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Innehåll

Kort om Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Uppsala är ett kund-
ägt bolag med verksamhet i Uppsala län. 
Bolaget är självständigt och dess ledning 
och styrelse finns i länet. Bolaget sam-
arbetar med övriga 23 lokala länsför-
säkringsbolag i länsförsäkringsgruppen 
som tillsammans äger Länsförsäkringar 
AB med dotterbolagen Länsförsäkring-
ar Sak, Länsförsäkringar Liv och Läns-
försäkringar Bank samt djurförsäkrings-
bolaget Agria. Länsförsäkringar Uppsala 
har butiker i Uppsala, 

Enköping och Tierp. Antalet anställda är 
200 personer och 16 fritidsombud. Verk-
samheten omfattar sak-, livförsäkring 
och banktjänster samt fastighetsmäklar-
tjänster som förmedlas via Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling.

Länsförsäkringar Uppsala är mark-
nadsledande och mer än varannan villa-
ägare, drygt 40 procent av företagen och 
95 procent av alla lantbrukare har sina 
försäkringar hos bolaget.

Uppsala läns Brandstodsbolag grundades år 1845 av Robert von Kraemer. 

1971 bytte bolaget namn till Länsförsäkringar Uppsala.

Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den  
15 mars 2011 kl 17.00 på Eklundshof, Uppsala.
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Detta är Länsförsäkringar Uppsalas värld. Vi hjälper kunderna 
med hela den ekonomiska tryggheten – allt från köp av bostad, 
försäkringar för sak och person, banktjänster och bolån till oli-
ka typer av sparande. Och vi finns där för våra kunder när det 
som inte får hända ändå händer, när någon drabbas av en ska-
da. Våra framgångar bygger på vår lokala närvaro och långa 
erfarenhet. Vi har ett väl genomtänkt produktutbud till kon-
kurrenskraftiga villkor, en skadereglering av hög kvalitet, och 
medarbetare med stort engagemang för länets kunder.

Även om vi varit framgångsrika i marknaden under 2010, 
så är bolagets resultat en besvikelse. Året började och slutade 
med vargavinter, vilket haft stor negativ påverkan på bolagets 
försäkringsresultat. Resultatet i försäkringsrörelsen blev mi-
nus 43,9 Mkr i moderbolaget. Totalt resultat före skatt och dis-
positioner blev dock betydligt bättre, plus 42,4 Mkr. Den stora 
skillnaden är en effekt av att bolagets kapitalförvaltning, som 
hade ett resultat på cirka 127 Mkr. Under 2010 har bolaget be-
talat ut återbäring till privat- och företagskunder på totalt cirka 
22 Mkr baserat på tidigare års goda resultat.

Under året har allt fler kunder breddat sitt engagemang hos 
Länsförsäkringar Uppsala. Bland privatpersoner har antalet 
helkunder, som har betaltjänster, försäkringar, sparande och 
lån i bolaget ökat med cirka 1 150 stycken. Det är en myck-
et bra siffra och i nivå med förväntningarna. Bland företags- 
och lantbrukskunder har antalet helkunder ökat med cirka 150 
kunder. Helkundsutvecklingen är ett tydligt tecken på att bola-

gets strategi fungerar och att vårt erbjudande är attraktivt för 
många kunder. 

Trots hård konkurrens, behåller Länsförsäkringar sin mark-
nadsledande position inom sakförsäkring. Antalet villahem- 
och bilförsäkringskunder har ökat kraftigt under året och nu är 
mer 60 000 personbilar i länet försäkrade hos oss. Vi försäkrar 
också drygt 50 procent av länets hushåll, 41 procent av länets 
företag och 95 procent av länets lantbruk.

Den gångna vintern var en av de svåraste vintrarna på 
mycket länge. Detta påverkade i hög grad våra kunder som 
drabbades av betydligt fler skador än en normalvinter. Ett 
stort antal lantbruk drabbades av byggnadsskador på grund 
av snötryck, antalet värmepannor och vattenledningar som 
inte klarade den kraftiga kylan ökade markant, liksom antalet 
bilskador. Denna kraftiga ökning av antalet skador har tydligt 
påverkat årets resultat i sakförsäkringsrörelsen.

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största privat-
bank och i år har banken ytterligare stärkt sin position lokalt. 
Antalet bankkunder i Länsförsäkringar Uppsala har ökat med 
8,3 procent. Under året har vi fortsatt att utveckla vår bank-
verksamhet, inte minst på företagssidan. Nu erbjuder vi också 
banktjänster för småföretag, en viktig milstolpe för vår bank. 

2010 märktes en stark återhämtning i svensk ekonomi. Det-
ta hade en positiv påverkan på bankverksamheten och särskilt 
på utlåningen till bostadslån. Den 1 oktober införde Finansin-
spektionen det så kallade bolånetaket vilket fick en viss däm-

   När vi summerar året som gått kan vi glädja oss åt att ytterligare 1 300 kunder 

valt Länsförsäkringar Uppsala för hela sin ekonomiska trygghet – försäkringar, 

banktjänster och sparande. Vi har hjälpt 33 000 kunder som drabbats av skador. 

Vi har lotsat 800 kunder genom deras bostadsaffär, en stor och viktig händelse för 

de flesta, och i samband med det hjälpt dem med bolån, försäkringar, banktjänster 

och sparande. Vi har bidragit med råd, tips och kunskap i möten med kunder och 

samarbetspartners, med målet att minska antalet skador, något som är till nytta 

för både kunderna och bolaget. 

”Allt fler kunder väljer oss för hela sin  
ekonomiska trygghet”
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pande inverkan på bolånen. Utlåningen bromsades något under 
det sista kvartalet på året. Bankverksamheten växte med drygt 
16 procent under 2010. Marginalerna i verksamheten har för-
bättrats vilket skapar förutsättningar för fortsatt utveckling på 
marknaden.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges tred-
je största fastighetsmäklarkedja, och har nu funnits i Uppsala 
län i fyra år. I år har vi samlat medarbetare från olika affärs-
områden i butiken på Drottninggatan, vilket ytterligare marke-
rar vårt helhetserbjudande i samband med bostadsaffären, och 
underlättar för både kunder och medarbetare. Aktiviteten för 
våra fastighetsmäklare har varit hög och de har förmedlat to-
talt cirka 800 bostäder i länet under året. 

Länsförsäkringar Uppsala har en lång tradition av skade-
förebyggande arbete. Det är en naturlig del av vår verksamhet 
och ett mycket viktigt arbete för att hålla ner antalet skador. 
Under året har skadeförebyggande insatser framför allt genom-
förts när det gäller bränder och vattenskador. Under sommaren 
fick lantbrukskunder erbjudande om besiktning av brandskydd 
och hjälp med montering av brandvarnare och brandsläckare. 
I november anordnades brandskyddsdagar i våra butiker, då vi 
informerade om brandrisker och brandskydd och sålde säker-
hetsprodukter till rabatterat pris. 

Konkurrensen på försäkrings- och bankmarknaden är allt-
jämt hård och vi måste ständigt se över vår effektivitet och bli 
bättre på det vi gör för våra kunder. Så har vi gjort även i år. 

Vi har gjort en genomgående översyn av bolaget vilket resulte-
rat i en förändrad organisation och lägre driftskostnader. Vårt 
mål är att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv organisation 
som kan åstadkomma störst nytta för våra kunder, som också 
är våra ägare. 

Länsförsäkringar Uppsala strävar efter att vara en attrak-
tiv arbetsgivare lokalt. Bolaget har nära tvåhundra medarbeta-
re spridda över länet, som varje dag visar stort engagemang för 
kunderna och därmed bidrar till bolagets framgång.

Även i år fick Länsförsäkringar utmärkelser från Svenskt 
Kvalitetsindex för Sveriges mest nöjda kunder när det gäller 
sakförsäkring, tjänstepension, bank och bolån. Det är förstås 
glädjande, och ett viktigt kvitto på att kunderna uppskattar 
vårt erbjudande och det vi står för.

I våra regelbundna kundundersökningar ger kunderna oss 
konsekvent höga betyg. Kundernas förtroende, för oss som ett 
lokalt och kundägt bolag, är den absolut viktigaste framgångs-
faktorn för att vi ska säkerställa en fortsatt positiv utveckling 
för Länsförsäkringar Uppsala.

Ann-Christin Norrström
Vd
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Styrelsen och verkställande direktören 
för Länsförsäkringar Uppsala avger här-
med årsredovisning för 2010, bolagets 
166:e verksamhetsår.

Verksamhetsinriktning
Länsförsäkringar Uppsala, vars verk-
samhetsområde är Uppsala län, erbjuder 
ekonomisk trygghet till privatpersoner, 
lantbruk och övriga företag. Detta görs 
genom att erbjuda kunderna ett heltäck-
ande försäkringsskydd i form av sak- och 
personförsäkringar samt spar- och låne-
produkter.

Bolaget tar även emot återförsäkring 
från andra försäkringsbolag, främst bo-
lag inom länsförsäkringsgruppen.

Länsförsäkringar Uppsala erbjuder 
även bolagets kunder finansiella tjäns-
ter genom avtal med Länsförsäkringar 
Bank, Länsförsäkringar Liv och Läns-
försäkringar Fonder. Resultatet av dessa 
affärer ingår inte i bolagets försäkrings-
tekniska resultat utan redovisas i den 
Icke-tekniska redovisningen under pos-
terna övriga intäkter och övriga kostna-
der.

Länsförsäkringar Uppsala säljer 
dessutom djur- och grödaförsäkring i 
samarbete med Länsförsäkringar AB 
och dess dotterbolag Agria. Resultatet 
av denna försäljning ingår i bolagets för-
säkringstekniska resultat.

Länsförsäkringar Uppsala äger 100 
procent av aktierna i Länsförsäkringar 
Uppsala Fastighets AB. Bolaget har till 
ändamål att äga och förvalta Länsför-

säkringar Uppsalas innehav i Humlegår-
den, som äger och förvaltar fastigheter 
i Stockholm. Länsförsäkringar Uppsala 
förvärvade den 31 december 2008 samt-
liga aktier i BoCity i Uppsala AB. BoCi-
ty i Uppsala AB ś verksamhetsidé är att 
vara en mötesplats för bostadsintressera-
de i Uppsalaområdet.

Dotterbolagens rörelseresultat ingår 
inte i koncernens försäkringstekniska re-
sultat utan redovisas i den Icke-teknis-
ka redovisningen under posten resultat i 
dotterbolag.

Organisation och struktur
Länsförsäkringar Uppsala ingår som ett 
av 24 lokala och självständiga bolag i fe-
derationen länsförsäkringsgruppen. Ge-
mensamt äger de 24 länsförsäkringsbo-
lagen Länsförsäkringar AB som i sin tur 
bland annat äger Länsförsäkringar Bank, 
Länsförsäkringar Liv och Agria.

Bolaget är självständigt och bolags-
formen är ömsesidigt försäkringsbolag, 
vilket innebär att bolaget ägs av kunder-
na, bolagets försäkringstagare.

Länsförsäkringar Uppsalas kunder 
väljer vid valmöten i åtta geografiska 
distrikt totalt 60 fullmäktigeledamöter 
som företräder dem på bolagsstämman. 
Valmöten utlyses genom annons i lokal-
tidning och på bolagets hemsida. Full-
mäktige väljs för en period av tre år.

Bolagsstämman utser bolagets styrel-
se som består av minst sju och högst åtta 
ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för 
en period av tre år. Därutöver ingår Vd 

och två personalrepresentanter i styrel-
sen.

Styrelsen för Länsförsäkringar Upp-
sala ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägen-
heter. I detta ansvar ingår att fastställa en 
ändamålsenlig organisation, övergripan-
de mål och strategier för verksamheten 
samt riktlinjer för kontroll och styrning 
av verksamheten.

Styrelsen fastställer årligen en ar-
betsordning för sitt arbete, en instruktion 
för Vd samt policy och riktlinjer för de 
viktigaste områdena, såsom försäkrings-
tekniska riktlinjer, konsolideringspoli-
cy, återförsäkringspolicy, placeringsin-
struktioner etc. Styrelsen har under 2010 
haft nio sammanträden samt ett strategi-
seminarium.

Beredning av val till styrelsen utförs 
av en särskild valberedning som är ut-
sedd av bolagsstämman.

Revision utförs dels av den av bo-
lagsstämman utsedda auktoriserade re-
visorn, dels av den av styrelsen utsed-
da oberoende granskningsfunktionen. 
Riskkontroll och lagefterlevnad följs upp 
genom funktionerna Riskkontroll och 
Compliance som opererar på Vd:s upp-
drag. Tillförordnad aktuarie granskar 
bolagets försäkringstekniska riktlinjer, 
samt bedömer och beräknar att de för-
säkringstekniska avsättningarna är till-
räckliga.

Antal anställda, hälsoläget, löner, er-
sättningar och sociala avgifter, samt hur 
bolagets ersättningssystem är uppbyggt 

Förvaltningsberättelse

LÄ NSFöRSÄ K R I NGA R U ppSA LA

ORG N R 51760 0 -9529
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framgår av not 42. Från och med 1 ja-
nuari 2010 har nya allmänna råd (FFFS 
2009:7) om ersättningspolicy i försäk-
ringsföretag börjat gälla. Bolagets styrel-
se har fastställt en ersättningspolicy för 
bolaget som finns tillgänglig på bolagets 
hemsida. En uppdaterad policy kommer 
att föreläggas 2011 års bolagsstämma 
och därefter ersätta nuvarande policy.

Väsentliga händelser under året
För Länsförsäkringar Uppsalas del blev 
2010 ett skadedrabbat år. Sträng kyla och 
stora snömängder under inledningen av 
2010 resulterade i ett stort antal frys- 
och snötrycksskador. Även antalet tra-
fikrelaterade skador ökade kraftigt som 
ett resultat av det extrema vädret. Sam-
mantaget beräknas de vinterrelaterade 
skadorna i början av året ha ökat skade-
kostnaden för egen räkning med cirka 55 
– 60 Mkr. Året slutade även som det bör-
jade, det vill säga mycket snö och sträng 
kyla, vilket även genererat nya skador, 
dock inte i samma omfattning som i bör-
jan av året.

Bolaget fick även känna på effekter-
na av det stora askmolnet som uppstod i 
samband med vulkanutbrottet på Island. 
I detta fall blev skadekostnaden inte så 
stor, men askmolnet resulterade i ett stort 
antal reserelaterade skador som innebu-
rit mycket arbete för bolagets skadereg-
lerare.

Utöver de naturrelaterade skadorna 
fick bolaget även en storbrand i början av 
december med en beräknad skadekostnad 

på cirka 30 Mkr brutto, det vill säga före 
återförsäkring. Efter återförsäkring be-
räknas denna skada kosta bolaget drygt 
9 Mkr.

Viktiga händelser efter 
verksamhetsårets slut
Inga händelser av väsentlig betydelse 
finns att rapportera.

Resultat och ekonomisk ställning
Direkt skadeförsäkring

Premieinkomstens fördelning (egen affär)

Privat
58%

Lantbruk
12%

Företag
30%

Premieinkomst och marknad
premieinkomsten, för egen affär, upp-
gick till 579,3 (576,5) Mkr. premien i 
mottagen återförsäkring minskade med 
4,8 Mkr till 72,6 Mkr.

Premieinkomst brutto per försäkringsgren

Mkr  2010  2009

Sjuk och olycksfall 16,4 15,1

Hem och villa inkl fritidshus och båt 141,6 145,1

Företag, lantbruk och fastighet 162,4 161,9

Motorfordon (kaskoförsäkring) 147,9 141,6

Trafikförsäkring 111,0 112,8

Summa direktförsäkring brutto 579,3 576,5

Mottagen återförsäkring 72,6 77,4

Totalt  651,9  653,9

Nedanstående tabell visar bolagets mark-
nadsandelar

Marknadsandelar, %  2010  2009

Hem 42,2 40,2

Villa 58,6 58,3

Fritidshus 50,8 51,9

Personbil 41,0 39,4

Lantbruk 95,0 95,8

Traktor 87,0 87,7

Företag 41,1 39,5

Företagsmotor (endast juridisk person) 52,0 47,0

Skadeutfall
Årets skadekostnad brutto, exklusive 
skaderegleringskostnader, uppgick till 
535,3 (427,6) Mkr. Direktaffärens ska-
dekostnad brutto, exklusive skaderegle-
ringskostnader, uppgick till 481,9 (368,1) 
Mkr. Orsaken till den kraftiga ökningen 
är den extrema vintern med mycket snö 
och sträng kyla som medförde ett stort 
antal snötrycks- och frysskador. Dessut-
om förorsakade vädret fler trafikolyckor 
som resulterat i en ökad kostnad för både 
personskador och skador på fordon.

I mottagen återförsäkring uppgick 
skadekostnaden till 53,4 (59,5) Mkr. 
Inom mottagen återförsäkring svarar 
mottagen trafikåterförsäkring för 17,8 
(19,5) Mkr av skadekostnaden.

Skadefrekvensen i motorfordonsför-
säkring uppgick till 156,8 (148,8) ska-
dor per 1 000 försäkringar medan frek-
vensen för övriga branscher (kombinerad 
försäkring) uppgick till 96,3 (89,0) ska-
dor per 1 000 försäkringar.
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Skadeuppföljning per skademoment, kombinerad 
försäkring Antal anmälda skador

Skadekostnad, brutto (exklusive 
reservförstärkningar)

Mkr 2010 2009 2010 2009

Brand 320 229 85,9 41,6

Storm och natur 218 44 28,6 2,5

Inbrott, stöld och rån 1 045 1 082 11,9 14,9

Vatten 1 353 1 202 84,2 64,8

Maskin 1 350 1 051 12,3 9,4

Rättsskydd och ansvar 518 461 20,7 18,5

Olycksfall 774 701 8,5 10,9

Övrigt 3 518 3 203 26,3 27,4

Summa kombinerad försäkring 9 096 7 973 278,4 190,0

Skadeuppföljning per skademoment, motorförsäkring
Antal anmälda skadearter  

(ej antal skador)
Skadekostnad, brutto (exklusive 

reservförstärkningar)

Mkr 2010 2009 2010 2009

Vagnskada 5 098 4 347 52,6 43,5

Stöld 422 542 5,4 6,7

Brand 124 113 3,3 5,4

Glas och räddning 6 424 6 304 14,5 14,5

Övrigt 5 877 4 251 9,9 10,4

Trafik 5 233 4 317 57,0 60,5

Summa motorförsäkring 22 978 19 874 142,7 141,0

Avvecklingen av tidigare års avsättning-
ar för oreglerade skador resulterade i ett 
avvecklingsresultat före avgiven återför-
säkring på 24,6 (8,3) Mkr. Resultatet ef-
ter att återförsäkrarna tagit sin del av re-
sultatet, var 30,4 (14,8) Mkr.

Förmedlad skadeförsäkring
Länsförsäkringar Uppsala förmedlar 
djur- och grödaförsäkring till Agria (dot-
terbolag till Länsförsäkringar AB). Bola-
get erhåller provision för den förmedla-
de affären som grundar sig på förmedlad 
volym. Under året erhöll bolaget 3,5 (3,1) 
Mkr i förmedlingsprovision för djur- och 
grödaaffären. provisionsintäkterna från 
den förmedlade sakförsäkringsaffären 
ingår i Skadeförsäkringsrörelsens tek-
niska resultat.

Nedanstående tabell visar volymen i 
den förmedlade sakförsäkringsaffären.

Premievolym förmedlad sakförsäkring 
Mkr  2010  2009

Djur- och grödaförsäkring 56,6 53,1

Summa förmedlad försäkring brutto  56,6  53,1

Förmedlad liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar Uppsala förmedlar liv- 
och pensionsförsäkring för Länsförsäk-
ringar Livs räkning. För den förmedla-
de affären får bolaget en ersättning som i 
huvudsak grundar sig på nyförsäljnings-
volymen och premieinkomstens storlek. 
För 2010 erhöll bolaget 30,6 (27,7) Mkr i 
intäkter från Länsförsäkringar Liv.

Bolaget har cirka 18 (16) årstjänster 
som arbetar med försäljning och kund-
vård inom liv- och pensionsförsäkring. 
Bolagets kostnader för affären uppgick 
till 32,5 (27,5) Mkr. Kostnaderna av-
ser främst försäljnings- och administra-
tionskostnader.

Resultatet för 2010 uppgick till -1,9 
(0,1) Mkr. Resultatet av denna affär redo-
visas i resultaträkningen under det Icke 
tekniska resultatet i posterna övriga in-
täkter och övriga kostnader.

Tabellen nedan visar premieinkomst, 
förvaltat kapital och antal kunder i den 
förmedlade livförsäkringsaffären.

Förmedlad livförsäkring, Mkr  2010  2009

Premieinkomst 402 389

Förvaltat kapital 5 922 5 543

Antal livförsäkringskunder  50 308  48 382

Premieintäkt och Försäkringsersättningar (f e r)
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Tkr 2010 2009 2008 2007 2006

ReSulTAT

Premieintäkt f e r 563 888 571 830 570 470 550 122 568 628

Kapitalavkastning från finansrörelsen 22 765 21 965 38 069 30 807 22 333

Försäkringsersättningar f e r –503 316 –419 342 –464 644 –445 447 –448 829

Driftskostnader f e r –135 622 –137 057 –129 074 –117 674 –114 371

Övriga tekniska kostnader – – – – –

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring och rabatter –52 284 37 395 14 821 17 808 27 761

Återbäring och rabatter 2 583 –11 272 –1 920 –16 737 –27 697

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen –49 701 26 123 12 901 1 071 64

Finansrörelsens resultat 104 588 166 124 –389 476 101 947 153 190

Övriga intäkter och kostnader –18 052 –17 411 –8 580 –8 630 –7 786

Resultat i dotterbolag –419 –1 891 –149 –494 –662

Resultat före dispositioner och skatt 36 417 172 944 –385 304 93 895 144 806

Årets resultat 26 694 133 946 –253 153 75 543 111 489

eKOnOMiSK STällning

Placeringstillgångar, verkligt värde 1 855 277 1 815 560 1 620 835 2 028 146 1 855 633

Premieinkomst f e r 572 666 572 008 571 522 558 153 564 028

Försäkringstekniska avsättningar f e r 952 868 885 168 890 121 848 500 760 481

Erforderlig solvensmarginal* 118 151 115 042 115 042 110 488 100 062

Kapitalbas* 1 064 652 1 019 905 840 103 1 223 161 1 150 230

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 898 183 871 489 737 535 990 688 915 145

Uppskjuten skatt 226 716 216 995 176 961 309 135 306 488

Obeskattade reserver – – – – –

Konsolideringskapital 1 124 899 1 088 483 914 496 1 299 823 1 221 633

Konsolideringsgrad, % 196 190 160 233 217

nycKelTAl

Försäkringsrörelsen, %

Skadeprocent f e r 89,3 73,3 81,4 81,0 78,9

Driftskostnadsprocent f e r 24,1 24,0 22,6 21,4 20,1

Totalkostnadsprocent f e r 113,3 97,3 104,1 102,4 99,0

Kapitalförvaltningen, %

Direktavkastning 1,7 1,2 1,8 2,1 1,6

Totalavkastning 7,1 10,9 –16,8 7,1 10,4

* Avser moderbolagets erforderliga solvensmarginal och kapitalbas med beaktandet av övervärden i dotterbolags placeringstillgångar, vilket är i överensstämmelse med bolagets solvens-
deklaration

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som beskrivs i avsnittet om Moderbolagets redovisningsprinciper. 
Länsförsäkringar Uppsala tillämpar sedan den 1 januari 2007 så kallad lagbegränsad IFRS i såväl moderföretagets redovisning som i koncernredovisningen i och med detta  

omräknades även jämförelseåret 2006 enligt nya principer. 

