilekonom, universitetsutbildning

Arbetslivs
erfarenheter:

Chef affärsområde Konsument SBAB,
Distributionschef Ifs privataffär i Sverige
samt andra befattningar inom If
skadeförsäkring AB och Dial Försäkrings
AB.

Vd är styrelse
ledamot i
följande
styrelser:

Vd har inga styrelseuppdrag.

Företagets styrelse
Vd eller närstående fysisk eller juridisk
person har inga aktieinnehav eller del
ägarskap i företag som Länsförsäkringar
Stockholm har betydande affärsförbin
delser med.
Vd ingår inte i styrelsen som ledamot.
Ersättning till företagsledningen
Beslut om principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för företags
ledningen fattas av bolagsstämman på
förslag från styrelsen. Beslut om ersätt
ning och övriga anställningsvillkor till vd
och företagsledningen fattas av styrelsen.
Ersättningen till vd och övriga företags
ledningen bereds av ersättningsutskot
tet. Styrelsen fastställer ersättningarna
efter de principer som beslutas av bolags
stämman.

Möten och närvaro
2012
Antal möten

Länsförsäkringar Stockholms ersätt
ningsprinciper syftar till att erbjuda
ersättning som möjliggör att ledande
befattningshavare kan rekryteras och
behållas och att ersättningen ska vara
marknadsmässig i förhållande till mot
svarande nivå inom den finansiella bran
schen i Sverige.
Ersättningen till ledningen omfattar
lön, pension och förmåner. Ledningen
har ingen rörlig lönedel.
Uppsägningstiden är högst tolv
månader vid uppsägning från företagets
sida och sex månader om uppsägningen
sker från den anställdes sida.
Vid uppsägning från företagets sida
får avgångsvederlag uppgå till högst 18
månadslöner.

Styrelse

Revisionsutskott

Ersättningsutskott

Namn

Född år

Invald

Christer Villard

1949

2006

Charlotte Barnekow

1962

2012

Anders Blix

1947

2010

Agneta Dreber

1946

2001

Ylva Kassander

1958

2012
2007

Malcolm Lindblom

1963

Jan Rosenström

1942

1989

Madis Üürike

1943

2000

Lars Dahl
personalrepresentant

1977

2011

Ingemar Bodlund
personalrepresentant

1954

2007

Johan Bendelius
personalrepresentant, suppleant

1960

2012

Maria Torpman
personalrepresentant, suppleant

1982

2012

Kapitalförvaltningsutskott

Närvaro, %
styrelsemöten

Närvaro, %
utskottsmöten

100

9

5

1

7

Ordförande

–

Ordförande

Ledamot

100

Charlotte Barnekow

Ledamot

–

–

–

100

–

Anders Blix

Ledamot

Ledamot

–

–

78

100
100

Christer Villard

Agneta Dreber

Ledamot

Ledamot

–

–

100

Ylva Kassander

Ledamot

–

–

–

100

–

Malcolm Lindblom

Ledamot

–

–

–

78

–

Vice ordförande

Ordförande

Ledamot

–

100

100

Ledamot

–

–

Ordförande

78

100

Lars Dahl

Personalrepresentant

–

–

–

89

–

Ingemar Bodlund

Personalrepresentant

–

–

–

89

–

Jan Rosenström
Madis Ûürike
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Samverkan

Samverkan som stärker
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Stockholm äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB.
Länsförsäkringar AB bedriver affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring.
Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm äger 9,3
procent av aktiekapitalet i Länsförsäk
ringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäk
ringar AB inräknas i Länsförsäkringars
Stockholms konsolideringskapital.

både privatkunderna och företagskun
derna. Inom livförsäkring hade Länsför
säkringar de näst mest nöjda kunderna
inom både tjänstepension och privat pen
sion.

Traditionell livförsäkring

Liv- och pensionsförsäkring
Styrkan i varumärket
Länsförsäkringars gemensamma varu
märke är mycket starkt i relation till
konkurrenternas inom branschen för
bank, försäkring och pension. Under
2012 visade återigen Anseendebarome
tern, som görs i 30 länder, att Länsför
säkringar har det högsta anseendet bland
finansiella varumärken i Sverige.
Länsförsäkringar har länge legat i
toppen när Svenskt Kvalitetsindex redo
visar hur nöjda kunderna är med sin
bank och sitt försäkringsbolag. 2012 års
mätning visade att Länsförsäkringar
hade Sveriges mest nöjda bank- och bolå
nekunder på privatmarknaden. Inom sak
försäkringar blev placeringen etta bland

naden. Över tid görs en löpande syste
matisk uppföljning för att säkerställa att
fonderna och förvaltarna fortsätter att
prestera bra resultat.