Femårsöversikt för koncernen
Av femårsöversikten nedan framgår de olika resultatens delposter.
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Bank, Mkr  2010  2009

Inlåning 1 790,6 1 558,0

Utlåning 5 490,3 4 709,2

Fond 201,5 166,6

Total affärsvolym  7 482,4  6 433,8

Antal bankkunder 24 015 22 182

Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på moderbolagets pla-
ceringstillgångar uppgick vid verksam-
hetsårets slut till 1 860,1 (1 820,5) Mkr. I 
koncernen var marknadsvärdet på place-
ringstillgångarna 1 855,2 (1 815,6) Mkr 
och har följande struktur:

Placeringsstruktur utifrån avkastningsperspektivet

Mkr  2010  %  2009  %

Fastighetsrelaterat 151,1 8,1 140,0 7,7

Aktierelaterat 970,2 52,3 783,3 43,1

Ränterelaterat 733,9 39,6 892,3 49,2

Summa placerings- 
tillgångar  1 855,2  100,0  1 815,6  100,0

Moderbolagets likvida tillgångar upp-
gick vid verksamhetsårets slut till 80,5 
(47,3) Mkr. För koncernen var motsva-
rande siffra 81,3 (47,7) Mkr. I moderbola-
get och koncernen fanns även per den 31 
december 2010 34,2 (0,1) Mkr i likvid-
fordringar avseende sålda värdepapper.

Kapitalförvaltningens resultat brutto 
uppgick till 127,1 (188,1) Mkr i moderbo-
laget och till 127,4 (188,1) Mkr i koncer-
nen. Av detta resultat avsåg 106,7 (165,6) 
Mkr orealiserade värdeförändringar på 
placeringstillgångar i moderbolaget och 
i koncernen 106,7 (165,6) Mkr.

Resultat
Årets resultat före bokslutsdispositio-
ner och skatt uppgick i moderbolaget till 
42,4 (179,0) Mkr och i koncernen till 36,4 
(172,9) Mkr. Resultatet efter bokslutsdis-
positioner och skatt uppgick i moderbo-
laget till 49,5 (131,8) Mkr och i koncer-
nen till 26,7 (133,9) Mkr.

Försäkringsrörelsens tekniska resul-
tat blev -43,9 (30,3) Mkr i moderbolaget 
och i koncernen -49,7 (26,1) Mkr.

2010 års resultat är sämre än förvän-
tat. Förklaringen till detta är främst att 
bolaget drabbats av ett stort antal skador 
till följd av det extrema vinterväder som 
rådde i början av 2010. Totalt beräknas 
dessa skador ha inneburit en skadekost-

Förmedlad bankaffär
Länsförsäkringar Uppsala är även en 
försäljnings-/kundvårdskanal för Läns-
försäkringar Bank. För den försäljning 
och kundvård bolaget levererar erhåller 
bolaget provision. 2010 har varit ett bra 
år om man ser till tillväxten i den för-
medlade affärsvolymen. Tillväxten blev 
1 049 Mkr, vilket motsvarar en ökning 
på 16,3 procent. Under året har bolaget 
breddat bankerbjudandet, vilket innebär 
att även små och mindre företag omfat-
tas av erbjudandet. Under 2010 uppgick 
bolagets bankintäkter till 30,6 (24,8) 
Mkr. Intäktsökningen är en effekt av 
både ökad affärsvolym och att margina-
lerna förbättrats i och med att de extremt 
låga marknadsräntorna, som vi haft un-
der de senaste åren, kommit upp under 
2010.

I bolagets bankverksamhet finns 32 
(26) årstjänster som arbetar direkt med 
försäljning och rådgivning kring ban-
kens produkter. Kostnaderna i bolagets 
bankverksamhet uppgick till 46,0 (40,8) 
Mkr. Kostnaderna i denna affär utgörs 
till stor del av personal- och försälj-
ningskostnader, utöver dessa finns även 
kostnader som är relaterade till den af-
färsvolym som bolaget hanterar. Kost-
nadsökningen 2010 är en effekt av bo-
lagets beslut om att bredda bankaffären 
samt att öka tillväxten i den befintliga 
bankaffären, främst är det de volymbase-
rade kostnaderna samt personalkostna-
der som ökat. Bolaget skall enligt avtal 
med Länsförsäkringar Bank stå för 80 
procent av de konstaterade kreditförlus-
terna, dock maximerat till innevarande 
års ersättningar från Länsförsäkringar 
Bank. Under 2010 har Länsförsäkringar 
Uppsalas resultat belastats med kredit-
förluster om 0,2 (0,8) Mkr.

Länsförsäkringar Uppsalas resul-
tat av den förmedlade bankaffären blev 
-15,5 (-16,0) Mkr. Även resultatet av den-
na affär redovisas i resultaträkningen un-
der det Icke-tekniska resultatet i poster-
na övriga intäkter och övriga kostnader. 

Tabellen i nästa spalt visar affärsvo-
lymen i den förmedlade bankaffären.

nad som ligger cirka 55-60 Mkr utöver 
vad som varit normalt de senaste åren.

Förväntad framtida utveckling
Efter finanskrisen har världens aktie-
marknader återhämtat sig snabbt, flera 
börser är tillbaka på nivåerna före kri-
sen. Vi ser dock en fortsatt osäkerhet på 
finansmarknaderna, dels gäller det den 
skuldkris som finns i många västerländ-
ska ekonomier och dels gäller det de fi-
nanspolitiska åtgärder som satts in för 
att mildra krisen måste trappas ned och 
frågan är då om ”marknaden” kan stå på 
egna ben eller om vi får en förnyad oro 
som leder till nedgångar. Med andra ord 
så finns en stor del av risken kvar i mark-
naden, vilket bolaget har i beaktande.

Inom sakförsäkringsmarknaden räk-
nar vi med ett fortsatt hårt konkurrens-
läge, det finns dock signaler i marknaden 
som indikerar att priserna är på väg upp-
åt. på skadeområdet fortsätter vi att göra 
insatser för att minska kostnaden för 
brand-, vatten- och motorskador. Bola-
gets bedömning är att resultatet i försäk-
ringsrörelsen kommer att förbättras dels 
med tanke på att det stora underskottet 
2010 till största delen beror på naturrela-
terade skador och dels på att bolaget gör 
ansträngningar för att minska kostnader-
na i affären.

Den förmedlade bank- och livförsäk-
ringsaffären är fortfarande inne i en ex-
pansionsfas, vilket innebär kostnader 
för att bygga volym. Expansionsplaner-
na kommer att resultera i ett underskott 
i bankaffären under det kommande året, 
men det blir betydligt lägre än under 2010.

Risker i verksamheten
Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms 
vara väl balanserad. 2004 började bolaget 
att teckna trafikförsäkringsaffär, vilket 
på sikt kommer att öka bolagets risk i och 
med att denna affär kommer att stå för en 
betydande del av bolagets försäkrings-
tekniska avsättningar. Trafikförsäkring 
skiljer sig från övrig direkt affär genom 
att den har en lång avvecklingstid och att 
de stora skadorna ofta står för en mycket 
större del av den totala skadekostnaden. 
Utöver detta finns även en politisk risk in-
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byggd i trafikaffären, vilken innebär att 
försämringar som eventuellt införs i so-
cialförsäkringssystemet medför ett ökat 
kostnadsansvar för trafikförsäkringsbo-
lagen. En sådan förändring innebär även 
att skador som inträffat före förändring-
en blir dyrare att reglera. Sammantaget 
gör detta att risken i bolagets trafikaffär 
är större än i den övriga direktaffären. I 
dagsläget utgör trafikaffären drygt 37 pro-
cent av bolagets avsättning för oreglerade 
skador för egen räkning.

Den mottagna affären är till största 
delen svensk affär. Största risk i motta-
gen återförsäkring bedöms vara engage-
manget i Nordiska Atomförsäkringspoo-
len. Maximal ansvarighet för denna affär 
är 20,0 Mkr per skadehändelse. Den av-
givna affärens syfte är främst att minska 
bolagets försäkringsrisk och skapa teck-
ningskapacitet för bolaget.

För ytterligare information om risker 
och riskhantering se not 2.

information om icke-finansiella 
resultatindikationer
Miljö
Länsförsäkringar Uppsalas miljöarbete 
utgår från en i länsförsäkringsgruppen 
gemensam miljöpolicy. I den slås fast att 
bolaget ska ta miljöhänsyn och genom 
ständiga förbättringar arbeta för att mi-
nimera bolagets negativa miljöpåverkan. 
Länsförsäkringar Uppsala är tillsam-
mans med övriga länsförsäkringsbolag 
och Länsförsäkringar AB certifierade 
enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Hälsoläget
Enligt genomförd medarbetarundersök-
ning upplever 84 (87) procent att man 
är fullt frisk och trivseln bedöms till 4,1 
(4,1) på en femgradig skala. 2010 upp-
gick den totala sjukfrånvaron som andel 
av ordinarie arbetstid till 2,8 (3,4) pro-
cent. Samtliga medarbetare erbjuds en 
sjukvårdsförsäkring och avtal finns med 
företagshälsovården. Ohälsa förebyggs 
också genom subventionerade tränings-
kort, erbjudande om massage och lunch i 
nyckelcertifierad personalrestaurang.

För ytterligare information om per-
sonal och löneredovisning hänvisas till 
not 42.

Krisledningssystem
Företagets ledningsgrupp fungerar som 
Krishanteringsgrupp. Företaget har 
också en Säkerhetsgrupp och en Stöd-
grupp. Samtliga medarbetare ansvarar 
för att god säkerhet upprätthålls. Miss-
tankar om brister i eller hot mot säker-
heten meddelas någon i Säkerhetsgrup-
pen. Stödgruppens uppgift är att hjälpa 
till vid akuta tillbud på kontoret. Samt-
liga som ingår i Stödgruppen har genom-
gått utbildning i hjärt- och lungräddning.

Arbetsmiljö
Länsförsäkringar Uppsala arbetar med 
ständiga förbättringar i arbetsmiljön. 
Varje år genomförs en medarbetarunder-
sökning.

Syftet med mätningen är att få en 
uppfattning om medarbetarnas tankar 
och synpunkter kring sitt uppdrag inom 
företaget. Mätningens resultat analyse-
ras i grupp tillsammans med chefen, åt-
gärder planeras och genomförs. Medar-
betarsamtal genomförs också årligen. 
Chef och medarbetare samtalar kring 
olika områden, sätter individuella mål 
och överenskommer om en utvecklings-
plan. Ergonomiska genomgångar av ar-
betsplatsen genomförs vid behov av före-
tagshälsovården. Varje datorarbetsplats 
anpassas efter medarbetarens behov.

Etiska regler
Länsförsäkringar Uppsala har ett fast-
ställt regelverk för etik och moral. Reg-
lerna omfattar inte bara medarbetare i 
bolaget utan även de som säljer försäk-
ringar på uppdrag av bolaget eller på 
annat sätt utför uppdrag åt Länsförsäk-
ringar Uppsala. Alla dagliga möten hos 
kunder eller på den egna arbetsplatsen 
innebär ett ständigt ställningstagande 
till problem och valsituationer. övervä-
ganden måste göras. Vad händer om man 
gör på det ena eller andra sättet. Lagstift-
ningen är ett trubbigt instrument. I var-
je situation ska inte bara lagens bokstav 
följas utan även dess anda. Etiska regler 
och ett gemensamt förhållningssätt ska-
par förtroende i relationen med kunder, 
medarbetare och leverantörer.

Styrelsen ansvarar för att de etiska 
reglerna är anpassade till den verksam-

het som bedrivs och ska med en viss re-
gelbundenhet utvärdera reglerna och föl-
ja upp hur de tillämpas.

Nya solvensregler
Från och med år 2013 skall det nya Sol-
vens II-regelverket vara infört för samt-
liga försäkringsbolag. Länsförsäk-
ringar Uppsala har tillsammans med 
övriga länsförsäkringsbolag genomfört 
en gapanalys för att identifiera de åtgär-
der som måste vidtas för att bolaget i god 
tid ska kunna anpassa sig till det nya re-
gelverket. Arbetet med att ”täppa” till ga-
pen har påbörjats, men det är fortfarande 
mycket arbete som återstår.

Enligt bolagsordningen framgår att 
bolagsstämman ska hållas årligen under 
andra kalenderkvartalet. Styrelsen har 
som ett led i att effektivisera och förbätt-
ra processen kring bokslutet valt att tidi-
garelägga bolagsstämman 2011 och den 
kommer därför äga rum den 15 mars, det 
vill säga inom det första kalenderkvar-
talet. Detta utgör således ett avsteg från 
Bolagsordningen, men med beaktande 
av att kallelse till bolagsstämman har ut-
gått inom, enligt Bolagsordningen, före-
skriven tid bedöms inte avsteget vara av 
sådan väsentlighet att det har någon in-
verkan på bolagsstämmans genomför-
ande.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att:

Balanserat resultat 315 874 030 kronor
Årets resultat 49 481 195 kronor
Summa 365 355 225 kronor

Balanseras i ny räkning
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Tkr not 2010  2009 

TeKniSK RedOViSning AV SKAdeFöRSäKRingSRöRelSe

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst från försäkringsavtal 3 651 885 653 956 

Premier för avgiven återförsäkring (-) –79 219 –81 948 

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 28 –8 778 –178 

563 888  571 830 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 22 765  21 965 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –451 851 –455 568 

Återförsäkrares andel (+) 31 987 37 501 

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –123 544 –10 228 

Återförsäkrares andel (+) 40 092 8 953 

–503 316  –419 342 

driftskostnader 6 –135 622  –137 057 

Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter –52 284  37 395 

Återbäring och rabatter 30 2 583 –11 272 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –49 701  26 123 

icKe-TeKniSK RedOViSning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –49 701  26 123 

Kapitalavkastning, intäkter 7 38 103 72 826 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 114 025 168 537 

Kapitalavkastning, kostnader 9 –17 498 –50 302 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 10 –7 276 –2 972 

Kapitalförvaltningens resultat 11 127 354 188 089 

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 –22 765 –21 965 

Återstående kapitalavkastning 104 588 166 124 

Övriga intäkter 12 66 312 56 622 

Övriga kostnader 12 –84 364 –74 033

Resultat i dotterbolag –419 –1 891 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 36 417 172 944 

Bokslutsdispositioner 13 – –

Resultat före skatt 36 417  172 944 

Skatt på årets resultat 14 –9 722 –38 998 

Årets resultat 26 694  133 946 

Övrigt totalresultat – – 

Totalresultat för året 26 694 133 946

Rapport över koncernens totalresultat
1 januari – 31 december
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
Per den 31 december

Tkr not 2010-12-31 2009-12-31 2009-01-01

TillgÅngAR

immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar 15 14 898 20 995 25 503 

Placeringstillgångar

Aktier och andelar 17, 22 1 116 457 913 699 744 679 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18, 22 700 372 797 365 777 831 

Övriga lån 19, 22 28 307 89 631 89 636 

Derivat 20, 22 4 901 9 533 3 528 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 5 241 5 332 5 161 

1 855 277  1 815 560  1 620 835 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 29 217 533 177 440 168 487 

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 21 169 274 160 365 158 594 

Fordringar avseende återförsäkring 17 842 20 599 25 824 

Uppskjuten skattefordran 14 17 657 10 060 6 141 

Övriga fordringar 69 090 30 810 17 320 

273 863  221 834  207 879 

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 23 13 549 15 171 16 593 

Likvida medel 81 338 47 709 102 965 

Övriga tillgångar 24 248 267 241 

95 134  63 146  119 798 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 25 15 771 14 535 16 332 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 6 545 10 635 3 584 

22 316  25 171  19 916 

Summa tillgångar 2 479 021  2 324 147  2 162 420
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Tkr not 2010-12-31 2009-12-31 2009-01-01

egeT KAPiTAl, AVSäTTningAR Och SKuldeR

eget kapital

Övriga bundna fonder 473 278 491 703 474 379 

Balanserad vinst inklusive årets resultat 424 905 379 786 263 156

898 183  871 489  737 535 

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 28 258 310 249 532 249 354 

Oreglerade skador 29 907 590 784 046 773 835 

Återbäring och rabatter 30 4 500 29 030 35 420 

1 170 400  1 062 608  1 058 609 

Avsättningar för andra risker och kostnader

Pensioner och liknande förpliktelser 31 13 770 14 204 19 310 

Uppskjutna skatteskulder 14 244 373 227 054 184 211 

Avsättning för övriga risker 32 7 901 7 832 3 736 

266 044  249 090 207 256 

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 33 13 935 11 111 10 335 

Skulder avseende återförsäkring 11 997 13 299 22 282 

Derivat 20 260 2 516   –   

Skatteskulder 2 673 2 646 15 802 

Övriga skulder 34 39 276 41 196 35 094 

68 141  70 767  83 513 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 76 252 70 193 75 507 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 479 021 2 324 147  2 162 420

Rapport över finansiell ställning för koncernen, fortsättning från sidan 13
Per den 31 december
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Kassaflödesanalys för koncernen

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Tkr övriga fonder

Balanserad vinst 
inklusive årets 

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2009-01-01 474 379 263 156 737 535 

Justering ingående kapital till följd av förändrad skattesats 10 701 –10 701 – 

Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital – 8 8 

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital 6 622 –6 622 – 

Årets resultat 133 946 133 946

utgående eget kapital 2009-12-31 491 703  379 786 871 489 

Ingående eget kapital 2010-01-01 491 703 379 786 871 489 

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital –18 425 18 425 – 

Årets resultat 26 694 26 694 

utgående eget kapital 2010-12-31 473 278  424 905 898 183

Tkr jan - dec  2010 jan - dec 2009

Premieinbetalningar, efter avgiven återförsäkring 571 739 568 363

Skadeutbetalningar till försäkringstagare, efter avgiven återförsäkring –380 293 –379 774

Inbetalningar i förmedlad bank- och fondaffär 63 157 41 832

Driftskostnader –255 511 –255 656

Utbetalning av återbäring –20 160 –15 251

Övriga in- och utbetalningar 453 228

Kassaflöde från den löpande verksamheten –20 615 –40 258

Direktavkastning 30 084 25 347

Nettoinvestering i finansiella placeringstillgångar –30 903 –33 411

Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar –6 248 –6 898

Avyttring av fastighet – –

Övriga in- och utbetalningar 61 312 –101

Kassaflöde från investeringsverksamheten 54 244 –15 063

Periodens kassaflöde 33 630 –55 322

Likvida medel vid periodens början 47 709 103 031

likvida medel vid periodens slut 81 338 47 709

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 81 338 47 709

81 338  47 709 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas till kassamedel.

- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.



16	 	 ReSultatRäKNiNg	FöR	MOdeRBOlaget

Tkr not 2010  2009 

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst från försäkringsavtal 3 651 885 653 956 

Premier för avgiven återförsäkring (-) –79 219 –81 948 

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 28 –8 778 –178 

563 888  571 830 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 22 765  21 965 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –451 851 –455 568 

Återförsäkrares andel (+) 31 987 37 501 

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –123 544 –10 228 

Återförsäkrares andel (+) 40 092 8 953 

–503 316  –419 342 

driftskostnader 6 –129 833  –132 906 

Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter –46 495  41 546 

Återbäring och rabatter 30 2 583 –11 272 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –43 912  30 274 

icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –43 912  30 274 

Kapitalavkastning, intäkter 7 38 103 72 826 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 114 025 168 537 

Kapitalavkastning, kostnader 9 –17 708 –50 302 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 10 –7 276 –2 972 

Kapitalförvaltningens resultat  127 144  188 089 

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 –22 765 –21 965 

Återstående kapitalavkastning 104 379  166 124 

Övriga intäkter 12 66 312 56 622

Övriga kostnader 12 –84 364 –74 033 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 42 415  178 987 

Bokslutsdispositioner 13 25 000 –8 986 

Resultat före skatt 67 415  170 002 

Skatt på årets resultat 14 –17 934 –38 220 

Årets resultat 49 481  131 781 

Rapport över totalresultat för moderbolaget

Årets resultat 49 481  131 781 

Övrigt totalresultat – – 

Totaltresultat för året 49 481  131 781

Resultaträkning för moderbolaget
1 januari - 31 december
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Balansräkning för moderbolaget
Per den 31 december

Tkr not 2010-12-31 2009-12-31

TillgÅngAR

immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar 15 962  862

Placeringstillgångar

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 16 154 542 143 638 

Lån till koncernföretag 16 1 347 1 306 

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 17, 22 965 356 773 712 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18, 22 700 372 797 365 

Övriga lån 19, 22 28 307 89 631 

Derivat 20, 22 4 901 9 533 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 5 241 5 332 

1 860 065  1 820 517 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 29 217 533 177 440

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 21 169 274 160 365 

Fordringar avseende återförsäkring 17 842 20 599 

Uppskjuten skattefordran 14 17 573 9 982 

Övriga fordringar 68 681 29 910 

273 370  220 858 

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 23 13 448 14 974 

Kassa och bank 80 464 47 288 

Övriga tillgångar 24 248 267 

94 160  62 529 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 25 15 771 14 535 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 5 866 10 133 

21 637  24 668 

Summa tillgångar 2 467 727  2 306 874
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Tkr not 2010-12-31 2009-12-31

egeT KAPiTAl, AVSäTTningAR Och SKuldeR

eget kapital

Bundet eget kapital

Övriga bundna fonder 21 141 21 141 

Uppskrivningsfond 52 737 52 737 

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 315 874 184 093 

Årets resultat 49 481 131 781 

439 233  389 751 

Obeskattade reserver 27 

Säkerhetsreserv 562 164 587 164 

Utjämningsfond 34 777 34 777 

Periodiseringsfond 16 543 16 543 

613 484  638 484 

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 28 258 310 249 532 

Oreglerade skador 29 907 590 784 046 

Återbäring och rabatter 30 4 500 29 030 

1 170 400  1 062 608 

Avsättningar för andra risker och kostnader

Pensioner och liknande förpliktelser 31 13 770 14 204 

Uppskjutna skatteskulder 14 79 363 53 838 

Avsättning för övriga risker 32 7 901 7 832

101 034  75 874 

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 33 13 935 11 111 

Skulder avseende återförsäkring 11 997 13 299 

Derivat 20 260 2 516 

Skatteskulder 2 666 2 636 

Övriga skulder 34 39 193 40 979 

68 052 70 540 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 75 525 69 617

SuMMA egeT KAPiTAl, AVSäTTningAR Och SKuldeR 2 467 727 2 306 874 

POSTeR inOM linjen

Panter för egna skulder 37 

För försäkringstekniska avsättningar  
(efter avgiven återförsäkring) registerförda tillgångar 1 124 954 1 163 236 

övriga ställda panter  37 Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 38-40

Ansvarsförbindelse avseende eventuella ytterligare  
pensionskostnader enligt 62-årsregeln 6 470 9 932 

Övriga ansvarsförbindelser – 2 000 

Länsförsäkringar Uppsala ansvarar för 80 procent av de konstaterade kreditförluster som eventuellt uppstår i den till Länsförsäkringar Bank förmedlade affären.  
Bolagets ansvar är begränsat till ett belopp motsvarande respektive års provisionsintäkter från Länsförsäkringar Bank för 2010 uppgick dessa till 30,6 (24,8) Mkr.

Enligt avtal med SLS Venture har bolaget förbundit sig att placera sammanlagt 5 000 Tkr. Per 2010-12-31 har 4 973 Tkr investerats.

Enligt avtal med EQT Infrastrukturfond har bolaget förbundit sig att investera EUR 3 100 000. Per 2010-12-31 har EUR 857 807 investerats i fonden.

Balansräkning för moderbolaget, fortsättning från sidan 17
Per den 31 december
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt

Tkr övriga fonder
uppskrivnings- 

fond
Balanserad vinst/

förlust Årets resultat

Ingående eget kapital 2009-01-01 21 141 52 737 505 087 –320 994 257 970 

Vinstdisposition –320 994 320 994 0 

Årets resultat 131 781 131 781 

utgående eget kapital 2009-12-31 21 141  52 737  184 093  131 781  389 751 

Ingående eget kapital 2010-01-01 21 141 52 737 184 093 131 781 389 751 

Vinstdisposition 131 781 –131 781 0 

Årets resultat 49 481 49 481 

utgående eget kapital 2010-12-31 21 141  52 737  315 874  49 481  439 233 

Känslighetsanalys - eget kapital Värdeförändring Skatt
effekt på eget 

 kapital 

Minskade marknadsvärden på aktier (kursförändring  -10 %) –96 536 25 389 –71 147 

Marknadsräntor ( +1 %) 7 679 –2 020 5 659 

Marknadsräntor ( -1  %) –5 860 1 541 –4 319

Negativa valutakursförändringar ( -10 %) –532 140 –392

Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget

Tkr jan - dec  2010 jan - dec 2009

Premieinbetalningar, efter avgiven återförsäkring 571 739 568 363

Skadeutbetalningar till försäkringstagare, efter avgiven återförsäkring –380 293 –379 774

Inbetalningar i förmedlad bank- och fondaffär 63 157 41 832

Driftskostnader –255 511 –255 656

Utbetalning av återbäring –20 160 –15 251

Övriga in- och utbetalningar – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten –21 068 –40 487

Direktavkastning 30 084 25 347

Nettoinvestering i finansiella placeringstillgångar –30 903 –33 411

Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar –6 248 –6 898

Avyttring av fastighet – –

Övriga in- och utbetalningar 61 312 –101

Kassaflöde från investeringsverksamheten 54 244 –15 063

Periodens kassaflöde 33 176 –55 550

Likvida medel vid periodens början 47 288 102 838

likvida medel vid periodens slut 80 464 47 288

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 80 464 47 288

80 464 47 288

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas till kassamedel.

- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Kassaflödesanalys för moderbolaget
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direktförsäkring av svenska risker

Tkr Totalt
Sjuk- och 
Olycksfall

hem och  
Villa*

Företag, 
lantbruk och 

Fastighet Motorfordon Trafik

Summa  
direkt- 

försäkring
Mottagen 

återförsäkring

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkt (f e r) 563 888 13 895 117 173 118 357 142 963 95 207 487 595 76 293 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 22 765 3 122 1 946 2 866 1 390 7 821 17 145 5 620 

Försäkringsersättningar (f e r) –503 316 –14 219 –126 928 –138 703 –110 821 –59 141 –449 811 –53 505 

Driftskostnader (f e r) –129 833 –2 739 –25 114 –31 793 –40 778 –20 032 –120 456 –9 377 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
före återbäring och rabatter –46 496  59  –32 923  –49 273  –7 245  23 855  –65 527  19 032 

Återbäring och rabatter 2 583 – 2 583 – – – 2 583 –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2010 –43 913  59  –30 341 –49 273  –7 245  23 855  –62 945 19 032 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2009 29 486  –1 251  1 049  –9 591  –5 388  34 649  19 467  10 019 

Avvecklingsresultat 2010

Avvecklingsresultat före avgiven återförsäkring 24 649 –1 458 3 297 12 450 –917 8 538 21 909 2 740 

Återförsäkrares andel 5 738 818 –550 1 921 – 3 548 5 738 –

Avvecklingsresultat (f e r) 30 387  –641  2 748  14 371  –917  12 086  27 647  2 740 

Försäkringstekniska avsättningar före  
avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och  
kvardröjande risker 258 310 7 818 73 607 67 318 60 516 45 780 255 039 3 271 

Avsättning för oreglerade skador 907 590 130 477 77 051 178 257 22 592 269 210 677 588 230 003 

Avsättning för återbäring 4 500 – 4 500 – – – 4 500 –

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 1 170 400  138 295  155 159  245 575  83 108  314 990  937 127  233 274 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 217 533 45 193 15 287 44 041 – 113 011 217 533 –

Summa försäkringstekniska avsättningar (f e r) 952 868  93 102  139 872  201 533  83 108  201 979  719 594  233 274 

*I Hem och Villa ingår även fritidshus och båt.

Resultatanalys för moderbolaget
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noter till resultatanalys

direktförsäkring av svenska risker

nOT 1

Tkr Totalt
Sjuk- och 
Olycksfall

hem och  
Villa*

Företag, 
lantbruk och 

Fastighet Motorfordon Trafik

Summa  
direkt- 

försäkring
Mottagen 

återförsäkring

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 651 885 16 436 141 605 162 380 147 888 110 959 579 268 72 617 

Premier för avgiven återförsäkring –79 219 –1 959 –18 364 –41 921 –1 341 –15 634 –79 219 –

Förändring i Avsättning för ej intjänade  
premier och kvardröjande risker –8 778 –583 –6 068 –2 101 –3 584 –118 –12 454 3 676 

Premieintäkt (f e r) 563 888  13 895  117 173  118 357  142 963  95 207  487 595  76 293 

direktförsäkring av svenska risker

nOT 2

Tkr Totalt
Sjuk- och 
Olycksfall

hem och  
Villa*

Företag, 
lantbruk och 

Fastighet Motorfordon Trafik

Summa  
direkt- 

försäkring
Mottagen 

återförsäkring

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –451 851 –9 700 –126 312 –112 869 –106 944 –57 514 –413 339 –38 512 

Återförsäkrares andel 31 987 1 544 12 512 17 353 – 578 31 987 –

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –123 544 –8 544 –14 361 –61 672 –3 877 –20 098 –108 551 –14 993 

Återförsäkrares andel 40 092 2 481 1 233 18 485 – 17 893 40 092 –

Försäkringsersättningar (f e r) –503 316  –14 219  –126 928  –138 703  –110 821  –59 141  –449 811  –53 505 

* I Hem och Villa ingår även fritidshus och båt
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not 1  Redovisningsprinciper

Allmänna förutsättningar
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 
2010 avges per 31 december 2010 och av-
ser Länsförsäkringar Uppsala som är ett 
ömsesidigt försäkringsbolag med säte i 
Uppsala.

Adressen till huvudkontoret är Svart-
bäcksgatan 44, 750 02 Uppsala och bo-
lagets organisationsnummer är 517600-
9529. Årsredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen den 17 februari 
2011. Resultat- och balansräkningen blir 
föremål för fastställelse på bolagsstäm-
man den 15 mars 2011.

I denna not beskrivs inledningsvis 
koncernens redovisningsprinciper. Mo-
derbolaget tillämpar samma redovis-
ningsprinciper som koncernen, med de 
avvikelser som anges nedan under av-
snittet ”Moderbolagets redovisnings-
principer”.

överensstämmelse med normgivning 
och lag
Länsförsäkringar Uppsala upprättar från 
och med 2010 Koncernredovisning i en-
lighet med International Financial Re-
porting Standards (IFRS) utgivna av In-
ternational Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU. Vida-
re har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tilläm-
pats. Tillämpliga delar i FFFS 2008:26 har 
även tillämpats i koncernredovisningen. 

Moderbolaget tillämpar samma redo-
visningsprinciper som koncernen utom i 
de fall som anges i avsnittet ”Moderbola-
gets redovisningsprinciper”. De avvikel-
ser som förekommer mellan moderbola-
get och koncernens principer föranleds 
av begränsningar i möjligheterna att till-
lämpa IFRS i moderbolaget till följd av 
årsredovisningslagen och tryggande-
lagen samt i vissa fall av skatteskäl.

ändrade redovisningsprinciper
Övergång från lagbegränsad IFRS till 
full IFRS i koncernen
Från och med den 1 januari 2010 tilläm-
pas full IFRS i koncernredovisningen i 
enlighet med ändrade redovisningsföre-
skrifter från Finansinspektionen. Nedan 
beskrivs vilka ändrade redovisningsprin-
ciper som företaget tillämpar från och 
med 1 januari 2010 (se även not 45). öv-
riga ändringar av IFRS med tillämpning 
från och med 2010 har inte haft någon vä-
sentlig effekt på företagets redovisning.

Utformning av de finansiella 
rapporterna (IAS 1)
Ändringen i RFR 2 med avseende på till-
lämpning av IAS 1 innebär att ett företag 
utöver de tidigare kraven på resultaträk-
ning, balansräkning och kassaflödes-
analys även ska upprätta en rapport över 
totalresultat i moderbolaget enligt alter-
nativet med separat resultaträkning samt 
en rapport över förändringar i eget ka-
pital. Länsförsäkringar Uppsala har se-
dan tidigare valt att presentera en rap-
port över förändringar i eget kapital för 
att uppfylla ÅRFLs krav på specifikation 
av förändringar i eget kapital. Ändringen 
i RFR 2 innebär att bolaget från och med 
2010 presenterar en rapport, för koncer-
nen, över övrigt totalresultat innehållan-
de de intäkts- och kostnadsposter som 
tidigare redovisats i rapporten över för-
ändringar i eget kapital. I rapporten över 
förändringar i eget kapital kommer en-
dast ägartransaktioner att redovisas

Redovisningen av förmedlad affär är 
ändrad. All förmedlad affär redovisas 
samlad som en egen funktion under Icke 
tekniskt resultat.

I balansräkningen är uppskjuten skatt 
särredovisad samt rörelseresultatet sepa-
rerat på egen rad.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Redovisningen av förmånsbestämda 
pensionsplaner har tidigare genom ett 

undantag från Finansinspektionen re-
dovisats på samma sätt som avgiftsbe-
stämda pensionsplaner. Enligt IFRS ska 
förmånsbestämda planer redovisas i en-
lighet med IAS 19. Företaget saknar till-
räcklig information för att möjliggöra en 
redovisning i enlighet med IAS 19, och 
redovisar därför i enlighet med UFR 6 
dessa pensionsplaner som avgiftsbestäm-
da. Företagets förpliktelser avseende av-
gifter till avgiftsbestämda planer redovi-
sas som en kostnad i resultaträkningen 
i den takt de intjänas genom att de an-
ställda utfört tjänster åt företaget under 
en period.

nya iFRS och tolkningar som ännu 
inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS trä-
der ikraft först under kommande räken-
skapsår och har inte förtidstillämpats 
vid upprättandet av dessa finansiella rap-
porter. Nedan beskrivs nya eller ändrade 
IFRS som förväntas att få effekt på före-
tagets finansiella rapporter. Utöver dessa 
bedöms inte de övriga nyheterna påverka 
företagets finansiella rapporter.

IFRS 9 Financial Instruments avses 
ersätta IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering senast från 
och med 2013. IASB har publicerat den 
första av minst tre delar som tillsam-
mans kommer att utgöra IFRS 9. Denna 
första del behandlar klassificering och 
värdering av finansiella tillgångar. 

Bedömningar och uppskattningar i 
de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i 
enlighet med IFRS fordrar att företags-
ledningen gör ett antal bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisnings-
principerna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader. Uppskattningar och bedömningar 
är baserade på historiska erfarenheter och 
ett antal andra faktorer som under rådan-

noter till de finansiella rapporterna
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de förhållanden synes vara rimliga. Re-
sultatet används sedan bland annat för att 
bedöma de redovisade värdena på sådana 
tillgångar och skulder vars värde inte tyd-
ligt framgår från externa källor. Det verk-
liga utfallet kan avvika från de bedöm-
ningar och uppskattningar som gjorts. 
De antaganden som ligger till grund för 
uppskattningar och bedömningar ses över 
regelbundet. Förändringar i gällande be-
dömningar och uppskattningar redovisas 
i den period ändringen görs om ändringen 
endast påverkat denna period.

Bedömningar och uppskattningar 
som ligger till grund för redovisning och 
värdering av försäkringstekniska avsätt-
ningar har en betydande inverkan på de 
finansiella rapporterna. Värderingen av 
avsättningarna behandlas i nedanstående 
avsnitt om redovisning av försäkringsav-
tal samt i not 2 där upplysningar om ris-
ker i verksamheten lämnas. 

Valuta
Moderbolagets funktionella valuta är 
svenska kronor som även utgör rappor-
teringsvalutan för moderbolaget och för 
koncernen. Transaktioner i utländsk va-
luta omräknas till den funktionella valu-
tan till den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta räknas om 
till den funktionella valutan till den va-
lutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträk-
ningen.

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

Resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. 
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska re-
sultat samt ett Icke-tekniskt resultat som 
omfattar den del av kapitalavkastningen 
som återstår efter överförd avkastning 
till försäkringsrörelsen. I kapitalavkast-
ningen inkluderas orealiserade värde-
förändringar. Orealiserade värdeföränd-
ringar med avdrag för uppskjuten skatt 
redovisas inom Eget fritt kapital under 
rubriken Balanserade vinstmedel.

Försäkringsrörelsen tillförs en ränta be-
räknad på summan av halva premiein-
täkten och genomsnittet av in- och utgå-
ende avsättningar för oreglerade skador, 
allt för egen räkning. För beräkningen 
används den genomsnittliga räntan på en 
90-dagars statsskuldsväxel plus 1 pro-
centenhet. För 2010 uppgår kalkylrän-
tesatsen till 1,5 procent och gäller för 
samtliga försäkringsgrenar utom trafik. 
För trafik är räntesatsen fastställd som 
den genomsnittliga räntan för en 7-årig 
statsobligation de senaste fem åren. För 
2010 uppgår räntesatsen till 3,5 procent.

Konsolideringsprinciper
Dotterbolag
Dotterföretag är företag som står under 
ett bestämmande inflytande från moder-
bolaget. Bestämmande inflytande inne-
bär direkt eller indirekt en rätt att utfor-
ma ett företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. Vid bedömningen om ett be-
stämmande inflytande föreligger, beak-
tas potentiella röstberättigande aktier 
som utan dröjsmål kan utnyttjas eller 
konverteras. 

Dotterföretag redovisas enligt för-
värvsmetoden. Dotterföretags finansiella 
rapporter tas in i koncernredovisningen 
från och med förvärvstidpunkten till det 
datum då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Transaktioner som elimineras vid 
konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, 
intäkter eller kostnader och orealisera-
de vinster eller förluster som uppkom-
mer från interna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet 
vid upprättandet av koncernredovisning-
en. Orealiserade förluster elimineras på 
samma sätt som orealiserade vinster, 
men endast i den utsträckning det inte 
finns något nedskrivningsbehov.

Bolaget äger 100 procent av aktier-
na i Länsförsäkringar Uppsala Fastig-
hets AB och äger sedan den 2008-12-31 
100 procent av aktierna i Bocity i Upp-
sala AB. Resultatet i dotterbolagen re-
dovisas i resultaträkningen under det 
Icke-tekniska resultatet inom posten 

Resultat i dotterbolag. Angående resul-
tat och eget kapital i dotterbolagen se 
not 16. 

intäkter
Intäkter hänförliga från försäkringsavtal 
behandlas under avsnittet Redovisning 
av försäkringsavtal.

intäkter för förmedling av bank- och 
fondtjänster
Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett ut-
bud av livförsäkring samt bank- och 
fondtjänster genom avtal med Länsför-
säkringar AB och dess helägda dotterbo-
lag. För de förmedlade affärerna har bo-
laget ansvaret för kundrelationerna och 
erhåller ersättning för detta. Intäkterna 
redovisas i det Icke-tekniska resultatet 
under övriga intäkter. Intäkterna redo-
visas i den takt de tjänas in, det vill säga 
när tjänsten utförts. Från och med 2010 
redovisas förmedlad affär samlad som en 
egen funktion

Ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instru-
ment (även de som värderats till verkligt 
värde) redovisas ränteintäkter med till-
lämpning av effektivräntemetoden. 

Finansiella instrument
Redovisning i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas 
upp i balansräkningen när bolaget blir 
part enligt instrumentets avtalsmässiga 
villkor (affärsdagsredovisning). Kund-
fordringar tas upp i balansräkningen när 
de faktureras. Leverantörsskulder tas 
upp när faktura mottagits. Andra skul-
der tas upp när motparten har presterat 
och en avtalsenlig skyldighet att betala 
föreligger. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller bolaget 
förlorar kontrollen över dem. Finansiel-
la skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 
på annat sätt utsläcks. 

Finansiella tillgångar och skulder 
presenteras brutto i balansräkningen om 
det inte finns en rätt och en avsikt att reg-
lera mellanhavandena netto. I dessa fall 
presenteras posterna netto. 
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För alla räntebärande finansiella instru-
ment redovisas ränteintäkter och rän-
tekostnader med tillämpning av effek-
tivräntemetoden. Upplupen ränta på 
räntebärande tillgångar och skulder re-
dovisas på särskild rad i balansräkningen 
som upplupen ränteintäkt eller räntekost-
nad, separat från tillgången eller skulden 
som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas in-
itialt till anskaffningsvärde. Anskaff-
ningsvärde för finansiella instrument 
som klassificerats som finansiella till-
gångar redovisade till verkligt värde 
via resultaträkningen består av verk-
ligt värde exklusive transaktionskostna-
der. Transaktionskostnader (till exempel 
courtage) för dessa instrument kostnads-
förs således direkt som kapitalförvalt-
ningskostnader. För övriga finansiella in-
strument motsvarar anskaffningsvärdet 
instrumentets verkliga värde inklusive 
transaktionskostnader. 

Efter anskaffningstillfället beror re-
dovisning och värdering av finansiella 
instrument av hur de har klassificerats 
enligt nedan. För redovisade värden med 
uppdelning på värderingskategori se not 
22. 

Klassificering av finansiella 
instrument
Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde med värdeförändringar-
na redovisade över resultaträkningen

Länsförsäkringar Uppsala förvaltar 
och utvärderar alltid resultatet av samtli-
ga placeringstillgångar på basis av verk-
ligt värde förutom när verkligt värde inte 
kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I 
uppföljningen av kapitalförvaltningens 
resultat är fokus främst riktat på total-
avkastning. I detta mått inkluderas så-
väl realiserade som orealiserade resultat. 
Detta innebär att även placeringar i ono-
terade aktier såsom till exempel Länsför-
säkringar AB-aktien ingår i denna ut-
värdering. Bolagets bedömning är att en 
redovisning till verkligt värde med vär-
deförändringarna redovisade över resul-
taträkningen ger den bästa informationen 
för läsarna av årsredovisningen. Av det-
ta skäl väljer bolaget alltid att kategori-
sera sina finansiella tillgångar såsom fi-

nansiella tillgångar som identifierats som 
finansiella tillgångar värderade till verk-
ligt värde med värdeförändringarna redo-
visade över resultaträkningen. Förutom 
när verkligt värde inte kan fastställas på 
ett tillförlitligt sätt och när redovisnings-
lagstiftningen inte medger detta vid redo-
visning i juridisk person. Finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde med 
värdeförändringarna redovisade över re-
sultaträkningen utgörs i balansräkningen 
av aktier i andra företag än koncern och 
intresseföretag samt obligationer.

Alla derivat som inte ingår i säk-
ringsredovisning klassificeras som inne-
hav för handelsändamål oavsett syftet 
med innehavet (i enlighet med IAS 39). 
Finansiella tillgångar som innehas för 
handelsändamål ingår i kategorin finan-
siella tillgångar värderade till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovi-
sade över resultaträkningen. 

Aktier och andelar i koncernföretag 
värderas från och med 2010 i moderbo-
lagets balansräkning till verkligt värde, 
jämförelsetal för 2009 har omräknats, se 
not 45.

Lån och kundfordringar
Lån utgörs i balansräkningen av lån till 
koncernföretag och lån till anställda. 
Kundfordringar utgörs av fordringar på 
försäkringstagare. Lån och kundford-
ringar värderas till anskaffningsvärde. 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar fö-
retaget om det finns objektiva indikatio-
ner att lån och kundfordringar är i behov 
av nedskrivning.

Finansiella skulder värderade till 
verkligt värde med värdeförändringar-
na redovisade över resultaträkningen
Denna kategori instrument utgörs av de-
rivat med negativa marknadsvärden och 
som inte används för säkringsredovis-
ning. Alla derivat som inte ingår i säk-
ringsredovisning klassificeras (i enlighet 
med IAS 39) som innehav för handelsän-
damål oavsett syftet med innehavet. Fi-
nansiella skulder som innehas för han-
delsändamål ingår i kategorin finansiella 
skulder värderade till verkligt värde med 
värdeförändringarna redovisade över re-
sultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balans-
räkningen av skulder till kreditinstitut 
och övriga skulder. Finansiella skulder 
värderas till anskaffningsvärde. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel 
samt omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande 
institut samt kortfristiga likvida place-
ringar med en löptid från anskaffnings-
tidpunkten understigande tre månader, 
och som är utsatta för endast en obetyd-
lig risk för värdefluktuationer. 

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket en 
tillgång skulle kunna överlåtas eller en 
skuld regleras, mellan kunniga parter som 
är oberoende av varandra och som har ett 
intresse av att transaktionen genomförs. 
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Verkligt värde på finansiella tillgångar 
som är noterade på en aktiv marknad mot-
svaras av tillgångens noterade köpkurs 
på balansdagen utan avdrag för framtida 
transaktionskostnader. Sådana instrument 
återfinns på balansposterna Aktier och 
andelar, Obligationer och andra räntebä-
rande värdepapper samt Derivat.