Fondförsäkring

I samband med Länsförsäkringar ABs
förvärv av Länsförsäkringar Fondliv
under hösten 2011 lades grunden för en
tydlig framtidssatsning att erbjuda fond
försäkringslösningar till företag och pri
vatpersoner. Länsförsäkringars fondut
bud består av cirka 30 fonder med eget
varumärke och cirka 40 externa fonder,
sammanlagt cirka 70 fonder. Fonderna
under eget varumärke finns inom Läns
försäkringars eget fondbolag och för
valtas av noga utvalda externa förval
tare. De externa fonderna ger ytterligare
bredd och djup åt utbudet och har valts
ut för att de presterar goda resultat jäm
fört med andra liknande fonder på mark
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Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömse
sidiga principer och förvaltar 123 mdr
åt kunder som valt traditionell förvalt
ning i sitt sparande. Som ett led i arbe
tet med att förbättra bolagets nyckeltal
stoppades i princip all nyteckning med
traditionell förvaltning under 2011. I tra
ditionell förvaltning sker placeringarna
normalt i räntebärande värdepapper,
aktier, fastigheter och alternativa inves
teringar. Under 2012 har Länsförsäk
ringar Liv fortsatt arbetet med att för
bättra nyckeltalen och minska riskerna i
placeringsportföljen. Detta arbete ledde
till att nyckeltalen stärktes, trots fortsatta
räntenedgångar. Placeringarna består per
december 2012 till största delen av långa
räntebärande värdepapper. Länsförsäk

ringar Liv med dotterbolag konsolideras
inte i Länsförsäkringar ABs koncernre
dovisning eftersom resultatet i sin helhet
tillfaller försäkringstagarna.
Bankverksamhet
Länsförsäkringar är Sveriges femte
största retailbank. Bankverksamheten,
som enbart finns i Sverige, har en sta
bil tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda
kunder. Länsförsäkringars bankverksam
het erbjuder privatpersoner, lantbrukare
och småföretagare ett komplett utbud av
banktjänster. För åttonde gången på nio
år har Länsförsäkringar Sveriges mest
nöjda bankkunder på privatmarknaden
enligt Svenskt Kvalitetsindex och för
åttonde året i rad Sveriges mest nöjda
bolånekunder på privatmarknaden.
Länsförsäkringar Bank är ett helägt
dotterbolag till Länsförsäkringar AB.
I bankkoncernen ingår förutom moder
bolaget Länsförsäkringar Bank också

dotterbolagen Länsförsäkringar Hypo
tek, Länsförsäkringar Fondförvaltning
och Wasa Kredit.
Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkring
ars specialistbolag för djur- och gröda
försäkring. Agria är marknadsledande
i Sverige med en marknadsandel på 57
procent. Agria är ett renodlat specialist
bolag för djurförsäkring och nyckelbe
grepp som kompetens och engagemang
har byggt ett mycket starkt dottervaru
märke till Länsförsäkringar. Agria har
ett nära samarbete med flera djurägar
organisationer. Verksamheten växer sig
även allt starkare på marknader utanför
Sverige – idag Storbritannien, Norge och
Danmark.
Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Alla försäkringsbolag har behov av att
skydda sin verksamhet mot kostnader för

stora enskilda skador och naturkatastro
fer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag
till speciella återförsäkringsbolag på den
internationella marknaden för att för
säkra en del av sina risker. Inom länsför
säkringsgruppen har bolagen en naturlig
möjlighet att dela riskerna mellan sig.
Länsförsäkringar Stockholm betalar
årligen in en återförsäkringspremie till
Länsförsäkringar Sak. Premien baseras
bland annat på exponering och skade
historik, men också på hur stort så kal�
lat självbehåll bolaget väljer. Självbehål
let kan jämföras med den självrisk som
privatpersoner och företag betalar inom
skadeförsäkring. Genom gemensam
upphandling och intern återförsäkring
behålls den största delen av återförsäk
ringspremien inom länsförsäkringsgrup
pen och kostnaderna för externa återför
säkrare blir mindre och stabilare, något
som gynnar Länsförsäkringar Stock
holms kunder.
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Styrelse
Villard, ordförande. Född 1949. Invald 2006. Jur.kand.
1 Christer
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Wallenstam AB, Segulah III och IV,
Aptic AB, Drottningholmsteaterns vänförening och Stockholms köpmanklubb. Ledamot Länsförsäkringar Bank och AB Segulah.
Tidigare erfarenhet: Ett flertal vd-uppdrag inom bank och finans.
Rosenström, vice ordförande. Född 1942. Invald 1989.
2 Jan
Civilingenjör. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Svensk Glasåtervinning AB, KK-stiftelsens expertkompetensprogram Meny. Ledamot
Vasamuseets vänförening. Tidigare erfarenhet: Ett flertal chefsbefattningar inom IBM koncernen; bland annat vice vd IBM Svenska AB, vice vd
Exportrådet, vd Livsmedelsindustrierna och Livsmedelsföretagen.

1

2

3

Barnekow, styrelseledamot. Född 1962. Invald
3 Charlotte
2012. Jur.kand. Head of Insurance Risk Management på Ericsson.
Tidigare erfarenhet: Ett flertal befattningar inom försäkringsindustrin
inklusive affärsområdeschef på AIG Europe SA. Ordförande i Swedish
Risk Management Association.
Anders Blix, styrelseledamot. Född 1947. Invald 2010. Fil.kand.
4 DIHR.
Övriga styrelseuppdrag: Ägare och ordförande i BusinessResult Sverige AB och Existor AB. Ordförande Image Group AB samt Vårdoch Omsorgskompaniet AB. Ledamot i Stockholms Grosshandelssocietet
och Stockholms Borgerskap. Tidigare erfarenhet: Företagsledare, vd och
styrelseledamot inom Esselte-, Eken- och Hexagonkoncernen.

4

5

6

Agneta Dreber, styrelseledamot. Född 1946. Invald 2001.
5 Civilekonom.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SLSO Stockholm
läns sjukvårdsområde, Sveriges Radio. Vice ordförande Stockholms
köpmanklubb. Suppleant Handelshögskolans styrelse. Tidigare erfarenhet: Departementsråd i civildepartementet, borgarråd i Stockholm,
generaldirektör Folkhälsoinstitutet, förvaltningschef inom sjukvården i
Stockholms läns landsting, vd Livsmedelsföretagen.
Kassander, styrelseledamot. Född 1958. Invald 2012.
6 Ylva
Civilekonom. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Vasamuseets
vänförening, stiftelsen Vasa Rediviva. Tidigare erfarenhet: Ett flertal
chefsbefattningar på Svenska Dagbladet, konsult på Entra Data och vice
vd Funplanet.
Malcolm Lindblom, styrelseledamot. Född 1963. Invald 2007.
7 Koncernchef
Hoist Technology Group AB. Övriga styrelseuppdrag:

7

8

9

Ordförande Hoist Technology Group AB och dotterbolag, Hoist Energy
Group AB och dotterbolag och C&M Stockholm AB. Tidigare erfarenhet:
Grundare av Hoist AB.
Madis Üürike, styrelseledamot. Född 1943. Invald 2000.
8 Pol.
mag. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Estniska huset, RagnSells
AS, Nordiska Investeringsbanken och Revisionskommittén vid Europeiska
Investeringsbanken EIB. Tidigare erfarenhet: Universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala Universitet, vd i börsnoterat bolag samt ett flertal
styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag.
Lars Dahl, personalrepresentant. Född 1977. Invald 2011.
9 Affärsstödsspecialist
rådgivning, Bank & Livprodukter. Övriga
styrelseuppdrag: Ordförande FTFs personalklubb.

10

11

12

Bodlund, personalrepresentant. Född 1954. Invald
10 Ingemar
2010. Säljare Liv, Försäljning Regioner. Övriga styrelseuppdrag: Vice
ordförande i FTFs personalklubb.
Johan Bendelius, personalrepresentant suppleant. Född 1960.
11 Invald
2012. Skadereglerare Egendom Företag.
Maria Torpman, personalrepresentant suppleant. Född 1982.
12 Invald
2012. Affärsstödsspecialist Privat.
Josefin Mallmin, styrelsens sekreterare. Född 1977.
13 A1
Advokater.

13
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Företagsledning
Vd. Född 1970. Anställd sedan
2013. Tidigare erfarenhet: Chef
affärsområde Konsument SBAB,
Distributionschef Ifs privataffär
i Sverige samt andra befattningar
inom If skadeförsäkring AB och
Dial Försäkrings AB.