Bolagets aktieinnehav i Länsför-
säkringar AB har värderats till verkligt 
värde på basis av aktiernas substansvär-
de. Eftersom aktierna innehas med hem-
budsförbehåll enligt vilket aktierna i för-
sta hand måste erbjudas de övriga ägarna 
till ett pris som motsvarar substansvär-
det, så utgör substansvärdet i de flesta 
fall aktiernas verkliga värde. I det fall 
aktiernas verkliga värde, beräknat enligt 
en kassaflödesmetod, uppgår till ett läg-
re belopp än substansvärdet, så redovisas 
aktierna till detta lägre värde. 

Verkligt värde på derivat och nollku-
pongsobligationer som inte är noterade 
på en aktiv marknad fastställs genom en 
användning av värderingsmodeller som 
är etablerade på marknaden. Värdena 
tillhandahålls i allmänhet av motparten 
till derivatet.

Onoterade tillgångar som är klassifi-
cerade i nivå 3 har värderats till senaste 
kända köpkurs vilket i vissa fall är bola-
gets anskaffningsvärde. 

Redovisning i resultaträkningen av 
realiserade och orealiserade 
värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas 
till verkligt värde över resultaträkningen 
redovisas såväl realiserade som orealise-
rade värdeförändringar i den Icke-tek-
niska redovisningen som kapitalavkast-
ning intäkter eller kapitalavkastning 
kostnader. 

övriga tillgångar

immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i form av dator-
program som förvärvats av koncernen 
redovisas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en 
tillgång i balansräkningen endast då de 

ökar de framtida ekonomiska fördelarna 
för den specifika tillgången till vilka de 
hänför sig. Alla andra utgifter kostnads-
förs när de uppkommer.

Avskrivningsprinciper för immateriella 
tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgång-
ens beräknade nyttjandeperiod, vilken 
bedömts från 5 till 7 år beroende på till-
gångens karaktär.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas som tillgång i balansräkningen om 
det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att komma bolaget till 
del och anskaffningsvärdet för tillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar re-
dovisas i koncernen till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår in-
köpspriset samt kostnader direkt hänför-
bara till tillgången för att bringa den på 
plats och i skick för att utnyttjas i enlig-
het med syftet med anskaffningen. 

Det redovisade värdet för en mate-
riell anläggningstillgång tas bort ur ba-
lansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inga framtida ekono-
miska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången. 
Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljnings-
priset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskost-
nader. Vinst och förlust redovisas som 
övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivningsprinciper för materiella 
tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 

Beräknade nyttjandeperioder;

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Tillämpade avskrivningsmetoder samt 
tillgångarnas restvärden och nyttjande-
perioder omprövas vid slutet av varje rä-
kenskapsår.

Nedskrivning av materiella och imma-
teriella tillgångar 
Materiella och immateriella tillgångar 
prövas för nedskrivning enligt IAS 36. En 
nedskrivning redovisas när en tillgångs 
redovisade värde överstiger återvinnings-
värdet. Återvinningsvärdet är det högsta 
av verkligt värde och tillgångens nyttjan-
devärde. Vid beräkning av nyttjandevär-
det diskonteras framtida kassaflöden med 
en diskonteringsfaktor som beaktar risk-
fri ränta och den risk som är förknippad 
med den specifika tillgången.

En nedskrivning återförs om det både 
finns indikation på att nedskrivningsbe-
hovet inte längre föreligger och det har 
skett en förändring i de antaganden som 
låg till grund för beräkningen av återvin-
ningsvärdet. 

Redovisning av försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet 
med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast 
sådana kontrakt som överför betydande 
försäkringsrisk mellan försäkringsgivare 
och försäkringstagare redovisas som för-
säkring. Kontrakt som inte överför till-
räcklig risk redovisas som antingen fi-
nansiella instrument eller serviceavtal. 
Enligt de kontrakt som Länsförsäkring-
ar Uppsala tecknat utgår olika belopp vid 
försäkringsfall, beroende på skadans om-
fattning och kontraktstyp. Även i de fall 
ersättningen är liten i absoluta tal, är be-
loppet betydande i relation till det belopp 
som utbetalas om den försäkrade hän-
delsen inte inträffar. Samtliga Länsför-
säkringar Uppsalas försäkringskontrakt 
har därför bedömts överföra tillräckligt 
mycket risk för att de ska klassas som 
försäkring enligt definitionen i IFRS 4. 
Detta innebär inte någon förändring jäm-
fört med tidigare års redovisning.

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

Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av 
premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden. Den del av pre-
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mieinkomsten från försäkringskontrakt 
som avser tidsperioder efter balansdagen 
redovisas som avsättning för ej intjänade 
premier i balansräkningen. Beräkning av 
avsättningen sker i normalfallet genom 
att premieinkomsten periodiseras strikt 
utifrån det underliggande försäkrings-
kontraktets löptid.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redo-
visningsperiodens kostnader för inträf-
fande skador vare sig de är anmälda till 
bolaget eller ej. I de totala försäkrings-
ersättningarna ingår under perioden ut-
betalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oregle-
rade skador. Återvinning avseende redan 
kostnadsförda skador redovisas som en 
reducering av skadekostnaden.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs 
av avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker samt avsättning 
för oreglerade skador och motsvarar för-
pliktelser enligt ingångna försäkrings-
avtal. Alla förändringar i försäkrings-
tekniska avsättningar redovisas över 
resultaträkningen.

Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker avser att täcka 
den förväntade skade- och driftskostna-
den under den återstående löptiden på 
ingångna försäkringskontrakt. Avsätt-
ningen beräknas normalt strikt tidspro-
portionellt, enligt en så kallad pro-rata 
temporisberäkning. Om premienivån be-
döms vara otillräcklig för att täcka de 
förväntade skadekostnaderna och drifts-
kostnaderna för skadereglering, för-
stärks de med ett tillägg för kvardröjan-
de risker. Denna bedömning innefattar 
bland annat uppskattningar av framtida 
skadefrekvenser och andra faktorer som 
påverkar behovet av avsättning för kvar-
dröjande risker. 

Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska 
täcka de förväntade framtida utbetal-

ningarna för samtliga inträffade skador, 
inklusive de skador som ännu inte rap-
porterats till bolaget, så kallad IBNR-av-
sättning. Avsättningen inkluderar även 
kostnader för skadereglering samt för-
väntad kostnadsökning. Uppskattningen 
av avsättningsbehovet för okända skador 
görs för de flesta skador med statistiska 
metoder och då i huvudsak med Chain-
ladder metoden. Det mest väsentliga an-
tagandet som ligger till grund för dessa 
metoder är att historiska utfall kan an-
vändas för beräkning av framtida skade-
kostnader. För de större skadorna och för 
skador med komplicerade ansvarsförhål-
landen görs en individuell bedömning. 
Avsättningarna för oreglerade skador är 
väsentliga för en bedömning av bolagets 
redovisade resultat och ställning, efter-
som en avvikelse mot faktiska framti-
da utbetalningar resulterar i ett avveck-
lingsresultat som redovisas kommande 
år. En redogörelse för bolagets avveck-
lingsresultat återfinns i resultatanalysen. 
Risken för en felaktig avsättning kom-
menteras vidare i not 2. Där åskådliggörs 
också nuvarande avsättning för oreglera-
de skador genom en beskrivning av ska-
dekostnadernas utveckling över tiden.

Avsättningen för oreglerade skador i 
trafikförsäkring har diskonterats. Tyngd-
punkten i framtida betalningsflöden 
uppfyller kraven i Finansinspektionens 
föreskrifter. Vid diskontering har en dis-
konteringsränta om 2,75 procent använts. 
Den totala avsättningen för oreglerade 
skador i trafikaffären (inklusive motta-
gen återförsäkring) uppgår före diskon-
tering till 480,1 (433,7) Mkr brutto, mot-
svarande belopp efter diskontering är 
371,6 (335,6) Mkr.

Återförsäkrares andel av försäk-
ringstekniska skulder utgörs av den del 
av oreglerade skador som täcks av åter-
försäkraren baserat på återförsäkrings-
kontrakt.

Även återförsäkrares andel av avsätt-
ningen för oreglerade skador i trafikför-
säkringsaffär redovisas till diskonterade 
värden. Återförsäkrares andel av avsätt-
ning för oreglerade skador uppgår före 
diskontering till 155,0 (131,9) Mkr, mot-
svarande belopp efter diskontering är 
113,0 (95,1) Mkr. I trafikaffären uppgår 

den totala diskonteringseffekten netto till 
66,5 (61,3) Mkr.

Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringsteknis-
ka avsättningarna prövas löpande och 
per varje balansdag. De avsättningar 
som gjorts för oreglerade skador och ej 
intjänade premier undersöks då var för 
sig. Avsättningen för oreglerade skador 
grundar sig på beräknade framtida er-
sättningsutflöden. prognoserna över av-
sättningsbehovet görs med vedertagna 
aktuariella metoder. Metoderna beaktar 
nulägesbedömningar av alla avtalsenliga 
kassaflöden och av andra hänförliga kas-
saflöden, exempelvis skadereglerings-
kostnader. De framtida kassaflödena har 
beräknats utan diskontering.

Tillräckligheten i avsättningen för 
ej intjänade premier testas per verksam-
hetsgren och försäkringsklass. Eventuell 
otillräcklighet som iakttas i premiean-
svaret, korrigeras genom att bokföra en 
avsättning för kvardröjande risker. För-
ändringen i avsättningen för kvardröjan-
de risk redovisas över resultaträkningen.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i 
resultaträkningen under posten premier 
för avgiven återförsäkring. premier för 
mottagen återförsäkring redovisas under 
posten premieinkomst. Den del av risken 
för vilken återförsäkring tecknats redo-
visas i balansräkningen som Återförsäk-
rares andel av försäkringstekniska av-
sättningar. Kontroller för att fastställa 
eventuella nedskrivningsbehov avseende 
denna post genomförs löpande och per 
balansdagen. Nedskrivningsbehov före-
ligger när det bedöms som sannolikt att 
återförsäkraren inte kommer att infria 
sina åtaganden enligt återförsäkringsav-
talen. 

Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett di-
rekt samband med tecknande av för-
säkringsavtal och som bedöms generera 
en marginal som minst täcker anskaff-
ningskostnaderna har aktiverats. An-
skaffningskostnader innefattar drifts-
kostnader som direkt eller indirekt kan 
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hänföras till tecknandet eller förnyandet 
av försäkringsavtal såsom provisioner, 
direkt marknadsföring samt löner och 
omkostnader för personal i försäljnings-
ledet. Anskaffningskostnader skrivs av 
på 12 månader. 

Andra redovisningsprinciper av 
betydelse

Avsättningar och eventualförpliktelser
En avsättning redovisas i balansräkning-
en när en befintlig legal eller informell 
förpliktelse föreligger som en följd av en 
inträffad händelse och det också är tro-
ligt att regleringen av denna förpliktelse 
kommer att kräva ett utflöde av ekono-
miska resurser vars storlek kan uppskat-
tas tillförlitligt. Om effekten av när i 
tiden betalning sker är väsentlig, diskon-
teras det förväntade framtida kassaflödet 
till en räntesats före skatt som återspeg-
lar aktuella marknadsbedömningar, och 
om det är lämpligt, de risker som är för-
knippade med förpliktelsen. 

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

Den ersättning som bolaget erhåller 
från Länsförsäkringar Liv är till viss del 
förenad med ett annullationsansvar, vil-
ket innebär att bolaget kan bli återbetal-
ningsskyldig om en kund slutar att beta-
la in sina premier. Annullationsansvaret 
är begränsat till tre år från den tidpunkt 
då en ny försäkring börjat gälla. Bolaget 
sätter av till en annullationsreserv som 
uppgår till tio procent av de tre senaste 
årens annullationsansvarspliktiga ersätt-
ning.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Inkomstskatter re-
dovisas i resultaträkningen, såvida inte 
den underliggande transaktionen redovi-
sas direkt mot eget kapital då även den 

tillhörande skatteeffekten redovisas di-
rekt mot eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är be-
slutade eller i praktiken beslutade per ba-
lansdagen. Hit hör även justering av ak-
tuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt ba-
lansräkningsmetoden med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Värderingen av uppskjuten 
skatt baserar sig på hur redovisade vär-
den på tillgångar eller skulder förväntas 
bli realiserade eller reglerade. Uppskju-
ten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är be-
slutade eller i praktiken beslutade per ba-
lansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avse-
ende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i 
den mån det är sannolikt att dessa kom-
mer att kunna utnyttjas. Värdet på upp-
skjutna skattefordringar reduceras när 
det inte längre bedöms sannolikt att de 
kan utnyttjas.

ersättningar till anställda
Pensioner genom försäkring
Företagets pensionsplaner för kollektiv-
avtalade tjänstepensioner är tryggade ge-
nom försäkringsavtal. pensionsplanen 
för företagets anställda har bedömts vara 
en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. Företaget har dock 
gjort bedömningen att UFR 6 pensions-
planer som omfattar flera arbetsgivare är 
tillämplig även för företagets pensions-
plan. Företaget saknar tillräcklig infor-
mation för att möjliggöra en redovisning 
i enlighet med IAS 19, och redovisar där-
för i enlighet med UFR 6 dessa pensions-
planer som avgiftsbestämda. Företagets 
förpliktelser avseende avgifter till av-
giftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen i den takt 
de intjänas genom att de anställda utfört 
tjänster åt företaget under en period. 

Pensioner – övrigt
Företaget har genom det centrala kollek-
tivavtalet avseende tjänstepensioner som 

tryggats genom försäkring, en särskild 
rätt för vissa anställda (personer födda år 
1955 och tidigare), att den anställde kan 
avsluta sin tjänstgöring tidigast från och 
med 62 års ålder (se vidare not 31). 

Kostnader för ersättningar i sam-
band med uppsägningar av personal re-
dovisas endast om företaget är bevisli-
gen förpliktigat, utan realistisk möjlighet 
till tillbakadragande, av en formell de-
taljerad plan att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten. När ersätt-
ningar erbjuds för att uppmuntra frivillig 
avgång, redovisas en kostnad om det är 
sannolikt att erbjudandet kommer att ac-
cepteras och antalet anställda som kom-
mer att acceptera erbjudandet tillförlit-
ligt kan uppskattas.

Kortfristiga ersättningar till anställ-
da beräknas utan diskontering och re-
dovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls.

En avsättning för förväntade kostna-
der för vinstandels- och bonusbetalning-
ar redovisas när en rättslig eller informell 
förpliktelse att göra sådana betalningar 
till följd av att tjänster erhållits från an-
ställda föreligger och denna förpliktelse 
kan beräknas tillförlitligt.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisning är upprättad 
enligt Lag om årsredovisning i försäk-
ringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd 
om Årsredovisning i försäkringsföretag 
(FFFS 2008:26), ändringsföreskriften 
(FFFS 2009:12) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2. 
Försäkringsföretaget tillämpar så kallad 
lagbegränsad IFRS och med detta avses 
internationella redovisningsstandarder 
som har antagits för tillämpning med de 
begränsningar som följer av RFR 2 och 
FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga 
av EU godkända IFRS tillämpas så långt 
detta är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mel-
lan redovisning och beskattning.

Moderbolagets förändrade 
redovisningsprinciper
Hindret för att värdera andelar i dotter-
företag, intresseföretag och joint venture 
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till verkligt värde, i enlighet med IAS 27, 
IAS 28 och IAS 31, har tagits bort i RFR 2  
till följd av en ändring i Årsredovis-
ningslagen. Därav har moderbolaget vär-
derat andelar i dotterbolag till verkligt 
värde från och med 2010. Jämförelseta-
len i årsbokslutet 2008-12-31 är därmed 
omräknade så att samma princip gäller 
för jämförelsesiffrorna ingående balans 
2009. För beskrivning av effekterna från 
tillämpning av de nya redovisningsprin-
ciperna, se not 45.

Redovisningen av förmedlad affär är 
ändrad. All förmedlad affär redovisas 
samlad som en egen funktion.

Förändrad rapportstruktur 
RFR 2 Redovisning för juridisk person 
anger att ändrade IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter ska tillämpas även 
avseende juridisk person, med några un-
dantag. En effekt av detta, jämfört med 
tidigare rapportering, är att en rapport 
över totalresultat tillkommit efter re-
sultaträkningen. En annan effekt är att 
rapporten över förändringar i eget ka-
pital har förändrats i och med att de in-
täkter och kostnader som tidigare redo-

visades direkt i eget kapital nu redovisas 
i övrigt totalresultat i rapporten över to-
talresultat. Vidare kommer även bolaget 
att redovisa en extra balansräkning, per 
ingången av jämförelseåret, i årsredovis-
ningar då retroaktiva ändringar påverkat 
någon post i den extra balansräkningen i 
väsentlig utsträckning.

dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i mo-
derbolaget enligt anskaffningsvärde-
metoden. Som intäkt redovisas endast 
erhållna utdelningar under förutsättning 
att dessa härrör från vinstmedel som in-
tjänats efter förvärvet. Utdelningar som 
överstiger dessa intjänade vinstmedel 
betraktas som en återbetalning av inves-
teringen och reducerar andelens redovi-
sade värde. Nedskrivningsbehov testas 
löpande.

Obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas obeskattade re-
server inklusive uppskjuten skatteskuld. 
I koncernredovisningen delas däremot 
obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott re-
dovisas i enlighet med uttalandet från 
Redovisningsrådets Akutgrupp (UFR 2). 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget 
kapital hos mottagaren och aktiveras i 
aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. Koncernbi-
drag redovisas enligt ekonomisk inne-
börd, vilket innebär att koncernbidrag 
som lämnats och erhållits i syfte att mi-
nimera koncernens totala skatt redovisas 
direkt mot balanserade vinstmedel ef-
ter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. 
Koncernbidrag som är att jämställa med 
en utdelning redovisas som en utdelning. 
Det innebär att erhållet koncernbidrag 
och dess aktuella skatteeffekt redovisas 
över resultaträkningen. Lämnat koncern-
bidrag och dess aktuella skatteeffekt re-
dovisas direkt mot balanserade vinstme-
del. Koncernbidrag som är att jämställa 
med aktieägartillskott redovisas, med be-
aktande av aktuell skatteeffekt, hos mot-
tagaren direkt mot balanserade vinstme-
del. Givaren redovisar koncernbidraget 
och dess aktuella skatteeffekt som inves-
tering i andelar i koncernföretag, i den 
mån nedskrivning ej erfordras.
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not 2  Risker och riskhantering 
(Moderbolaget)

inledning
Bolagets resultat beror dels av försäk-
ringsverksamheten och de försäkrings-
risker som hanteras där och dels av kapi-
talförvaltningen och de finansiella risker 
som hanteras i denna. Risk och riskhan-
tering är därför en central del av verk-
samheten i Länsförsäkringar Uppsa-
la. Denna not omfattar en beskrivning 
av bolagets riskhanteringsorganisation 
samt kvantitativa och kvalitativa upplys-
ningar om försäkringsrisker och finan-
siella risker.

Mål, principer och metoder för 
bolagets riskhantering
Syftet med försäkringsföretagets risk-
hanteringsorganisation är att identifiera, 
mäta och styra samtliga risker som före-
taget är exponerat för, både försäkrings-
risker och finansiella risker. Ett viktigt 
syfte är också att se till att försäkringsfö-
retaget har en betryggande solvens i för-
hållande till de risker företaget är expo-
nerat för.

Bolagets sätt att hantera risktagandet 
bygger på tydligt definierade ansvarsom-
råden och väl fungerande processer och 
kan beskrivas på följande sätt.

Ansvaret för bolagets riskarbete ligger 
hos styrelsen som årligen beslutar om 
bolagets övergripande styrdokument, ex-
empelvis affärsplan, policy och riktlinjer 
för kapitalförvaltningen (inklusive nor-
malportfölj, det vill säga hur bolagets 
tillgångar ska vara allokerade mellan oli-
ka tillgångsslag) och skuldtäckningspoli-
cy. Styrelsen får löpande rapportering av 
hur bolagets risker utvecklas via ett fler-
tal olika rapporter. Styrelsen har även tre 
utskott till sitt förfogande, placeringsut-
skott, bankutskott och revisionsutskott.

I placeringsutskottet ingår två sty-
relseledamöter samt Vd och finanschef. 
placeringsutskottet har till uppgift att lö-
pande följa utvecklingen av bolagets till-
gångar och ta beslut om placeringar inom 
de ramar som styrelsen beslutat. place-
ringsutskottet tar även fram förslag till 
eventuella förändringar av normalportföl-
jen och det regelverk som styr bolagets ka-
pitalförvaltning. placeringsutskottet har 
minst fyra protokollförda möten per år.

Revisionsutskottet består av tre sty-
relsemedlemmar. Revisionsutskottet ska 
svara för beredningen av styrelsens arbe-
te med att kvalitetssäkra bolagets inter-
na styrning vad gäller finansiell rappor-
tering, riskhantering och riskkontroll, 
regelefterlevnad och övrig intern styr-
ning. Revisionsutskottet gör detta genom 
att ta del av information från och föra 

dialog med företagsledning, extern- och 
intern revisor, riskmanagement och com-
pliance. Revisionsutskottet har minst 
fyra protokollförda möten per år.

Bankutskottet består av tre styrelse-
medlemmar. Bankutskottets uppgift är 
att särskilt följa bolagets arbete när det 
gäller att erbjuda kunderna banktjänster. 
Uppgiften ska inriktas på att följa ban-
kens utveckling på marknaden, utveck-
ling av affärsvolym och resultat samt ge-
nomgång av större kreditengagemang 
samt följa upp och analysera risknivån i 
bolagets förmedlade bankaffär. Vad gäl-
ler styrelsens ersättningsutskotts funk-
tion se not 42.

Styrelsen har även en internrevi-
sionsfunktion till sitt förfogande. Intern-
revisorerna ska medverka till och kon-
trollera att verksamheten inom bolaget 
bedrivs mot fastställda mål och i enlig-
het med styrelsens intentioner och rikt-
linjer genom att undersöka och utvärdera 
den interna styrningen. Revisionsutskot-
tet har till uppgift att med utgångspunkt 
från bolagets riskbedömning, föreslå 
styrelsen, inriktning och omfattning för 
internrevisionens arbete.

I bolagets operativa riskorganisa-
tion finns förutom Vd, en riskkontroll-
ansvarig, en riskingenjör, en controller, 
en complianceofficer och tre olika risk-
bedömningskommittéer.

Bolagets riskfunktion ansvarar för 
att identifiera och beskriva bolagets olika 
riskområden. I detta ansvar ligger även 
att tillsammans med företagsledning-
en, andra ansvariga chefer och bolagets 
compliancefunktion, ta fram styrdoku-
ment som beskriver hur de olika risker-
na ska hanteras. Ansvarig för riskfunk-
tionen har även till uppgift att rapportera 
om den löpande riskhanteringen till sty-
relsen och till revisionsutskottet.