Fredrik Bergström

vVd, CFO. Född 1957. Anställd
sedan 2010. Tidigare erfarenhet:
Riskchef inom Kapitalförvaltning
och aktiechef Sverige Handels
banken, Finanschef och vVD inom
SPP Liv.

Henrik Sandberg

vVd, chef Försäljning Regioner.
Född 1964. Anställd sedan 2011.
Tidigare erfarenhet: Regionchef
Nordea, olika kontorschefsupp
drag samt andra ledande befatt
ningar inom Nordea, Kundansvarig
Företag Nordea, Privatrådgivare
Nordea.

Johan Brinkeborn

Chef Skador & Affärsstöd. Född
1972. Anställd sedan 2011. Tidiga
re erfarenhet: Chef Kund- och Ska
decenter Agria Djurförsäkring, chef
Kundcenter och Webb Agria Djur
försäkring, Produktchef Agria Djur
försäkring, chef Affärsstöd Agria
Djurförsäkring.

Agnes Fabricius

Chef Försäljning Kundcenter. Född
1967. Anställd sedan 2006. Tidiga
re erfarenhet: Chef Skador och ut
redning Länsförsäkringar Liv, Chef
Produktion Länsförsäkringar Liv,
Utbildningschef Länsförsäkringar
Liv och Regionchef Wasa Liv.

Robert Collin

Chef Bank & Livprodukter. Född
1962. Anställd sedan 1998. Tidi
gare erfarenhet: Chef Affärsområde
Privatkund Stab, Chef Affärsanalys
Privatkund och Affärsområdeschef
Bank och Fond Länsförsäkringar
Stockholm, Kontorschef produkt
och affärsutveckling WASABan
ken, Kontorschef och Kundansvarig
Nordbanken/PK Banken.
Christer B Andersson

Chef Sakprodukter. Född 1954.
Anställd sedan 1998. Tidigare erfa
renhet: Produktutvecklare Länsför
säkringsbolagen AB, Affärsområ
deschef Länsförsäkringar Uppsala.

Jörgen Rydhmer

Chef Affärsutveckling. Född 1961.
Anställd sedan 2005. Tidigare er
farenhet: Chef Human Resource
Länsförsäkringar Liv, Chef Kom
petens & Information Länsförsäk
ringar Liv, Verksamhetsutveckling
Wasa Liv, Verksamhetsutveckling
Skandia Liv.

Eva Allqvie

Chef Kommunikation & Marknads
stöd. Född 1951. Anställd sedan
2005. Tidigare erfarenhet: Chef
Kunddialog Länsförsäkringar Stock
holm. Kommunikation och mark
nadsföring på Postbanken, Nordea,
Swedbank och Skandia.

Per Göransson

Chef Human Resource. Född
1960. Anställd sedan 2001. Tidi
gare erfarenhet: Intern PA-konsult
Luftfartsverket Stockholm/Arlanda,
Personalsekreterare Socialför
valtningen Norrköpings kommun,
Forskningsassistent Pedagogiska
institutionen, Universitet i Linkö
ping.

Marie Sohlberg
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Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar
Stockholm och ska enligt bolagsordningen bestå av minst 50 fullmäktige. Fullmäktig ska vara försäkringstagare i företaget.
För att öka ägarinflytandet i företaget beslutade bolagsstämman att införa ett nytt system för val till fullmäktige. Från och med
bolagsstämman 2010 är samtliga ledamöter valda av delägarna.
Delägarna har även möjlighet att nominera kandidater vid de årliga
valen.

Mandattid till och med bolagsstämman 2013

Mandattid till och med bolagsstämman 2015

Namn

Född

Yrke

Ort

Namn

Född

Yrke

Ort

Bergendorff Peter

1940

Herr

Täby

Bengtsson Bengt

1946

Kommunikationskonsult

Upplands Väsby

Cramner Ketty

1947

fd Egen företagare

Vallentuna

Broström Karin

1954

Lantbrukare

Norrtälje

Ekelund Olof

1938

Civ.ek.

Stockholm

Eklöf Annika

1972

Redovisningskonsult

Vallentuna

Glinning Matz

1967

Guldsmed

Stockholm

Ellenius Ingegerd

1942

Lantbrukare

Märsta

Gustavsson Stefan

1981

Servicechef

Stockholm

Gustavsson Alf

1945

Utbildningschef

Västerhaninge

Iveroth, Lennart

1954

Lantbrukare

Ekerö

Holmgren Jerker

1960

v Vd

Lidingö

Lindell Åke

1938

Vd

Lidingö

Larsson Benny

1957

Kriminalkommissarie

Stockholm

Magnusson Martin

1977

Lantbrukare

Tyresö

Lindh Anders

1958

Direktör

Ekerö

Myhr Jonas

1982

Civ.ingeniör

Nacka

Mossberg Ahlengärd Lotta

1953

Generalsekreterare

Norrtälje

Olsson Roger

1971

Grafiker

Vallentuna

Olsson Carl Axel

1941

Egen företagare

Vallentuna

Piehl Carl-Gustaf

1948

Direktör

Stockholm

Petterson Åke

1946

Senior Advisor

Farsta

Rexhall Karina

1968

Pedagog

Norrtälje

Reinius Robert

1938

Civ.ek.

Stockholm

Sander Jan

1945

Bygg.ing.

Värmdö

Runesson Anders

1955

Lantbrukare

Norrtälje

Stenlund Caroline

1979

Läkarsekr.

Spånga

Skoglund Henrik

1971

Territory Manager

Täby

Söderström Berit

1964

Lantbrukare

Norrtälje

Söderman Otto

1978

Vd

Märsta

Vedin Lars

1949

Leg läkare

Stockholm

Wikberg Micael

1960

Direktör

Täby

Virgin Christian

1974

Lantbrukare

Brottby

Åsell Vivi-Anne

1947

Ekonomichef

Edsbyn

Mandattid till och med bolagsstämman 2014
Namn

Född

Yrke

Ort

Aronowitsch Mikael

1951

Vd

Täby

Björnlund Thobias

1981

Säljare

Bagarmossen

Danielsson Britt-Marie

1947

Lantbrukare

Märsta

Fagerström Susanna

1970

Hotellchef

Norrtälje

Gustafsson Per

1959

Auktoriserad revisor

Saltsjö-Duvnäs

Haxne Robert

1942

fd Direktör

Täby

Hollmark Mikael

1964

Vd

Täby

Jönsson Kasper

1985

Civ.ek

Skogås

Lagerhorn Hans

1944

fd. Brandchef

Spånga

Lindgren Sven-Erik

1942

Lantbrukare

Norrtälje

Modalen Magnus

1958

Vd

Stocksund

Nilsson Lina

1971

Kriminolog

Stockholm

Perlmutter Henrik

1950

Civ.ing.

Stockholm

R K Jönsson Yngve

1951

Direktör

Tumba

Ringström Svante

1947

Glasmästare

Ekerö

Sandlund Håkan

1945

Civ.ek.

Stockholm

Tärnström Jan-Erik

1949

Lantbrukare

Kungsängen

Wijkmark Göran

1944

Direktör

Järfälla

Östling Per

1961

Community Design
Manager

Lidingö
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Ord och uttryck
Affär för egen räkning, f e r. Den del av försäkringen som ett försäkringsföretag själv står
risken för och som alltså inte återförsäkras hos andra företag. Affär för egen räkning är med
andra ord bruttoaffär minskad med avgiven återförsäkring.
Avvecklingsresultat. Avvecklingsresultat eller skadeavvecklingsresultat innebär vinster eller
förluster i försäkringsbolags bokslut, uppkomna på den i föregående bokslut avsatta
ersättningsreserven.
Balanserade vinstmedel. Utgörs av föregående års fria egna kapital efter avsättning till
säkerhetsreserv. Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital.
Bruttoaffär. Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären som återförsäkrats hos
andra företag.
Direkt försäkring. Försäkringsavtal som företaget ingår med försäkringstagare utan
förmedling av annat försäkringsföretag.
Diskontering av oreglerade skador. Nuvärdesberäkning av framtida skadeutbetalningar
i försäkringsaffär med lång avvecklingstid.
Driftskostnader. Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kostnader för
försäljning, förvaltning och administration.
Driftskostnadsprocent. Driftskostnader i förhållande till premieintäkt efter avgiven
återförsäkring.
Ej intjänade premier. En skuldpost, som motsvarar den del av premieinkomsten som vid
bokslutet hänför sig till nästkommande år.