Compliancefunktionen är ett stöd för 
att bolaget ska arbeta enligt gällande reg-
ler och har bland annat till uppgift att bi-
stå organisationen vid utformning av in-
terna regelverk, bevaka förändringar i de 
externa regelverken och följa upp regel-
efterlevanden i bolaget. Compliance-
funktionen rapporterar vid behov till Vd 
och revisionsutskott och styrelse, samt 
lämnar årligen en samlad bedömning av 

Styrelse

Vd

Placeringsutskott Revisionsutskott

Intern revisor Bankutskott

Ersättningutskott

Riskfunktion Affärsområdeschefer

Compliance Säkerhetsgrupp

Riskbedömningskommitté Företag

Riskbedömningskommitté Privat

Kreditbedömningskommitté



30	 	 NOteR

hur väl bolagets verksamhet uppfyller 
gällande regler och normer. 
Bolagets olika riskbedömningskommit-
téer har till uppgift att bedöma nya och 
befintliga risker inom sakförsäkrings- 
och kreditverksamheten. Kommittéer-
na har rätt att ta egna beslut om bolaget 
ska acceptera en risk eller inte. Detta får 
dock bara ske inom de olika kommitté-
medlemmarnas behörigheter.

Bolaget har dessutom en säkerhets-
grupp som har till uppgift att löpan-
de arbeta med operativa säkerhetsfrå-
gor. Säkerhets- och riskarbetet är även 
samordnat med motsvarande funktioner 
inom Länsförsäkringar AB. Bolaget har 
också ett väl utvecklat kvalitets- och mil-
jöledningssystem, vars syfte till stor del 
är att hantera och begränsa bolagets risk-
tagande på dessa områden.

Rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmodell 
för att mäta totalrisk. Mätetalet är i form 
av ett kapitalkrav som förväntas svara 
mot det sämsta årsresultatet som skulle 
kunna uppstå under tvåhundra slump-
mässiga verksamhetsår, givet dagens 
riskexponering och de i modellen antag-
na diversifieringseffekterna - mellan och 
inom - de olika riskslagen. Modellen är 
ett led i anpassningen till det nya Sol-
vens II-regelverket som kommer att in-
föras 2013. I beräkningen ingår att mäta 
risk för följande risktyper; försäkrings-
risk, marknadsrisk, motpartsrisk, opera-
tiv risk och affärsrisk. Det totala riskbe-
loppet ställs sedan i relation till bolagets 
tillgängliga kapital, det vill säga konso-
lideringskapitalet justerat med resultatef-
fekten av omvärderingen av försäkrings-
tekniska avsättningar enligt en så kallad 
bästa skattning. Bolagets styrelse får en 
riskrapport en gång per kvartal där det 
framgår hur de olika riskerna utvecklats 
över tiden, samt hur relationen mellan to-
talrisk och kapital har utvecklats.

Total risk jämfört med riskkapital 2004-2010
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Diagrammet ovan visar hur bolagets totala risk och 
tillgängligt kapital utvecklats under den senaste 
femårsperioden.

Kapital-/riskrelation 2004-2010
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Diagrammet ovan visar hur bolagets kapital-/riskrelation 
utvecklats sedan 2004.

Bolaget är styrt av en mängd legala krav. 
I Sverige är det Finansinspektionen som 
är tillsynsmyndighet för de finansiella 
bolagen. Varje kvartal rapporterar bo-
laget in uppgifter om bland annat kapi-
talbas och solvens. Sedan 2007 rappor-
terar även bolaget in uppgifter enligt det 
så kallade trafikljussystemet. Trafikljus-
systemet är ett stresstest som görs för att 
kontrollera att bolaget klarar av sina åta-
ganden även i perioder med kraftiga rö-
relser på de finansiella marknaderna. Bo-
laget uppfyller med god marginal de krav 
som ställts av myndigheterna. 

Risker i försäkringsverksamheten
Försäkringsrisker består av tecknings-
risk, reservsättningsrisk och katastrof-
risk. Innebörden i dessa begrepp och bo-
lagets generella metoder för att hantera 
dessa båda typer av risker beskrivs ned-
an. Då risker - liksom principer och verk-

tyg för värdering av riskerna och risk-
hantering - skiljer sig åt för olika typer 
av försäkringskontrakt, återfinns ytterli-
gare kommentarer under rubriken ”Risk-
hantering i försäkringsrörelsen”.

Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att skade- och 
driftskostnaderna för ännu ej inträffa-
de skador inte täcks av premieintäkten. 
Teckningsrisken innehåller dels en genu-
in 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 ska-
de- och driftskostnader som kommer att 
belöpa på nästa räkenskapsår. Osäkerhe-
ten om utfallet av årets försäljning kan 
uppkomma genom att den prissättnings-
process som bolaget utvecklat innehåller 
brister. Ett exempel är att bolagets tarif-
ferings- och premiekalkylmodeller är fel-
specificerade, eller att de bygger på fel-
aktiga antaganden. Ett annat att bolagets 
konkurrensbevakning eller omvärlds-
analys fallerar. Oavsett orsak kan sådana 
fel leda till moturval, och ett sämre för-
säkringstekniskt resultat än planerat.

Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk är risken för att av-
sättningen för oreglerade skador inte 
räcker för att reglera inträffade skador. 
Den hanteras främst genom utveckla-
de aktuariella metoder och en noggrann 
kontinuerlig uppföljning av anmälda 
skador.

Bolaget redovisar diskonterade av-
sättningar för oreglerade skador i tra-
fikförsäkring. Detta innebär att bolaget 
även har en ränterisk inbyggd i de för-
säkringstekniska avsättningarna som 
kommenteras under rubriken ”Ränte-
risk”.

Katastrofrisk
Bolagets verksamhetsområde är i första 
hand begränsat till Uppsala län, vilket 
innebär att de risker bolaget tecknat är 
koncentrerade till en förhållandevis liten 
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region. Detta medför en relativt stor risk 
att flera enskilda försäkringar blir skade-
drabbade vid en större skada som exem-
pelvis en brand eller stormskada. Främst 
är det olika typer av egendomsförsäk-
ring (exempelvis fastighets-, lantbruk/
skogs- och villaförsäkring) som är sär-
skilt känslig för denna geografiska kon-
centration.

Genom det i nästa avsnitt beskrivna 
interna riskutbytet är bolaget också ex-
ponerat för katastrofskador som inträffar 
i de övriga länsförsäkringsbolagen. Åta-
gandet är bolagets enskilt största risk och 
utgör ett belopp som motsvarar 15 procent 
av bolagets egna kapital vid årets ingång. 
Det inträder då länsförsäkringsgruppens 
externa katastrofskydd är uttömt. 

Riskhantering i  
skadeförsäkringsrörelsen
Bolaget tecknar såväl direkt skadeför-
säkring som mottagen skadeåterför-
säkring inom områdena sjukdom och 
olycksfallsförsäkring, egendom, ansvar, 
motorfordon och trafikförsäkring, samt 
mottagen livåterförsäkring. 

För att reducera försäkringsrisken 
finns olika metoder. Riskminskning med 
avseende på osäkerheten i enskilda för-
säkringsavtal åstadkoms dels genom di-
versifiering, det vill säga genom att utöka 
portföljen med avtal som är oberoende av 
varandra, dels genom att säkerställa en i 
organisationen väl förankrad prissätt-
ningsprocess, så att premien i varje en-
skilt avtal motsvarar den faktiska riskex-
poneringen. För att säkerställa detta görs 
inom ramen för prissättningsprocessen 
löpande uppföljning av tariffer och vid 
behov görs även justeringar av dessa. 
Därutöver är huvudmetoden för styrning 
av teckningsrisker den affärsplan som ut-
formas årligen och fastställs av styrel-
sen. Bolaget upprättar även detaljerade 
interna riktlinjer (riskurvalsregler) för 
att säkerställa en riktig bedömning och 
kvantifiering av den risk som tecknas. 
Riskurvalsreglerna revideras minst en 
gång per år och fastställs av bolagets led-
ning. Ett viktigt led i detta är även besikt-
ning av nya och befintliga risker. Risk- 
urvalsreglerna anger också kvantitativa 
gränser för hur stor exponeringen maxi-

malt får vara inom olika riskområden (li-
miter). I riktlinjerna fastställs inom vilka 
försäkringsklasser, storlekar, geografis-
ka områden och sektorer där bolaget är 
villigt att exponera sig för risk. på så sätt 
säkerställs en lämplig fördelning inom 
portföljen. Alla sakförsäkringskontrakt 
löper på högst ett år med en inbyggd rät-
tighet för försäkringsföretaget att avbö-
ja förlängning, eller att ändra villkor och 
förutsättningar vid förlängning.

Bolaget har en särskild riskbedöm-
ningskommitté (RBK) där man löpande 
utvärderar olika risker och vid behov fö-
reslår lämpliga åtgärder.

För att ytterligare begränsa riskerna 
i försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett 
riskutbyte tillsammans med de 23 övri-
ga länsförsäkringsbolagen i länsförsäk-
ringsgruppen. Hanteringen av riskutby-
tet administreras inom det gemensamt 
ägda bolaget Länsförsäkringar AB. Risk-
utbytet innebär att de deltagande bolagen 
begränsar sina åtaganden i försäkrings-
avtalen upp till vissa, av styrelsen - per 
riskslag - fastställda belopp (självbehåll), 
per skada, per händelse och totalt per 
skadeår. Återförsäkringen tar alltså sikte 
på att begränsa bolagets kostnad för egen 
räkning, i första hand per enskild skada, 
i andra hand per händelse, och i tredje 
hand för det totala årsresultatet. 

Den del av skadekostnaden som över-
stiger självbehållet, netto efter återvin-
ning från de skydd som Länsförsäkring-
ar AB i sin tur upphandlat på den externa 
återförsäkringsmarknaden för skador-
na 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. Återför-
säkringsprogrammen ger, med undantag 
för vissa risker, ett automatiskt skydd och 
kapacitet att teckna risker upp till vissa 
beloppsgränser (tecknings maximaler). 
Risker som inte omfattas av den auto-
matiska kapaciteten återförsäkras på 
marknaden för fakultativ återförsäkring. 
programmen gäller kalenderårsvis. De 
förnyas eller omförhandlas varje år. 

Skyddet för trafikskador är anpassat 
till begränsningarna i Trafikskadelagen. 
För skador som inträffat utomlands i län-

der med obegränsat ansvar finns en till-
läggsförsäkring som ger ett obegränsat 
skydd.

Det externa katastrofskyddet har un-
der året varit begränsat till 7 mdr totalt 
för de 24 länsförsäkringsbolagen och 
Länsförsäkringar Sak tillsammans. 

För katastrofskador som överstiger  
7 mdr har det under verksamhetsåret 
funnits ett internt återförsäkringsskydd 
inom länsförsäkringsgruppen som om-
fattar ytterligare cirka 3 mdr.

Risken att bolaget av misstag teck-
nar en risk som i sin helhet, eller till en 
del, inte täcks av bolagets återförsäk-
ringsprogram, är en processrisk, och är 
ett exempel på risk som definitionsmäs-
sigt hör hemma under rubriken ”Opera-
tiva risker”.

premie- och reservrisken är störst i 
skadeportföljer med lång avvecklings-
tid, det vill säga avtal där de stora ut-
betalningarna tenderar att komma först 
många år framåt i tiden. Detta är särskilt 
märkbart inom trafik-, sjuk- och olycks-
fallförsäkring, vilka tillsammans utgör 
en relativt stor andel av bolagets avsätt-
ning för oreglerade skador.

När det gäller trafikskador tillkom-
mer även osäkerhet om den framtida 
kostnadsutvecklingen på grund av att 
förändrad lagstiftning och myndighets-
beslut i efterhand kan påverka hur trafik-
försäkringen belastas med kostnader. 

Utvecklingen av bolagets avsättning 
för oreglerade skador följs upp löpande 
genom analys av avvecklingsresultatet, 
det vill säga en uppföljning av hur väl 
föregående års skadereserver räcker till 
att täcka kostnaden för inträffade skador. 
Dessa genomgångar innebär att alla ska-
dehandläggare går igenom sina oreglera-
de skador och kontrollerar att den kvar-
varande reserven är tillräcklig för att 
slutreglera skadan. 

Känslighet för risker hänförliga till 
försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är 
känsliga för förändringar i de väsentliga 
antaganden som antytts ovan. Känslig-
heten för förändringar av några av dessa 
antaganden är svår att kvantifiera, exem-
pelvis förändringar i regleringen av tra-
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fikförsäkringen. Nedanstående känslig-
hetsanalyser har genomförts genom att 
mäta effekten på brutto- och nettoav-
sättningar, vinst före skatt och eget ka-
pital 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. 

Faktiska skadeanspråk jämfört med 
tidigare uppskattningar
Utöver känslighetsanalysen utgör ock-
så tidigare års skattningar av skadekost-
naden för enskilda skadeår ett mått på 
bolagets förmåga att förutse den slutli-
ga skadekostnaden. Tabellen nedan vi-
sar skadekostnadsutvecklingen exklu-
sive skaderegleringskostnader i direkt 
försäkring för skadeåren 2000-2010 före 
återförsäkring. 

Av den övre delen av tabellen fram-
går hur skattningen av den totala skade-
kostnaden per skadeår utvecklas årsvis. 
Den nedre delen visar hur stor del av det-
ta som finns i balansräkningen. 

Marknadsrisk
Förändringar i räntesatser, valutakurser, 
aktiekurser, fastighetspriser och råvaru-
priser påverkar marknadsvärdena för fi-
nansiella tillgångar och skulder. Mark-
nadsrisken är risken för att verkligt värde 
på eller framtida kassaflöden från ett fi-
nansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i dessa marknadspriser. 

För Länsförsäkringar Uppsalas del 
är det aktiekurs- och ränterisk som är 
de mest påtagliga riskerna, medan fast-
ighets- och valutariskerna är av mindre 
omfattning beroende på att endast en 
mindre del av tillgångarna är exponera-
de mot dessa risker. Bolaget har ingen di-
rekt exponering mot råvaror, men själv-

klart finns en sådan exponering indirekt 
via bolagets aktieexponering. 

Bolaget har ett regelverk, policy och 
riktlinjer för kapitalförvaltningen, för 
hur bolaget ska placera tillgångarna och 
till vilken risk detta får göras. policy och 
riktlinjer för kapitalförvaltningen revi-
deras minst en gång per år och beslutas 
av styrelsen. I detta regelverk har bola-
get även tagit hänsyn till de legala krav 
som kan påverka hur bolaget får placera 
kapitalet.

Känslighetsanalys, teckningsrisk inverkan på vinst före skatt inverkan på eget kapital

Tkr 2010 2009 2010 2009

1 procents förändring i totalkostnadsprocent +/– 6 345 +/– 5 532 +/– 4 676 +/– 4 077 

1 procents förändring i premienivån +/– 6 519 +/– 6 540 +/– 4 805 +/– 4 820 

1 procents förändring i skadefrekvens +/– 5 033 +/– 4 196 +/– 3 709 +/– 3 092 

10 procents förändring i premier för avgiven 
återförsäkring +/– 7 922 +/– 8 195 +/– 5 839 +/– 6 040 

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

Skadekostnad direkt försäkring före återförsäkring, exklusive kostnad för skadereglering (Mkr)

Skadeår 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt

uppskattad Skadekostnad:

I slutet av skadeåret 207,8 232,3 342,8 284,2 345,4 368,9 406,1 409,3 431,5 397,8 508,9

ett år senare 219,3 233,0 344,4 282,9 337,9 366,9 397,2 436,9 421,4 384,2

två år senare 216,2 231,2 335,0 285,9 336,5 360,8 382,6 439,2 417,0

tre år senare 216,8 229,8 332,3 285,5 328,2 357,9 373,9 431,1

fyra år senare 217,7 231,5 331,4 283,9 324,7 351,0 366,8

fem år senare 221,3 232,0 331,6 281,3 321,3 350,7

sex år senare 221,2 230,4 333,7 280,1 319,3

sju år senare 221,9 230,7 333,5 279,5

åtta år senare 226,0 230,3 333,1

nio år senare 225,4 229,5

tio år senare 222,8

Nuvarande skattning av total skadekostnad 222,8 229,5 333,1 279,5 319,3 350,7 366,8 431,1 417,0 384,2 508,9

Totalt utbetalt 213,7 225,0 330,9 275,7 281,4 285,5 315,7 369,8 343,8 296,5 227,7

Summa kvarstående skadekostnad 9,1 4,6 2,1 3,8 38,0 65,2 51,1 61,3 73,2 87,7 281,2 677,2

Diskonteringseffekt –5,6 –10,5 –7,8 –8,9 –8,7 –10,3 –10,6 –62,4

Avsättning upptagen i balansräkningen 9,1 4,6 2,1 3,8 32,4 54,7 43,3 52,3 64,5 77,4 270,6 614,7

Avsättning avseende skadeår 1999 och tidigare 26,3

Avsättning avseeende mottagen återförsäkring  
alla skadeår 229,6

Avsättning avseende skaderegleringskostnader  
alla skadeår 8,2

Total avsättning upptagen i balansräkningen 878,8
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Målet för bolagets kapitalförvaltning är 
att långsiktigt generera så hög avkast-
ning som möjligt med hänsyn tagen till 
risk och tillgänglighet.

Totalavkastning
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Diagrammet visar totalavkastningen på bolagets 
placeringstillgångar de senaste fem åren.

placeringsutskottet tar årligen, eller ofta-
re om skäl finns, fram förslag till ny nor-
malportfölj. 

I syfte att skapa meravkastning utöver 
vad normalportföljen ger, har bolaget valt 
en aktiv förvaltning av tillgångarna, vil-
ket i sin tur medför att den faktiska för-
delningen av tillgångar kan avvika från 
normalportföljen. För att begränsa den 
risk det innebär att den faktiska avkast-
ningen ska avvika väsentligt från nor-
malportföljens avkastning har styrelsen 
beslutat om hur mycket den faktiska port-
följen får avvika från normalportföljen. 
Styrelsen tar därmed ställning, dels till 
vilken risknivå som ska gälla för förvalt-
ningen och dels till vilken frihet som ges 
till den operativa förvaltningsorganisa-
tionen att söka höja avkastningen genom 
att avvika från normalportföljen.

Bolagets placeringsutskott tar löpan-
de beslut om den löpande förvaltningen. 
Den operativa förvaltningsorganisatio-
nen effektuerar besluten. Eventuella av-
vikelser från det mandat placeringsut-
skottet erhållit från styrelsen rapporteras 
omgående till styrelsen.

En gång i månaden erhåller place-
ringsutskottet och styrelsen en finansrap-
port där det framgår hur förvaltningen 
gått och hur bolagets placeringstillgång-
ar är placerade, samt hur den aktuel-
la allokeringen förhåller sig till normal-
portföljens. Alla typer av avvikelser 
gentemot bolagets policy och riktlinjer 
för kapitalförvaltningen rapporteras i fi-
nansrapporten.

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är bolagets enskilt störs-
ta marknadsrisk. Totalt har bolaget ak-
tier och aktierelaterade instrument till ett 

värde på cirka 965 Mkr exklusive aktier i 
dotterbolag. För att begränsa effekten av 
kraftiga fall i aktiekurser används olika 
typer av skyddsstrategier för att uppnå 
en ekonomisk säkring av tillgångarna, så 
som aktieindexobligationer och indexop-
tioner/ terminer. I situationer då börserna 
haft kraftiga uppgångar har bolaget an-
vänt ”stop-loss” skydd i form av index-
optioner. I dessa fall står valet mellan att 
köpa skydd eller att minska exponering-
en. Bolaget försöker även minska risken 
i aktieportföljen genom att sprida risken 
på flera olika geografiska regioner, samt 
på flera olika förvaltare för att på så sätt 
minska effekten av att en enskild förval-
tare tar felaktiga beslut.

Aktieplaceringar, geografisk indelning år 2010
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Aktieplaceringar, geografisk indelning år 2009
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Diagrammen ovan visar hur bolagets aktieplaceringar 
fördelar sig på olika geografiska regioner. Observera att 
diagrammen visar den geografiska fördelningen exklusive 
aktier i dotterbolag och aktierna i Länsförsäkringar AB.

Finansiella tillgångar och 
skulder, Mkr

Bokfört värde 
2010-12-31

Bokfört värde 
2009-12-31

Tillgångar

Placeringar i koncernföretag 155,9 144,9

Aktier och andelar 965,4 773,7

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 700,4 797,4

Lån 28,3 89,6

Derivat 4,9 9,5

Depåer hos företag som 
avgivit återförsäkring 5,2 5,3

Ej erhållen likvid för sålda 
värdepapper 34,2 0,1

Kassa och bank 80,5 47,3

1 974,8 1 867,8

Skulder

Derivat 0,3 2,5

0,3 2,5

Känslighetsanalys, aktiekursrisk inverkan på resultat före skatt inverkan på eget kapital

Tkr 2010 2009 2010 2009

10 procents nedgång i aktiekurser 96 536 77 371 71 147 57 023

Tabellen ovan visar hur resultatet före skatt och eget kapital påverkas av en nedgång i aktiemarknaden.
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inverkan på resultat före skatt inverkan på eget kapital

Känslighetsanalys, ränterisk (Tkr) 2010 2009 2010 2009

Förändring av räntenivån med plus 1 procentenhet 7 679 882 5 659 650

Förändring av räntenivån med minus 1 procentenhet –5 860 –3 531 –4 319 –2 603

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

Valutakursrisk
Bolaget har både tillgångar och skulder 
i utländsk valuta. För skuldsidan är ris-
ken mycket begränsad och är endast hän-
förlig till ett enskilt återförsäkringskon-
trakt. på tillgångssidan uppgår den totala 
valutaexponeringen, före effekt av va-
lutasäkring, till cirka 269 Mkr. För att 
begränsa denna risk kurssäkras expo-
neringen med hjälp av valutaterminer. 
Enligt bolagets placeringsriktlinjer får 
den totala valutaexponeringen inte över-
stiga tio procent av bolagets placerings-
tillgångar, vilket motsvarar cirka 194 
Mkr. per den 31 december 2010 var net-
toexponeringen på balansräkningen i ut-
ländsk valuta cirka 5,3 Mkr.

exponering (Tkr)

Valuta 2010 2009

USD –11 582 54 346

EUR –7 916 13 269

GBP 4 232 –

JPY 5 430 –

NOK 7 369 54 559

AUD 7 786 7 269

Totalt 5 319 129 443

Ovanstående tabell visar bolagets nettoexponering i 
utländsk valuta justerad med effekten av valutaterminer.

Ränterisk
Bolagets placeringar i obligationer och 
räntebärande värdepapper uppgår totalt 
till cirka 700 Mkr. Några räntebäran-
de finansiella skulder finns inte. Bola-
gets ränteportfölj består huvudsakligen 
av statsskuldväxlar, bostadsobligationer 
och nollkupongsobligationer. Större de-
len av ränteförvaltningen är utlagd på ett 
så kallat diskretionärt förvaltningsupp-
drag där ett avtal reglerar hur förvalt-
ningen ska gå till och vilket benchmark 
som ska vara styrande för förvaltningen. 
Förvaltaren har även ett mandat att avvi-
ka från benchmark för att skapa en möj-
lighet till överavkastning. Durationen i 
ränteportföljen uppgår för närvarande 
till 1,7 år och den genomsnittliga ränte-
bindningstiden är 1,7 år.

Räntebärande placeringar, geografisk indelning, 2010
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Diagrammen ovan visar på hur bolagets räntebärande 
placeringar fördelar sig på olika geografiska 
markna-der(emittenternas ursprung)

Räntebärande placeringar, sektorindelat, 2010
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Räntebärande placeringar, sektorindelat, 2009
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Diagrammen ovan visar hur bolagets räntebärande 
placeringar fördelar sig på olika typer av emittenter.

Bolaget redovisar diskonterade avsätt-
ningar för oreglerade skador i trafikför-
säkring. Totalt uppgår de diskontera-
de avsättningarna för oreglerade skador 
(netto efter avgiven återförsäkring) i tra-
fikaffären till 258,6 (240,5) Mkr. Den 
ackumulerade diskonteringseffekten för 
egen räkning, det vill säga skillnaden 
mellan diskonterade och odiskonterade 
reserver uppgår till 66,5 (61,3) Mkr.

Fastighetsrisk
Moderbolagets placeringar i fastigheter 
uppgår till totalt 0 Mkr (0 Mkr). Under 
2008 sålde bolaget sin kontorsfastighet. 
I koncernen har bolaget dock en expone-
ring i fastigheter via dotterbolaget Läns-
försäkringar Fastighets AB som äger 
aktier i fastighetsbolag. Den mest bety-
dande risken med fastigheter är att fast-
ighetsvärdena går ned till följd av olika 
omvärldsförändringar.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser de resultateffekter 
som uppstår om en utgivare eller motpart 
i ett finansiellt instrument inte kan full-
göra sina förpliktelser.

För att begränsa motpartsrisken i pla-
ceringar i räntebärande värdepapper har 
bolaget fastställt vilken den lägsta kre-
ditvärdering (rating) en emittent ska ha. 
Dessutom finns begränsningar om hur 
mycket man kan placera hos olika emit-
tenter, dessa begränsningar styrs med 
utgångspunkt från gällande skuldtäck-
ningsregler. 

inverkan på resultat före skatt inverkan på eget kapital

Känslighetsanalys, valutakursrisk (Tkr) 2010 2009 2010 2009

10 procents nedgång i valutakurser –532 –12 944 –392 –9 540

Tabellen ovan visar hur resultatet före skatt och eget kapital påverkas av en förändring i valutakurser med hänsyn tagen 
till valutasäkringsinstrument.
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Motpartsrisken i avgiven återförsäkring 
är risken att betalning inte erhålls från 
återförsäkringsgivare i enlighet med 
återförsäkringsavtalen. För att begränsa 
denna risk har länsförsäkringsgruppen 
ett särskilt regelverk för vilka externa 
återförsäkringsgivare som får användas. 
Minimikravet är att återförsäkringsgiva-
re ska ha minst A-rating enligt Standard 
& poor ś när det gäller affär med lång av-
vecklingstid och minst BBB-raiting på 
övrig affär. I detta avseende är affär med 
lång avvecklingstid affär som beräknas 
ha en längre avvecklingstid än fem år. 
Dessutom eftersträvas en spridning på 
ett flertal olika återförsäkrare.

Bolaget har på balansdagen 217,5 
(177,4) Mkr i återförsäkrares andel av 
oreglerade skador, av dessa avser endast 
en mindre del externa återförsäkrare.

externa återförsäkrares fördelning på olika kreditbetyg 
(enligt Standard & Poor’s)

Fördelning

Kreditbetyg 2010 2009

AAA 0,4 % 3,4 %

AA 22,7 % 27,6 %

A 76,3 % 68,5 %

BBB 0,6 % 0,5 %

100,0 % 100,0 %

Ovanstående tabell visar hur återförsäkringsansvaret är 
fördelat på återförsäkrare med olika kreditbetyg

Bolaget har inga finansiella tillgångar 
som är förfallna till betalning eller som 
är nedskrivna. Bolaget har inte någon 
pant, annan säkerhet eller garantier ut-
ställda av tredje part för de finansiella 
tillgångarna utöver det som framgår av 
not 37-39.

Kreditbetygsanalys, räntebärande placeringar, 2010
(rating enligt Standard & Poor)

AAA
74%
AA+
1%
AA
0%
A+
4%

NR (ej ratad)
2%

A
10%

A-
4%

BBB
5%

Kreditbetygsanalys, räntebärande placeringar, 2009
(rating enligt Standard & Poor)

AAA
74%

BBB
5%

AA+
3%

A+
15%

A
3%

Diagrammen ovan visar hur stor andel av bolagets 
räntebärande placeringar fördelar sig på olika kreditbetyg.

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 Uppsala är likviditet normalt 
inget problem, eftersom premierna i för-
säkringsrörelsen betalas in i förskott och 
stora skadeutbetalningar ofta är kända 
långt innan de förfaller.

Bolaget har som riktlinje att alltid ha 
en likviditet (kassa och bankmedel) som 
uppgår till minst 20 Mkr. Utöver detta 
finns alltid möjlighet att med två till tre 
dagars varsel göra betydligt större be-
lopp likvida genom försäljning av olika 
placeringstillgångar.

Under en normal månad har bola-
get utbetalningar avseende bland an-
nat driftskostnader, skadekostnader och 
återförsäkringspremier på cirka 45 Mkr. 
Inbetalningarna i form av bland annat 
premier, ersättningar från återförsäkra-
re och provisionsersättningar från Läns-
försäkringar Bank och Länsförsäkringar 
Liv uppgår till cirka 50 Mkr.

Risker i övrig verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten 
säljer bolaget livförsäkringar och bank-
produkter till kunderna för Länsförsäk-
ringar Liv respektive Länsförsäkringar 
Banks räkning. Som ersättning för det-
ta erhåller Länsförsäkringar Uppsala en 
provision.
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Den ersättning som bolaget erhåller från 
Länsförsäkringar Liv är till viss del för-
enad med ett annullationsansvar, vil-
ket innebär att bolaget kan bli återbetal-
ningsskyldig om en kund slutar att betala 
in sina premier. Denna risk är relativt be-
gränsad dels för att annullationsansva-
ret bara är treårigt och dels för att denna 
del av ersättningen enbart uppgår till cir-
ka 10 Mkr per år. Bolaget sätter dock av 
till en annullationsreserv som uppgår till  
10 procent av de tre senaste årens annul-
lationsansvarspliktiga ersättning.

I bolagets avtal med Länsförsäkring-
ar Bank regleras hur stor ersättning bo-
laget ska ha för den förmedlade bank-
affären. I detta avtal framgår även att 
Länsförsäkringar Uppsala ska stå för 80 
procent av de kreditförluster som even-
tuellt uppkommer på de lån som bolaget 
förmedlat till Länsförsäkringar Bank. 

Det finns dock en begränsning i avtalet 
som innebär att bolagets ansvar maxi-
malt kan uppgå till det enskilda årets to-
tala ersättning från banken, vilket inne-
bär att denna risk är begränsad till cirka 
30 Mkr. 

Operativa risker
En viktig del av bolagets riskhantering 
är processarbetet. En väl styrd process 
tydliggör för medarbetare på alla nivåer 
inom vilka ramar som verksamheten ska 
bedrivas. processerna är även utgångs-
punkten för bolagets riskanalys, vilket 
återspeglas i organisation och handlings-
planer. I bolagets processer finns ett fler-
tal betydande operativa risker. Exempel 
på dessa risker är att det blir fel i sam-
band med skadeutbetalning, införsäk-
ring av större risker och i samband med 
kreditgivning. För att minimera denna 

typ av risker finns riktlinjer och instruk-
tioner som beskriver hur arbetet ska ut-
föras, bolaget har även olika typer av in-
terna kontroller för dessa riskområden. 

En central del i processutvecklingen 
är att arbeta med ständiga förbättring-
ar där både medarbetares och kunders 
synpunkter tas tillvara. Bolaget är sedan 
flera år tillbaka kvalitets- och miljöcer-
tifierat enligt 9001:2008 respektive ISO 
14001:2004.

Incidentrapportering är också en vik-
tig del av riskarbetet. De incidenter som 
inträffar loggas och hanteras i ett särskilt 
system för att möjliggöra analys och fö-
rebyggande åtgärder.

Bolagets funktioner för riskmanage-
ment, compliance och internrevision har, 
som tidigare beskrivits, bland annat till 
uppgift att på olika sätt identifiera, hante-
ra och granska bolagets operativa risker.

Finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar

Redovisat värde  Kassaflöden

Mkr Totalt
utan kontrakts- 

enliga förfall
Med kontrakts- 

enliga förfall 2011 2012-2016 2017-2026 2027-

Finansiella tillgångar 1 974 467 1 235 907 738 560 462 841 1 284 882 151 163 75 581

Finansiella skulder 0 0 0 0 0 0 0

Försäkringstekniska avsättningar, f e r 952 868 952 868 0 –285 860 –381 147 –238 217 –47 643

Tabellen ovan visar en analys av kassaflödet där de finansiella tillgångarna och skulderna delats in i kontrakt med kända kassaflöden och kontrakt där flöden inte är kända.  
Dessutom visar tabellen även det förväntade kassaflödet för bolagets försäkringstekniska avsättningar.
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nOT 3  PReMieinKOMST

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Skadeförsäkringsrörelse

Direkt försäkring i Sverige 579 269 576 536 579 269 576 536 

Mottagen återförsäkring 72 617 77 420 72 617 77 420 

Summa premieinkomst 651 885  653 956  651 885  653 956

nOT 4  KAPiTAlAVKASTning öVeRFöRd FRÅn FinAnSRöRelSen (SKAdeFöRSäKRingSRöRelSe)

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Överförd kapitalavkastning 22 765 21 965 22 765 21 965 

Räntesats, all affär exkl trafikförsäkring 1,51 1,39 1,51 1,39 

Räntesats trafikförsäkring 3,50 3,50 3,50 3,50

Avkastning på de tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar har överförts 
från den Icke-tekniska redovisningen till den tekniska redovisningen. Beloppet har 
beräknats på halva premieintäkten samt på medelvärdet av in- och utgående avsättning 
för oreglerade skador efter avgiven återförsäkring under året. Som räntesats tillämpas 
för samtliga försäkringsgrenar, exklusive trafik, genomsnittliga räntan på en 90-dagars 
statsskuldsväxel plus 1 procentenhet.

I trafik har beräkningsmodellen för att fastställa kalkylräntesatsen förändrats. Från och 
med 2008 beräknas den som medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska 
statsobligationer över de senaste fem åren. Tidigare beräknades kalkylräntesatsen som 
den genomsnittliga räntan för en 4-årig statsobligation, under de senaste fyra åren, 
minus 1 procentenhet.

nOT 5  FöRSäKRingSeRSäTTningAR

Koncernen och moderbolaget

2010 2009

Tkr Brutto Avgiven netto Brutto Avgiven netto

Skadekostnader hänförliga till årets verksamhet

Utbetalda skadeersättningar 239 741 –12 015 227 726 207 712 –9 818 197 894 

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 205 091 –33 411 171 680 141 104 –11 435 129 670 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 124 540 –20 916 103 624 107 720 –18 631 89 090 

Driftskostnader för skadereglering 22 477 – 22 477 21 868 – 21 868 

Summa skadekostnader hänförliga till årets verksamhet 591 849  –66 342  525 507  478 405  –39 883  438 522 

Skadekostnader hänförliga till tidigare års verksamhet

Utbetalda skadeersättningar 172 019 –19 972 152 047 209 677 –27 683 181 994 

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador –134 514 11 594 –122 921 –169 201 –3 856 –173 057 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) –71 572 2 641 –68 931 –69 395 24 968 –44 428 

Driftskostnader för skadereglering 17 614 – 17 614 16 311 – 16 311 

Summa skadekostnader hänförliga till tidigare års verksamhet –16 453  –5 738  –22 191  –12 609  –6 571  –19 179 

Summa försäkringsersättningar 575 395  –72 079  503 316  465 796  –46 454  419 342 

Totalt utbetalda försäkringsersättningar

Utbetalda skadeersättningar 411 760 –31 987 379 773 417 389 –37 501 379 888 

Driftskostnader för skadereglering 40 091 – 40 091 38 179 – 38 179 

Summa utbetalda försäkringsersättningar 451 851  –31 987  419 864  455 568  –37 501  418 068 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 70 577 –21 818 48 759 –28 097 –15 290 –43 387 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 52 967 –18 275 34 693 38 325 6 337 44 662 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 123 544  –40 092  83 452  10 228  –8 953  1 275
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nOT 6  dRiFTSKOSTnAdeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Specifikation av resultatposten driftskostnader

Anskaffningskostnader –65 776 –68 847 –62 881 –67 165 

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader (+/-) 1 236 –1 796 1 236 –1 796 

Administrationskostnader –75 152 –69 803 –72 258 –67 333 

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring (+/-) 4 070 3 389 4 070 3 389 

Summa –135 622  –137 057  –129 833  –132 906 

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

övriga driftskostnader

Skaderegleringskostnader ingående i Utbetalda försäkringsersättningar –40 091 –38 179 –40 091 –38 179 

Driftskostnader för kapitalförvaltning ingående i Kapitalavkastning, kostnader –2 794 –2 275 –2 794 –2 275 

Kostnader för förmedlad affär –84 364 –74 033 –84 364 –74 033 

Summa  –127 248  –114 487 –127 248  –114 487 

Summa driftskostnader –262 870  –251 544  –257 081  –247 393

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Totala driftskostnader uppdelade på kostnadsslag

Direkta och indirekta personalkostnader –131 224 –123 697 –131 224 –123 697 

Lokal- och kontorsomkostnader –46 209 –42 544 –46 209 –43 417 

Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring –9 377 –11 461 –9 377 –11 461 

Ombudsersättningar –20 997 –16 227 –20 997 –16 227 

Avskrivningar –11 524 –10 960 –5 735 –5 936 

Övriga driftskostnader –43 538 –46 656 –43 538 –46 656 

Summa –262 870  –251 544  –257 081  –247 393

nOT 7  KAPiTAlAVKASTning, inTäKTeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

utdelningar

Utdelningar svenska aktier och andelar 4 337 7 842 4 337 7 842 

Utdelningar utländska aktier och andelar 1 984 979 1 984 979 

Utdelning svenska obligationer 3 965 – 3 965 – 

10 286  8 821  10 286  8 821 

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 033 28 375 9 033 28 375 

Övriga ränteintäkter 3 566 10 729 3 566 10 729 

-  varav från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över 
resultaträkningen – – – – 

12 599  39 105  12 599  39 105 

Valutakursvinster (netto) 6 423  15 031  6 423  15 031 

Realisationsvinster och återförda nedskrivningar (netto)

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 8 795 9 870 8 795 9 870 

8 795  9 870  8 795  9 870 

Summa kapitalavkastning intäkter 38 103  72 826  38 103  72 826



NOteR	 	 39 

nOT 8  OReAliSeRAde VinSTeR PÅ PlAceRingSTillgÅngAR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Svenska aktier och andelar 76 154 108 719 76 154 108 719 

Utländska aktier och andelar 29 516 51 258 29 516 51 258 

Derivat 8 354 8 560 8 354 8 560 

Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar 114 025  168 537  114 025  168 537

nOT 9  KAPiTAlAVKASTning, KOSTnAdeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Kapitalförvaltningskostnader –2 794  –2 275  –2 794  –2 275 

Räntekostnader

Övriga räntekostnader –632 –5 177 –632 –5 177 

–632  –5 177  –632 –5 177 

Realisationsförluster (netto)

Svenska aktier –2 452 –30 416 –2 452 –30 416 

Utländska aktier –1 061 –7 792 –1 061 –7 792 

Derivat –10 058 –4 642 –10 058 –4 642 

–13 572  –42 849  –13 572  –42 849 

nedskrivning av placeringstillgångar

Svenska aktier och andelar –500 – –710 –

–500 – –710  –

Summa kapitalavkastning kostnader –17 498 –50 302  –17 708 –50 302

nOT 10  OReAliSeRAde FöRluSTeR PÅ PlAceRingSTillgÅngAR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper –7 276 –2 972 –7 276 –2 972 

Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar –7 276  –2 972  –7 276  –2 972
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nOT 11  neTTOVinST/FöRluST PeR KATegORi AV FinAnSiellA inSTRuMenT i KOnceRnen

Tkr

Finansiella tillgångar 
identifierade som poster 

värderade till verkligt värde över 
resultaträkningen

innehav för han-
delsändamål

låneford- 
ringar

Finansiella 
instrument som 

kan säljas Summa

Årets nettovinst/förlust

Finansiella Tillgångar

Aktier och andelar 93 801 93 801 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 679 13 679

Derivat –1 983 18 923 16 940 

Övriga fordringar 2 933  2 933

Summa 108 431 18 923  –  –  127 354

Föregående års nettovinst/förlust

Finansiella Tillgångar

Aktier och andelar 153 150 153 150 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 29 413 29 413 

Derivat 3 691 –8 895 –5 204 

Övriga fordringar 10 729  10 729 

Summa 196 984  –8 895  –  –  188 089

nOT 12  öVRigA inTäKTeR Och KOSTnAdeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

övriga intäkter

Provisioner från Liv 30 595 27 657 30 595 27 657 

Provisioner från Bank och Fond 30 563 24 797 30 563 24 797 

Provisioner från förmedlad sakförsäkring 3 549 3 078 3 549 3 078 

Provisioner från Fastighetsförmedling 1 605 1 089 1 605 1 089 

Summa intäkter 66 312  56 622 66 312  56 622

övriga kostnader

Driftskostnader för Liv –32 490 –27 514 –32 490 –27 514 

Driftskostnader för Bank och Fond –46 096 –40 803 –46 096 –40 803 

Driftskostnader för förmedlad sakförsäkring –4 541 –3 866 –4 541 –3 866 

Driftskostnader för Fastighetsförmedling –1 236 –1 849 –1 236 –1 849 

Summa kostnader –84 364  –74 033  –84 364  –74 033 

Summa intäkter och kostnader –18 052  –17 411  –18 052  –17 411

nOT 13  BOKSluTSdiSPOSiTiOneR

Moderbolaget

Tkr 2010  2009 

Avsättning till/upplösning av säkerhetsreserv 25 000 –8 986 

Summa bokslutsdispositioner 25 000  –8 986
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nOT 14  SKATTeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]

Periodens skattekostnad –1 –6 – – 

Justering av skatt hänförlig till tidigare år – –227 – –227 

Summa Aktuell skatt –1  –232  –  –227 

uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare ej aktiverat underskottsavdrag – 5 575 –  5 560 

Uppskjuten skatt avseende aktiverat underskott 7 727 – 7 721 –

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster –25 524 –41 897 –25 524 –41 897 

Uppskjuten skatt avseende pensionskostnader enligt 62-årsregeln –130 –1 657 –130 –1 657 

Uppskjuten skatt avseende immateriella tillgångar 1 631 1 575  –    –   

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver 6 575 –2 363  –    –   

Summa uppskjuten skatt –9 721  –38 766  –17 934  –37 994 

Totalt redovisad skattekostnad –9 722  –38 998  –17 934  –38 220 

Koncernen

Tkr 2010 (%) 2010  2009 (%) 2009 

Resultat före skatt 36 207  172 944

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 –9 522 26,3 –45 484 

Skatteeffekt av:

ej avdragsgilla kostnader 7,4 –2 664 0,8 –1 459 

ej skattepliktiga intäkter –8,1 2 932 –1,3 2 304 

skattepliktiga ej bokförda intäkter 0,3 –100 0,1 –91 

Omvärdering av uppskjuten skatt 1,0 –372 –0,2 402 

Uttnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag – – –3,2 5 560 

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 4 0,1 –231 

Redovisad skattekostnad 26,9 –9 722  22,5 –38 998 

Moderbolaget

Tkr 2010 (%) 2010  2009 (%) 2009 

Resultat före skatt 67 415  165 269

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 –17 730 26,3 –43 466 

Skatteeffekt av:

ej avdragsgilla kostnader 4,0 –2 664 0,9 –1 459 

ej skattepliktiga intäkter –4,3 2 932 –0,6 1 060 

skattepliktiga ej bokförda intäkter 0,1 –100 0,1 –91 

Omvärdering av uppskjuten skatt 0,6 –372 –0,2 402 

Uttnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag – – –3,4 5 560 

Skatt hänförlig till tidigare år – – 0,1 –227 

Redovisad skattekostnad 26,6 –17 934  23,1 –38 220 
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Redovisat i balansräkningen

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

uppskjuten skattefordran uppskjuten skatteskuld netto

Koncernen 2010  2009  2010  2009  2010  2009 

Immateriella tillgångar – – 3 664 5 295 –3 664 –5 295 

Andra finansiella placeringstillgångar 79 363 53 838 –79 363 –53 838 

Underskottsavdrag 13 364 5 637 – – 13 364 5 637 

Obeskattade reserver – – 161 346 167 921 –161 346 –167 921 

Avsättning för pensioner 4 293 4 423 –  – 4 293 4 423 

Skattefordringar/skatteskulder 17 657  10 060  244 373  227 054  –226 716  –216 995 

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

uppskjuten skattefordran uppskjuten skatteskuld netto

Moderbolaget 2010  2009  2010  2009  2010  2009 

Andra finansiella placeringstillgångar – – 79 363 53 838 –79 363 –53 838 

Underskottsavdrag 13 280 5 560 – – 13 280 5 560 

Avsättning för pensioner 4 293 4 423 – – 4 293 4 423 

Skattefordringar/skatteskulder 17 573 9 982 79 363 53 838 –61 790 –43 856
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Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Koncernen
Balans per 

 1 jan 2009
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per 
 31 dec 2009

Immateriella tillgångar 6 712 –1 575 159 5 295 

Andra finansiella placeringstillgångar 11 942 41 897 53 838 

Underskottsavdrag –62 –5 575 –5 637 

Obeskattade reserver 165 558 2 363 167 921 

Avsättning för pensioner –6 080 1 657 –4 423 

178 070  38 766  159  –  216 995 

 
Balans per 

 1 jan 2010
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per 
 31 dec 2010

Immateriella tillgångar 5 295 –1 523 –109 3 664 

Andra finansiella placeringstillgångar 53 838 25 524 79 363 

Underskottsavdrag –5 637 –7 727 –13 364 

Obeskattade reserver 167 921 –6 575 161 346 

Avsättning för pensioner –4 423 130 –4 293 

216 995  9 830  –109  –  226 716 

Moderbolaget
Balans per 

 1 jan 2009
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per 
 31 dec 2009

Andra finansiella placeringstillgångar 11 942 41 897 53 838 

Underskottsavdrag – –5 560 –5 560 

Avsättning för pensioner –6 080 1 657 –4 423 

5 862  37 994  –  –  43 856 

 
Balans per 

 1 jan 2010
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per 
 31 dec 2010