Oreglerade skador. De skador som inträffar under räkenskapsåret hinner av olika skäl
inte alltid slutregleras före årets utgång. I bokslutet måste därför en avsättning göras för
beräknade, ännu inte utbetalda försäkringsersättningar. Denna skuldpost kallas oreglerade
skador.
Placeringstillgångar. De pengar som betalas in och som inte behövs i den löpande rörelsen
placeras enligt myndigheternas föreskrifter och i övrigt på bästa sätt för att ge god avkastning och värdetillväxt. Placeringstillgångar är en sammanfattande benämning på företagets
“lager” av statspapper, obligationer, förlagsbevis, aktier, fastigheter och lån.
Premieinkomst. Motsvarar under året influtna premiebelopp. Istället för premieinkomst
används ofta den kortare benämningen premier.
Premieinkomst för egen räkning, f e r. Är premieinkomst minus avgivna återförsäkrings
premier.
Premieintäkt. Avser, kort uttryckt, den premieinkomst som belöper på räkenskapsåret.
Premierna inbetalas vid skilda förfallodagar under året och avser som regel en försäkringstid
av ett år. Denna del av premieinkomsten, som avser påföljande år, redovisas i bokslutet som
en skuldpost och kallas ej intjänade premier. Motsvarande skuldpost vid räkenskapsårets
början frigörs och är en intäkt för det aktuella året. Premieintäkten för året består av
följande poster: Ej intjänade premier vid årets början plus premieinkomst under året minus
ej intjänade premier vid årets slut.
Reservfond. Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för
täckning av balanserad förlust.
Självbehåll. Det högsta försäkrings- eller skadebelopp på en och samma risk som en
försäkringsgivare håller för egen räkning, dvs utan återförsäkring.

Försäkringsersättningar. Utbetalda försäkringsersättningar plus oreglerade skador vid årets
slut minus oreglerade skador vid årets början. En del av försäkringsersättningarna utgörs av
reservavvecklingsresultat. Dessutom ingår driftskostnader för skadereglering.

Skadeprocent. Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring i förhållande till
premieintäkt efter avgiven återförsäkring.

Försäkringstekniska avsättningar. Sammanfattande benämning på ej intjänade premier,
kvardröjande risker, oreglerade skador och återbäring.

Solvensmarginal. Det minimikapital som enligt lagstiftningen krävs för att driva
verksamheten.

Kalkylränta. Eftersom premierna betalas i förskott och viss tid förflyter från det en skada
inträffar till dess ersättning utbetalas, uppsamlas hos företaget ett kapital som ger avkastning. Den beräknade räntan på detta kapital kallas kalkylränta. Denna ränta överförs
i resultaträkningen från finansrörelsen till försäkringsverksamheten.

Säkerhetsreserv. Avsättning till säkerhetsreserv är en bokslutsdisposition. Säkerhetsreserven är till för att utjämna svängningar i riskförloppet och osäkerhet i beräkningsunderlaget
för avsättning för ej intjänade premier och oreglerade skador.

Kapitalbas. Summan av eget kapital, obeskattade reserver samt uppskjuten skatt.
Kapitalkvot. Förhållandet mellan tillgängligt total kapital och totalt kapitalkrav, uttryckt
i procent, är ett riskbaserat mått som visar kapitalstyrkan hos försäkringsföretag enligt
kommande Solvens 2 regelverk.
Konsolideringsgrad. Förhållandet mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen
räkning, uttryckt i procent. Konsolideringsgraden, beräknad på detta sätt, är det mått på
kapitalstyrka hos försäkringsföretag som normalt används.
Konsolideringskapital. Sammanfattande benämning på eget kapital, obeskattade reserver
samt uppskjuten skatt.
Kvardröjande risk. Om reserven för ej intjänade premier bedöms otillräcklig för att täcka
förväntade skade- och driftskostnader för det gamla försäkringsbeståndet fram till nästa
förfallodag, ska avsättning för kvardröjande risk ske.

Uppskjuten skatt. Avser beräknad skatt för orealiserade värdeförändringar på placerings
tillgångar.
Utjämningsfond. Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl utsatt för betydande kastningar i årsresultaten, främst beroende på antalet storskador och deras omfattning. För att
utjämna dessa kastningar har till och med 1990 skattefri avsättning kunnat ske till en fond,
som kallas utjämningsfond. Ytterligare avsättning får inte göras. Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av fonden.
Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom
användning av denna fond.
Återförsäkring. Om ett försäkringsföretag inte kan eller vill bära hela den ansvarighet som
det iklätt sig gentemot försäkringstagare, återförsäkrar företag, helt eller delvis, de tecknade
försäkringarna. Man talar härvid om avgiven återförsäkring respektive mottagen återförsäkring (indirekt försäkring).
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