Andra finansiella placeringstillgångar 53 838 25 524 79 363 

Underskottsavdrag –5 560 –7 721 –13 280 

Avsättning för pensioner –4 423 130 –4 293 

43 856  17 934  –  –  61 790
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nOT 15  iMMATeRiellA AnläggningSTillgÅngAR Balanserade utgifter för 
internt utvecklade 

datasystem

övriga förvärvade 
immateriella 

tillgångar TotaltKoncernen, Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2009-01-01 28 945 4 559 33 504 

Internt utvecklade tillgångar 742 – 742 

Övriga investeringar – 700 700 

Omvärderingar – 159 159 

utgående balans 2009-12-31 29 687  5 418  35 105 

Ingående balans 2010-01-01 29 687 5 422 35 109 

Internt utvecklade tillgångar 461 – 461 

Övriga investeringar – – – 

Omvärderingar – – – 

utgående balans 2010-12-31 30 148  5 422  35 570 

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 2009-01-01 –7 641 –360 –8 001 

Årets avskrivningar –5 025 –1 084 –6 109 

utgående balans 2009-12-31 –12 666  –1 444  –14 109 

Ingående balans 2010-01-01 –12 666 –1 444 –14 109 

Årets avskrivningar –6 030 –533 –6 562 

utgående balans 2010-12-31 –18 695  –1 977  –20 672 

Redovisade värden

Per 2009-01-01 21 304 4 199 25 503 

Per 2009-12-31 17 021  3 974  20 995 

Per 2010-01-01 17 021 3 978 20 999 

Per 2010-12-31 11 452  3 445 14 898 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2009:

Driftskostnader –5 025 –1 084 –6 109 

–5 025  –1 084  –6 109 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2010:

Resultat i dotterbolag – –413 –413

Driftskostnader –6 030 –120 –6 150 

–6 030  –533  –6 562 

Moderbolaget, Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2009-01-01 – 600 600 

Internt utvecklade tillgångar 742 – 742 

utgående balans 2009-12-31 742  600  1 342 

Ingående balans 2010-01-01 742 600 1 342 

Internt utvecklade tillgångar 461 – 461 

utgående balans 2010-12-31 1 202  600  1 802 

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 2009-01-01 – –360 –360 

Årets avskrivningar – –120 –120 

utgående balans 2009-12-31 – –480  –480 

Ingående balans 2010-01-01 – –480 –480 

Årets avskrivningar –240 –120 –360 

utgående balans 2010-12-31 –240  –600  –840 

Redovisade värden

Per 2009-01-01 – 240 240 

Per 2009-12-31 742  120  862 

Per 2010-01-01 742 120 862 

Per 2010-12-31 962  –  962 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2009:

Driftskostnader – –120 –120 

– –120  –120 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2010:

Driftskostnader –240 –120 –360 

–240 –120  –360
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nOT 16  AKTieR Och AndelAR i KOnceRnFöReTAg SAMT lÅn Till KOnceRnFöReTAg

dotterföretagets säte ägarandel i %

Tkr 2010  2009 

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB (nom.värde 100 000 kr) Uppsala 100 100

Bocity i Uppsala AB (nominellt värde 100 000 kr) Uppsala 100 100

Moderbolaget

Tkr 2010  2009 

Verkligt värde

Vid årets början 143 638 138 205 

Inköp 500 700 

Nedskrivning –710 –

Förändring verkligt värde 11 114 4 733 

utgående balans 31 december 154 542  143 638 

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag 2010  2009 

dotterföretag/Organisationsnummer/Säte Antal aktier Andelar i % Redovisat värde Redovisat värde

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB, 556683-4023, Uppsala 1 000 100 151 101 139 987 

Bocity i Uppsala AB, 556701-5085, Uppsala 1 000 100 3 441 3 651 

Summa aktier och andelar i koncernföretag 154 542  143 638 

Andelarnas verkliga värde

Tkr 2010  2009 

Verkligt värde 154 542 143 638 

lån till koncernföretag Moderbolaget

Tkr 2010  2009 

Vid årets början 1 306 196 

Årets förändring 41 1 110 

utgående balans 31 december 1 347  1 306

nOT 17  AKTieR Och AndelAR

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Koncernen 1 116 457 913 699 596 648 488 130 

Moderbolaget 965 356 773 712 566 437 457 919 

Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i not 22.

nOT 18  OBligATiOneR Och AndRA RänTeBäRAnde VäRdePAPPeR

Verkligt värde upplupet anskaffningsvärde

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Koncernen och moderbolaget

Statsskuldsväxlar 54 369 55 592 54 267 55 478 

Svenska staten 4 150 23 914 4 674 24 155 

Svenska kommuner 249 340 246 723 213 511 213 511 

Svenska bostadsinstitut 231 430 276 282 229 223 264 266 

Övriga svenska emittenter 40 203 18 568 37 930 16 841 

Utländska kreditinstitut 87 428 144 074 76 217 127 980 

Övriga utländska emittenter 33 453 32 211 30 000 30 000 

Summa 700 372  797 365  645 823 732 231 

Varav noterade värdepapper 626 716 746 585 577 893 685 390 

Negativ skillnad till följd av att bokfört värde understiger nominella värden* –3 996 6 182 

*Avser enbart eget innehav eftersom tillförlitliga uppgifter om nominellt värde i räntefonder inte kunnat erhållas.
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nOT 19  öVRigA lÅn

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Koncernen

Aktieägarlån Länsförsäkringar AB 27 551 88 870 27 551 88 870 

Medlemsinsats KGF Uppsala Län 100 100 100 100 

Reverslån 500 500 500 500 

Personallån 156 161 156 161 

Summa 28 307  89 631  28 307  89 631 

Moderbolaget

Aktieägarlån Länsförsäkringar AB 27 551 88 870 27 551 88 870 

Medlemsinsats KGF Uppsala Län 100 100 100 100 

Reverslån 500 500 500 500 

Personallån 156 161 156 161 

Summa 28 307  89 631  28 307  89 631

nOT 20  deRiVAT

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Tkr 2010  2009  2010  2009 

derivatinstrument med positiva värden

Koncernen och moderbolaget

Aktieoptioner 617 9 533 96 832 114 102 

Valutaterminer 4 284 –

Summa 4 901 9 533  96 832  114 102 

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Tkr 2010  2009  2010  2009 

derivatinstrument med negativa värden

Koncernen och moderbolaget

Valutaterminer 260 2 516 

Summa 260  2 516 

nOT 21  FORdRingAR AVSeende diReKT FöRSäKRing

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Fordringar hos försäkringstagare 135 009 127 885 135 009 127 885 

Fordringar hos försäkringsföretag 34 265 32 480 34 265 32 480 

Summa 169 274  160 365  169 274  160 365
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nOT 22  KATegORieR AV FinAnSiellA TillgÅngAR Och SKuldeR

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen lånefordringar

Summa 
redovisat värde Verkligt värde

Anskaffnings-
värde

 
Tillg. som bestämts  

tillhöra kategorin
innehav för han-

delsändamål

Koncernen 2010

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 1 116 457 1 116 457 1 116 457 596 648

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 700 372 700 372 700 372 645 823

Övriga lån 28 307 28 307 28 307 28 307

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 617 4 284 4 901 4 901 96 832

Icke-finansiella tillgångar 5 241 5 241 5 241 5 241

Summa 1 822 686 4  284 28 307 1 855 277 1 855 277 1 372 850

Finansiella skulder

Derivat 260

Summa 260

Koncernen 2009

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 913 699 913 699 913 699 488 130

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 797 365 797 365 797 365 732 231

Övriga lån 89 631 89 631 89 631 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 9 533 – 9 533 9 533 114 102

Icke-finansiella tillgångar 5 332 5 332 5 332 5 332

Summa 1 725 929 – 89 631 1 815 560 1 815 560 1 429 426

Finansiella skulder

Derivat 2 516

Summa 2 516

Moderbolaget 2010

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 965 356 965 356 965 356 566 437

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 700 372 700 372 700 372 645 823

Övriga lån 28 307 28 307 28 307 28 307

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 617 4 284 4 901 4 901 96 832

Icke-finansiella tillgångar 5 241 5 241 5 241 5 241

Summa 1 671 585 4 284 28 307 1 704 176 1 704 176 1 342 639

Finansiella skulder

Derivat 260

Summa 260

Moderbolaget 2009

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 773 712 773 712 773 712 457 919

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 797 365 797 365 797 365 732 231

Övriga lån 89 631 89 631 89 631 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 9 533 – 9 533 9 533 114 102

Icke-finansiella tillgångar 5 332 5 332 5 332 5 332

Summa 1 585 942 – 89 631 1 675 573 1 675 573 1 399 215

Finansiella skulder

Derivat 2 516

Summa 2 516
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I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella 
instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen. Uppdelning av hur verkligt värde 
bestämts görs utifrån följande tre nivåer:

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

  nivå 1 nivå 2 nivå 3 Summa

Koncernen 2010

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 430 538 641 576 44 343 1 116 457

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 347 514 336 767 16 090 700 372

Övriga lån – 27 551 756 28 307

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 4 024 617 – 4 641

Icke-finansiella tillgångar – 5 241 – 5 241

Summa 782 076 1 011 752 61 190 1 855 017

Moderbolaget 2010

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 430 538 490 475 44 343 965 356

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 347 514 336 767 16 090 700 372

Övriga lån – 27 551 756 28 307

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 4 024 617 – 4 641

Icke-finansiella tillgångar – 5 241 – 5 241

Summa 782 076 860 650 61 190 1 703 916

  nivå 1 nivå 2 nivå 3 Summa

Koncernen 2009

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 359 797 546 587 7 315 913 699

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 395 688 400 676 1 000 797 365

Övriga lån – 88 870 761 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat – 9 533 – 9 533

Icke-finansiella tillgångar – 5 332 – 5 332

Summa 755 486 1 050 999 9 076 1 815 560

Moderbolaget 2009

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 219 810 546 587 7 315 773 712

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 395 688 400 676 1 000 797 365

Övriga lån – 88 870 761 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat – 9 533 – 9 533

Icke-finansiella tillgångar – 5 332 – 5 332

Summa 615 499 1 050 999 9 076 1 675 573
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I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana 
finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en 
värderingsteknik som bygger på icke-observerbara indata (nivå 3).

  Aktier och andelar 

Obligationer 
och andra 

räntebärande 
värdepapper övriga lån

övriga 
finansiella 

placerings-
tillgångar

icke- 
finansiella 
tillgångar Totalt

Öppningsbalans 2010-01-01 7 315 1 000 761 9 076

Totalt redovisade vinster och förluster:

redovisat i årets resultat 1 248 1 844 3 092

Anskaffningsvärde förvärv 35 896 13 247 49 143

Försäljningslikvid försäljning –116 –5 –121

utgående balans 2010-12-31 44 343 16 090 756 – – 61 190

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår 
i den utgående balansen 2010-12-31 1 709 1 844 – – – 3 553

Känslighetsanalys

Innehaven som redovisas i nivå 3 avser onoterade innehav i aktier, konvertibla skuldebrev och lån. 
Merparten av innehavet avser aktier och förlagslån i Bergvik Skog AB. Under året har handel skett i 
aktien på nivåer som motsvarar värderingen. Dessutom finns mindre innehav i utvecklingsbolag inom 
sektorn för life-science och förnyelsebar energi. Då dessa bolag befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede finns en stor osäkerhet om framtida värdering. I ett värsta scenario kan värdet på 
dessa investeringar bli noll, men i ett gynnsamt scenario kan stora övervärden skapas.
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nOT 23  MATeRiellA TillgÅngAR

Koncernen Moderbolaget

Tkr inventarier övrigt Totalt inventarier övrigt Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 2009-01-01 46 778 – 46 778 46 309 – 46 309 

Förvärv 5 255 – 5 255 5 244 – 5 244 

Avyttringar –2 375 – –2 375 –2 375 – –2 375 

utgående balans 2009-12-31 49 658  – 49 658  49 178  – 49 178 

Tillkommer i koncernen

Ingående balans 2010-01-01 49 658 – 49 658 49 178 – 49 178 

Förvärv 6 237 – 6 237 6 237 – 6 237 

Utrangeringar –3 014 – –3 014 –3 014 – –3 014 

Avyttringar –2 855 – –2 855 –2 855 – –2 855 

utgående balans 2010-12-31 50 026  – 50 026  49 546  – 49 546 

Avskrivningar

Ingående balans 2009-01-01 –30 186 – –30 186 –29 998 – –29 998 

Förvärv – – – – – –

Årets avskrivningar –5 912 – –5 912 –5 816 – –5 816 

Avyttringar 1 610 – 1 610 1 610 – 1 610 

utgående balans 2009-12-31 –34 488  – –34 488  –34 204  – –34 204

Ingående balans 2010-01-01 –34 488 – –34 488 –34 204 – –34 204 

Förvärv –1 088 – –1 088 –1 088 – –1 088 

Årets avskrivningar –4 383 – –4 383 –4 287 – –4 287 

Utrangeringar 1 488 – 1 488 1 488 – 1 488 

Avyttringar 1 993 – 1 993 1 993 – 1 993 

utgående balans 2010-12-31 –36 478  – –36 478  –36 098  – –36 098 

Redovisade värden

2009-01-01 16 592 – 16 592 16 311 – 16 311 

2009-12-31 15 170  – 15 170  14 974  – 14 974 

2010-01-01 15 170 – 15 170 14 974 – 14 974 

2010-12-31 13 549  – 13 549  13 448  – 13 448

nOT 24  öVRigA TillgÅngAR Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Varulager 248 267 248 267 

Summa övriga tillgångar 248  267  248  267 

nOT 27  OBeSKATTAde ReSeRVeR Moderbolaget

Tkr 2010  2009 

Säkerhetsreserv 562 164 587 164

Utjämningsfond 34 777 34 777

Periodiseringsfond 16 543 16 543

Summa obeskattade reserver 613 484 638 484

nOT 26  öVRigA FöRuTBeTAldA KOSTnAdeR Och uPPluPnA inTäKTeR Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Upplupna ränteintäkter 482 4 494 482 4 494 

Upplupna hyresintäkter 22 – 22 – 

Premier betalda i efterskott 575 472 575 472 

Övriga förutbetalda kostnader 5 466 5 669 4 787 5 167 

utgående balans 6 545  10 635  5 866  10 133 

nOT 25  FöRuTBeTAldA AnSKAFFningSKOSTnAdeR Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Ingående balans 14 535 16 332 14 535 16 332 

Årets aktivering 15 771 14 535 15 771 14 535 

Årets avskrivning –14 535 –16 332 –14 535 –16 332 

utgående balans 15 771  14 535  15 771  14 535 
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nOT 28  ej inTjänAde PReMieR Och KVARdRöjAnde RiSKeR

Koncernen och moderbolaget

Avsättning för ej intjänade premier 2010 2009

Tkr Brutto
Återför- 

säkrares andel netto Brutto
Återför- 

säkrares andel netto

Ingående balans 246 232 – 246 232 245 754 – 245 754 

Försäkringar tecknade under perioden 250 110 – 250 110 246 232 – 246 232 

Intjänade premier under perioden –246 232 – –246 232 –245 754 – –245 754 

utgående balans 250 110  – 250 110  246 232  – 246 232 

Koncernen och moderbolaget

Avsättning för kvardröjande risker 2010 2009

Tkr Brutto
Återför- 

säkrares andel netto Brutto
Återför- 

säkrares andel netto

Ingående balans 3 300 – 3 300 3 600 – 3 600 

Försäkringar tecknade under perioden 8 200 – 8 200 3 300 – 3 300 

Intjänade premier under perioden –3 300 – –3 300 –3 600 – –3 600 

utgående balans 8 200  – 8 200  3 300  – 3 300

nOT 29  ORegleRAde SKAdOR

Koncernen och moderbolaget

Avsättning för oreglerade skador 2010 2009

Tkr Brutto
Återför- 

säkrares andel  netto Brutto
Återför- 

säkrares andel netto

IB Rapporterade skador 342 279 –76 520 265 760 369 674 –61 230 308 445 

IB Inträffade ännu ej rapporterade skador (IBNR) 410 205 –100 921 309 284 371 880 –107 258 264 622 

IB avsättning för skaderegleringskostnader för rapporterade skador 31 562 – 31 562 32 281 – 32 281 

ingående balans 784 046  –177 440  606 606  773 835  –168 487  605 347 

Valutakursdifferens på ingående reserv – – – –16 – –16 

Kostnader för skador som inträffat under innevarande år 591 849 –66 342 525 507 478 405 –39 883 438 522 

Utbetalt/överfört till försäkringsskulder eller andra kortfristiga skulder –451 851 31 987 –419 864 –455 568 37 501 –418 068 

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år –16 453 –5 738 –22 191 –12 609 –6 571 –19 179 

utgående balans 907 590  –217 533  690 058  784 046  –177 440  606 606 

UB Rapporterade skador 419 004 –98 337 320 666 342 279 –76 520 265 760 

UB Inträffade ännu ej rapporterade skador (IBNR) 451 608 –119 195 332 413 410 205 –100 921 309 284 

UB Skaderegleringskostnader 36 979 – 36 979 31 562 – 31 562 

utgående balans 907 590 –217 533 690 058  784 046  –177 440  606 606

nOT 30  ÅTeRBäRing Och RABATTeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

IB återbäring och rabatter 29 030 35 420 29 030 35 420 

Under perioden reglerad återbäring och rabatter –21 946 –17 663 –21 946 –17 663 

Årets återföring/avsättning –2 583 11 272 –2 583 11 272 

utgående balans 4 500  29 030  4 500  29 030 

Årets kostnad/intäkt  för återbäring och rabatter 2 583  –11 272  2 583  –11 272 

nOT 31  AVSäTTning FöR PenSiOneR Och liKnAnde FöRPliKTelSeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Pensionsförpliktelser

Pensionsavsättningar enligt särskilt avtal 634 670 634 670 

Avsättning för personal födda 1955 och tidigare, som enligt avtal har möjlighet att gå i pension från 62 års ålder 13 136 13 534 13 136 13 534 

Avsättning för pensioner 13 770  14 204  13 770  14 204 

Ovanstående pensionsavsättningar är inte tryggade enligt Tryggandelagen. Bolagets övriga förpliktelser avseende pensioner är täckta genom försäkringar.

Pensionsavsättning ovan, enligt 62-årsregeln, är gjord utifrån en bedömning av hur stor del av den berörda personalen som kommer att utnyttja möjligheten att gå i förtida pension. 
Pensionsavsättningens storlek har beräknats med utgångspunkt från tidigare  utbetalningar enigt 62-årsregeln.

Om samtlig personal som omfattas av avtalet skulle gå i pension vid 62-års ålder har bolaget ett ansvar att även täcka den tillkommande kostnaden, vilken enligt bolagets  
beräkningar uppgår till 6 470 Tkr, exklusive löneskatt (9 932 Tkr).
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nOT 32  öVRigA AVSäTTningAR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Avsättning för framtida återbetalning av livförsäkringsersättningar 4 501 4 480 4 501 4 480 

Övriga avsättningar 3 400 3 351 3 400 3 351

Summa övriga avsättningar 7 901  7 832 7 901  7 832

nOT 33  SKuldeR AVSeende diReKT FöRSäKRing

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Skulder till försäkringstagare 304 539 304 539 

Skulder till försäkringsförmedlare 400 426 400 426 

Skulder till försäkringsföretag 13 231 10 145 13 231 10 145 

Summa Skulder avseende direkt försäkring 13 935  11 111  13 935  11 111 

nOT 34  öVRigA SKuldeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Leverantörsskulder 16 206 17 493 16 179 17 432 

Övriga skulder 23 070 23 704 23 014 23 547 

Summa 39 276  41 196  39 193  40 979 

nOT 35  öVRigA FöRuTBeTAldA inTäKTeR Och uPPluPnA KOSTnAdeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Förutbetalda intäkter 58 369 55 631 58 369 55 082 

Upplupna kostnader 17 883 14 562 17 156 14 535

Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 76 252  70 193 75 525  69 617

Koncernen

Tkr högst 1 år längre än 1 år  Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar 14 898 14 898 

Aktier och andelar 223 291 893 165 1 116 457 

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 140 074 560 297 700 372 

Övriga lån 5 661 22 646 28 307 

Derivat 2 941 1 961 4 901

Depåer hos företag som avgivit 
återförsäkring 5 241 5 241 

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 43 507 174 026 217 533 

Fordringar avseende direkt försäkring 169 274 169 274 

Fordringar avseende återförsäkring 17 842 17 842 

Uppskjutna skattefordringar 8 828 8 828 17 657 

Övriga fordringar 69 090 69 090 

Materiella tillgångar och varulager 3 387 10 161 13 549 

Kassa och bank 81 338 81 338 

Övriga tillgångar 248 248 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 15 771 15 771 

Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 545 6 545 

Summa tillgångar 793 038  1 685 983  2 479 021

Koncernen

Tkr högst 1 år längre än 1 år  Totalt

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande 
risker 258 310 258 310 

Oreglerade skador 272 277 635 313 907 590 

Återbäring och rabatter 4 500 4 500 

Andra avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 2 754 11 016 13 770 

Skatter 48 875 195 498 244 373 

Övriga avsättningar 2 370 5 531 7 901 

Skulder avseende direkt försäkring 13 935 13 935 

Skulder avseende återförsäkring 11 997 11 997 

Derivat 260 260 

Skatteskulder 2 673 2 673 

Övriga skulder 39 276 39 276 

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 68 627 7 625 76 252 

Summa skulder och avsättningar 725 854  854 984  1 580 838 

nOT 36  FöRVänTAde ÅTeRVinningSTidPunKTeR FöR TillgÅngAR Och SKuldeR
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Moderbolaget

Tkr högst 1 år längre än 1 år  Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar 962 962 

Aktier och andelar i koncernföretag 154 542 154 542 

Räntebärande värdepapper emitterade av 
och lån till koncernföretag 1 347 1 347 

Aktier och andelar 193 071 772 284 965 356 

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 140 074 560 297 700 372 

Övriga lån 5 661 22 646 28 307 

Derivat 2 941 1 961 4 901 

Depåer hos företag som avgivit 
återförsäkring 5 241 5 241 

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 43 507 174 026 217 533 

Fordringar avseende direkt försäkring 169 274 169 274 

Fordringar avseende återförsäkring 17 842 17 842 

Uppskjutna skattefordringar 17 573 17 573 

Övriga fordringar 68 681 68 681 

Materiella tillgångar och varulager 3 362 10 086 13 448 

Kassa och bank 80 464 80 464 

Övriga tillgångar 248 248 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 15 771 15 771 

Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 5 866 5 866 

Summa tillgångar 753 350  1 714 378  2 467 727

Moderbolaget

Tkr högst 1 år längre än 1 år  Totalt

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande 
risker 258 310 258 310 

Oreglerade skador 272 277 635 313 907 590 

Återbäring och rabatter 4 500 4 500 

Andra avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 2 754 11 016 13 770 

Skatter 15 873 63 490 79 363 

Övriga avsättningar 2 370 5 531 7 901 

Skulder avseende direkt försäkring 13 935 13 935 

Skulder avseende återförsäkring 11 997 11 997 

Derivat 260 260 

Skatteskulder 2 666 2 666 

Övriga skulder 39 193 39 193 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 67 973 7 553 75 525 

Summa skulder och avsättningar 692 108 722 903  1 415 011

nOT 36  FöRVänTAde ÅTeRVinningSTidPunKTeR FöR TillgÅngAR Och SKuldeR

nOT 37  STälldA SäKeRheTeR/eVenTuAlFöRPliKTelSeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

För försäkringstekniska avsättningar registerförda tillgångar* 1 124 954 1 163 236 1 124 954 1 163 236 

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga Inga

*i enlighet med 7 Kap.11§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de placeringstillgångar som använts för skuldtäckning.  
Registerföringen innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid bolagets insolvens.

nOT 38  AnSVARSFöRBindelSeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr (nom belopp) 2010  2009  2010  2009 

Ansvarsförbindelse avseende eventuella ytterligare pensionskostnader enligt 62-årsregeln 6 470 9 932 6 470 9 932 

Övriga ansvarförbindelser – 2 000 – 2 000 

Summa 6 470 11 932 6 470 11 932

nOT 39  ÅTAgAnden

Länsförsäkringar Uppsala har ett åtagande till Länsförsäkringar Bank som innebär att bolaget ansvarar för 80 
procent av de konstaterade kreditförluster som eventuellt uppstår i den förmedlade bankaffären. Bolagets ansvar 
är dock begränsat till ett belopp motsvarande respektive års ersättningar från Länsförsäkringar Bank.
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nOT 40  inVeSTeRingSÅTAgAnden

Enligt avtal med nedanstående institutioner har  
bolaget förbundit sig att investera följande belopp

 
Åtagande enligt 

avtal
investerat 

belopp
Kvarvarande 

åtagande

SLS Venture (Tkr) 5 000 4 973 27 

EQT Infrastructure Fund (Tkr) 27 822 7 699 20 123 

Summa 32 822  12 672  20 150 

nOT 41  näRSTÅende

närståenderelationer

Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterbolag, se not 16.

Moderbolaget har betalt hyra till dotterbolaget BoCity i Uppsala AB men i övrigt har 
bolaget inte haft några transaktioner med koncernföretagen under året.

nOT 42  MedelAnTAl AnSTälldA SAMT löneR Och AndRA eRSäTTningAR

2010 2009

Medelantalet anställda har under året varit:* Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget 80 118 198 79 108 186

Dotterbolag – – – – – –

Koncernen totalt 80 118 198 79 108 186

Samtliga anställda finns i Sverige 
*omräknade till heltidstjänster

2010 2009

Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget

Styrelsen* 7 2 9 8 2 10

Övriga ledande befattningshavare 3 4 7 3 4 7

Totalt moderbolaget 10 6 16 11 6 17

* Vd redovisas under övriga ledande befattningshavare men sitter även i styrelsen

dotterbolag

länsförsäkringar uppsala Fastighets AB

Styrelsen 3 1 4 3 1 4

Totalt länsförsäkringar uppsala Fastighets AB 3 1 4 3 1 4

Bocity i uppsala AB

Styrelsen 2 1 3 2 1 3

Totalt Bocity i uppsala AB 2 1 3 2 1 3

dotterbolag totalt 5 2 7 5 2 7

Koncernen totalt 15 8 23 16 8 24
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Medelantalet ombud har under året varit: 2010  2009 

Fritidsombud 16 18 

Specialombud 303 501 

Koncernen totalt 319  519 

ersättningar till anställda Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

Kostnader för ersättningar till anställda

Löner och ersättningar m m 82 223 77 966 82 223 77 966 

Pensionskostnader, förmånsbaserade planer 14 129 15 807 14 129 15 807 

Sociala avgifter 29 718 28 643 29 718 28 643

Summa 126 070 122 415 126 070 122 415

löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010  2009 

Tkr
löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader
löner och 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Totalt koncernen 97 086 29 929 94 542 28 854

varav pensionskostnad 1 14 129 2 997 15 807 3 421

Totalt moderbolaget 97 086 29 929 94 542 28 854

varav pensionskostnad 2 14 129 2 997 15 807 3 421

1) Av koncernens pensionskostnader avser 1 008 (1 039) Tkr gruppen styrelse och Vd.

2) Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 008 (1 039) Tkr gruppen styrelse och Vd.

löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda 2010  2009 

Tkr
löner och 

ersättningar

Varav  
tantiem  

och dylikt
löner och 

ersättningar

Varav  
tantiem  

och dylikt

Koncernen

Sverige

Styrelse och Vd 2 462 2 447 

Kontorstjänstemän 80 495 76 289 

Övriga anställda

Fritidsombud 1 246 1 371 

Specialombud 8 071 6 505 

Koncernen totalt 92 274  – 86 612  –

Moderbolaget

Sverige

Styrelse och Vd 2 462 2 447 

Kontorstjänstemän 80 495 76 289 

Fritidsombud 1 246 1 371 

Specialombud 8 071 6 505 

Moderbolaget totalt 92 274  – 86 612  –
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Sjukfrånvaro i moderbolaget 2010  2009 

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,8% 3,4%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,8% 1,1%

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

Män 1,3% 1,9%

Kvinnor 3,8% 4,4%

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 1,3% 2,1%

30-49 år 2,9% 2,8%

50 år eller äldre 3,1% 4,7%

ersättningar till moderbolagets anställda och personer i ledande position

ersättningar och övriga förmåner under 2010 för moderbolagets ledande befattningshavare var enligt följande:

2010 

Tkr grundlön
Rörlig 

ersättning
övriga  

förmåner
Pensions- 

kostnad
Summa  

2010
Summa  

2009

Björn Sundell, Styrelsens ordförande 233 – 19 – 251 248

Bengt-Erik Jansson, Styrelsens vice ordförande 123 – – – 123 100

Maria Berg, Styrelseledamot 65 – – – 65 77

Hans Johansson, Styrelseledamot 28 – – – 28 80

Mats Odentun, Styrelseledamot 86 – – – 86 71

Anna Romell Stenmark, Styrelseledamot 70 – – – 70 64

Göran Sollenberg, Styrelseledamot 64 – 19 – 82 86

Jan Ulmander, Styrelseledamot 67 – – – 67 67

Ann-Christin Norrström, Verkställande direktör 1 699 – 180 1 008 2 887 2 858

Andra ledande befattningshavare 5 508 263 430 2 565 8 766 7 569

Totalt 7 942 263 647 3 572 12 425 11 220

Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2010 kostnadsförd målrelaterad ersättning. Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch- och ränteförmån.
Pensionskostnader avser den kostnad som påverkat årets resultat. Inga ersättningar har utgått till styrelseledamöter i dotterbolag.

nOT 43  ARVOde Och KOSTnAdSeRSäTTning Till ReViSOReR Koncernen Moderbolaget

Tkr 2010  2009  2010  2009 

KPMG

Revisionsuppdraget 330 407 293 370

Övriga tjänster 96 – 96 –

nOT 44  ViKTigA uPPSKATTningAR Och BedöMningAR

De försäkringtekniska avsättningarna är beräknade utifrån akturiella principer, för information om dessa principer se not 1 och 2.

Pensionsavsättning enligt 62-årsregeln är gjord enligt bedömningar om hur kollektivavtalet kommer att utnyttjas i framtiden. För ytterligare information se not 31.

Bolaget tillämpar principer för ersättningar som innebär att man kan identifiera, mäta, 
styra och internt rapportera de risker som dess verksamhet är förknippad med. Bolaget 
har en ersättningsmodell som är förenlig med och främjar en effektiv riskhantering. 
Utgångspunkten är att ersättningar och anställningsvillkor inte får uppmuntra till 
överdrivet risktagande men möjliggör att anställda och personer till ledande befattningar 
kan rekryteras och behållas.

Till anställda i befattningar som kan påverka bolagets risknivå räknas Vd och 
personer i bolagets ledning samt riskkontroller och compliance.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. 
Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode.

Ersättning till Vd utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension enligt 
kollektivavtal. Samtliga medarbetare utom anställda i sådan befattning som kan anses 
kunna påverka bolagets risknivå (se ovan) och provisionsavlönade säljare har grundlönen 

kompletterad med en målrelaterad ersättning som, för ett enskilt år, maximalt kan 
uppgå till 60 procent av en månadslön. I de fall styrelsen beslutar att lämna återbäring 
till kunderna kan styrelsen besluta om en resultatrelaterad ersättning. Denna 
resultatrelaterade ersättning är i förekommande fall ett enhetligt belopp som betalas ut 
till samtliga medarbetare. Beloppets storlek påverkar inte bolagets förmåga till 
långsiktigt positivt resultat och betalas därför ut som ett engångsbelopp. För 2010 har 
ingen resultatrelaterad ersättning avsatts eller utbetalts. Vd erhåller ingen 
resultatrelaterad ersättning.

Till övrig personal utgår ersättning i huvudsak med en fast månadslön. Rörlig 
ersättning/provision förekommer bland säljande personal. Denna personalkategori tillhör 
inte kategorin anställda i ledande position och bedöms inte i sitt dagliga arbete utöva ett 
sådant inflytande att det påverkar bolagets risknivå.

Pensioner
Pensionsålder för Vd är 62 år med pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal. 
Pensionen är avgiftsbestämd och premier ska årligen erläggas enligt gällande FTP-plan. 
Pensionen är tecknad via FPK och Länsförsäkringar Liv.

För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år och följer gällande 
pensionsavtal mellan FAO och FTF.

Avgångsvederlag
I händelse av uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag till Vd och 
befattningshavare som ingår i företagets ledning med två årslöner. Vid egen uppsägning 

gäller sex månaders uppsägningstid för Vd och för övriga ledande befattningshavare tre 
månaders uppsägningstid, inget avgångsvederlag utgår.

Berednings- och beslutsprocess
Ersättningsutskottet som består av styrelsens ordförande och vice ordförande har till 
uppgift att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp 
tillämpningen av ersättningspolicyn. Bolagets styrelse beslutar om ersättning och övriga 
anställningsvillkor för Vd. Vd beslutar om ersättning och anställningsvillkor till 
företagsledning och övriga anställda, gällande företagsledningen sker det efter samråd 
med styrelsens ordförande.
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nOT 45  eFFeKT AV ändRAde RedOViSningSPRinciPeR 

Koncernen
Totalt före 
justering

Förändrad 
princip

0901-0912 
efter justering

Resultaträkning 2009-12-31

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 571 830 571 830

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 21 965 21 965

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –419 342 –419 342

Driftskostnader –137 845 788 –137 058

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter 36 607 788 37 395

Återbäring och rabatter –11 272 –11 272

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring och rabatter 25 335 788 26 123

Kapitalavkastningens resultat 166 124 166 124

Intäkter 53 543 3 078 56 622

Kostnader –70 166 –3 866 –74 033

Resultat i dotterbolag –1 891 –1 891

Resultat Förmedlad affär –18 515 –788 –19 303

Resultat före skatt 172 944 – 172 944

Skatt på periodens resultat –38 998 –38 998

Periodens resultat 133 946 – 133 946

Moderbolaget
Totalt före 
justering

Förändrad 
princip

0901-0912 
efter justering

Resultaträkning 2009-12-31

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 571 830 571 830

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 21 965 21 965

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –419 342 –419 342

Driftskostnader –133 694 788 –132 906

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter 40 759 788 41 546

Återbäring och rabatter –11 272 –11 272

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring och rabatter 29 487 788 30 274

Kapitalavkastningens resultat 161 391 4 733 166 124

Intäkter 53 543 3 078 56 622

Kostnader –70 166 –3 866 –74 033

Resultat Förmedlad affär –16 623 –788 –17 411

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 174 254 4 733 178 987

Bokslutsdispositioner –8 986 –8 986

Skatt på periodens resultat –38 220 –38 220

Periodens resultat 127 048 4 733 131 781

Moderbolaget
Totalt före 
justering

Förändrad 
princip

09-01-01 efter 
justering

Balansräkning 2009-01-01

TillgÅngAR

immateriella tillgångar 240 240

Placeringar i koncernföretag 86 195 52 206 138 401

Andra finansiella placeringstillgångar 1 485 581 1 485 581

Summa placeringstillgångar 1 571 776 52 206 1 623 982

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar 168 487 168 487

Fordringar 207 137 207 137

Andra tillgångar 119 390 119 390

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 433 19 433

Summa tillgångar 2 086 463 52 206 2 138 669
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Moderbolaget
Totalt före 
justering

Förändrad 
princip

09-01-01 efter 
justering

Balansräkning 2009-01-01

egeT KAPiTAl, AVSäTTningAR Och SKuldeR

Övriga bundna fonder 73 877 73 877

Balanserat resultat 452 881 52 206 505 087

Årets resultat –320 994 –320 994

eget kapital 205 764 52 206 257 970

Obeskattade reserver 629 498 629 498

Försäkringstekniska avsättningar (före avg åf) 1 058 609 1 058 609

Övriga avsättningar 34 987 34 987

Skulder 82 303 82 303

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 75 303 75 303

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 086 463 52 206 2 138 669

Moderbolaget
Totalt före 
justering

Förändrad 
princip

09-12-31 efter 
justering

Balansräkning 2009-12-31

TillgÅngAR

immateriella tillgångar 862 862

Placeringar i koncernföretag 88 005 56 939 144 944

Andra finansiella placeringstillgångar 1 675 573 1 675 573

Summa placeringstillgångar 1 763 578 56 939 1 820 517

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar 177 440 177 440

Fordringar 220 858 220 858

Andra tillgångar 62 529 62 529

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 668 24 668

Summa tillgångar 2 249 935 56 939 2 306 874

egeT KAPiTAl, AVSäTTningAR Och SKuldeR

Övriga bundna fonder 73 877 73 877

Balanserat resultat 131 887 52 206 184 093

Årets resultat 127 048 4 733 131 781

eget kapital 332 812 56 939 389 751

Obeskattade reserver 638 484 638 484

Försäkringstekniska avsättningar (före avg åf) 1 062 608 1 062 608

Övriga avsättningar 72 591 72 591

Skulder 70 540 70 540

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 72 900 72 900

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 249 935 56 939 2 306 874
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nOT 46  KlASSAnAlyS

upplysning om resultaträkningens poster direktförsäkring av svenska risker

  Totalt 2010
Olycksfall och 

sjukdom

Motorfordon, 
ansvar mot 
tredje man

Motorfordon 
övriga klasser

Brand- och 
annan 

egendoms- 
skada

Allmän 
ansvarighet Rättsskydd

Summa  
svensk direkt- 

försäkring
Mottagen 

Återförsäkring

Premieintäkt, brutto 643 107  26 474 110 841 144 304 257 585 14 194 13 416 566 814  76 293 

Försäkringsersättningar, brutto –575 395  –27 617 –77 611 –110 821 –282 177 –14 708 –8 955 –521 891  –53 505 

Driftskostnader, brutto –125 762  –4 580 –20 138 –40 785 –45 913 –2 592 –2 378 –116 385  –9 377 

Resultat avgiven återförsäkring –11 788  1 639 2 364 –1 333 –13 338 –698 –423 –11 788    –   

Premieinkomst, brutto 651 885  27 498 110 959 147 888 264 664 14 445 13 815 579 268  72 617 

Skadeprocent, brutto 89,5 104,3 70,0 76,8 109,5 103,6 66,7 92,1 70,1

Det totala beloppet för provisioner i direkt försäkring uppgår till 6 679 (3 970) Tkr.

Björn Sundell

Ordförande

Roine lindström

personalrepresentant

Mårten Asplund

auktoriserad	revisor

Bengt-erik jansson

Vice	ordförande

Anna Romell Stenmark

Ann-christin norrström

Verkställande	direktör

jan ulmander

göran SollenbergMaria Berg

Mats Odentun hans Pettersson

personalrepresentant

Uppsala den 17 februari 2011

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats 17 februari 2011
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livförsäkring
Länsförsäkringar förvaltar 172 mdr åt liv- och pensionsförsäk-
ringskunderna: 118 mdr åt kunder med traditionell förvaltning 
och 54 mdr åt kunder med fondförvaltning. Affärsvolymerna 
nådde under 2010 historiska nivåer. Nyförsäljningen enligt 
Försäkringsförbundets definition ökade till 20,2 (16,8) mdr och 
premieinkomsten till 12,9 (11,8) mdr. Merparten av nyförsälj-
ning och premieinkomst kom från tjänstepensioner där Läns-
försäkringar Liv har en ledande marknadsposition. 

Totalavkastningen inom traditionell livförsäkring uppgick 
under året till 4,1 procent, en jämfört med konkurrenterna svag 
avkastning. En låg andel aktier, i synnerhet svenska aktier, och 
kostnader i samband med ränteskydd, var orsaken till den sva-
ga avkastningen. Året präglades av en volatil räntemarknad, 
vilket till följd av en marknadsvärderad skuld påverkade nyck-
eltalen och behovet av skuldskydd.

Sedan Länsförsäkringars livförsäkringsverksamhet star-
tade 1985 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 8,8 
procent. Under 2010 har den genomsnittliga återbäringsräntan 
varit 6,2 procent, den 1 juni höjdes återbäringsräntan från 5 till 
7 procent. Både på kort och lång sikt tillhör Länsförsäkringars 
återbäringsränta de bästa i branschen.

Nyckeltalen har under året varit i fokus och var vid årsskif-
tet förbättrade jämfört med föregående år. Solvensen uppgick 
per 31 december 2010 till 141 (137) procent, konsolideringen 
till 107 (107) procent och skuldtäckningen till 122 (114) procent.

Bankverksamhet
Banken är en fullsortimentsbank för privatpersoner, bostads-
ägare och lantbrukare och Sveriges femte största retailbank. 
Bankverksamheten växer inom alla områden och känneteck-
nas av en låg riskprofil med en låneportfölj som till största de-
len består av bolån till privatpersoner. Länsförsäkringar har 

för sjätte gången på sju år Sveriges mest nöjda bankkunder på 
privatmarknaden och för sjätte året i rad Sveriges mest nöj-
da bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitets-
index 2010.

Rörelseresultatet ökade till 345 (258), vilket förklaras av att 
räntenettot ökade till 1 363 (1 148) Mkr. Affärsvolymerna för 
Länsförsäkringars bankverksamhet ökade med 28 mdr till 232 
(204) mdr och antalet kunder ökade till 826 000 (759 000). An-
talet kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank ökade 
till 223 000 (194 000) och av dessa är 92 (90) procent även kun-
der inom Länsförsäkringars sak- och/ eller livförsäkringsaffär.

Utlåning till allmänheten ökade med 18 mdr till 118 (100) 
mdr, vilket motsvarar en marknadsandel på 4,4 (4,0) procent av 
hushålls- och bostadsutlåning den 31 december 2010. Bostads-
utlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 12 mdr till 
80 (68) mdr, vilket motsvarar 4,1 (3,8) procent av bostadsutlå-
ning till hushåll. Inlåning från allmänheten ökade med 5 mdr 
till 42 (37) mdr motsvarande 3,5 (3,4) procents marknadsandel 
av inlåning från hushåll. Den förvaltade fondvolymen ökade 
med 5 mdr till 72 (67) mdr. Länsförsäkringar är femte största 
fondaktör på den svenska marknaden med 3,9 (4,0) procents 
marknadsandel.

djur- och grödaförsäkring
Länsförsäkringars specialistbolag Agria Djurförsäkring är 
marknadsledande inom djur- och grödaförsäkring i Sverige 
med en marknadsandel på cirka 60 procent. Genom Agria In-
ternational bedrivs också verksamhet i Storbritannien, Norge 
och Danmark. premieintäkten för egen räkning uppgick under 
2010 till 1 795 (1 549) Mkr, med ett rörelseresultat före skatt 
på 10 (150) Mkr. Resultatavvikelsen jämfört med föregående 
år är hänförlig till reservförstärkning i den engelska försäk-
ringsrörelsen.

Samverkan som stärker  
Länsförsäkringar Uppsala



2010 2009

Premieinkomst 12 893 11 879

Konsolidering, % 107 107

Solvens, % 141 137

Balansomslutning 174 429 162 989

Genomsnittlig 
återbäringsränta 
1985-2010, % 8,8 8,9

2010 2009

Rörelseresultat, Mkr 345 258

Räntenetto, Mkr 1 363 1 148

Balansomslutning, mdr 149 131

Antal kunder 826 000 759 000

Länsförsäkringar Uppsala äger 4,8 procent av 
aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Vid utgången av 
2010 var substansvärdet på aktien 1 360 kronor. 
Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i 
Länsförsäkringar Uppsalas konsolidering. I och med 
att Länsförsäkringar Uppsala ägs av kunderna, är 
dessa också delägare i Länsförsäkringar AB och dess 
dotterbolag.
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Solvens ii – ökad kundnytta
Inom EU nåddes under 2009 en överenskommelse om moder-
niserade verksamhetsregler för försäkringsbolag, Solvens II. 
De nya reglerna innebär bland annat att större krav ställs på 
hur bolagen arbetar med att hantera sina risker. Reglerna för-
väntas börja gälla 1 januari 2013.

Länsförsäkringar har deltagit i förberedelserna för Solvens 
II i flera år. Under 2010 har Länsförsäkringar svarat på remis-
ser och deltagit i tester avseende rapportering respektive ut-
formning och dokumentation av så kallad intern modell.  

Länsförsäkringar ser positivt på den modernisering av reg-
lerna för försäkringsverksamhet som Solvens II innebär. Arbe-
tet med förberedelser för Solvens II inriktas i första hand på att 
säkerställa efterlevnad av regelverket. parallellt eftersträvas att 
de förberedelser som görs ska skapa så stor affärs- och kund-
nytta som möjligt.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
LIV

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
UPPSALA

Förmedlad affär
Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkring-
ar de kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare 
när de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning 
förvaltade Mäklarservice vid utgången av 2010 en sakförsäk-
ringspremie om 1 008 (1 060) Mkr. Den mäklade försäljningen 
av liv- och pensionsprodukter uppgick till 12 784 (10 430) Mkr 
i försäljningsvärde.

För länsförsäkringsgruppen har framgångarna på mäklad 
sakförsäkringsmarknad under 2010 bland annat bestått i ett antal 
stora företagsaffärer samt i ett ökat bestånd inom kommunaffä-
ren. Inom livförsäkring utnämndes Länsförsäkringar för fjärde 
året i rad till ”Årets Bästa Mäklardisk” av branschorganisationen 
Sfm. Länsförsäkringar rankades också av mäklarna som det bäs-
ta försäkringsbolaget i branschen att samarbeta med inom liv-
försäkring, enligt det oberoende undersökningsföretaget CMA.
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Vi håller uppsala län rent
Under 2010 samlade Länsförsäkringar Uppsala in drygt 73 
ton farligt avfall och 200 ton lantbruksskrot från lantbrukare 
i Uppsala län. Insamlingen sker i samarbete med Håll Sverige 
Rent och är en service till de kunder som har en försäkring för 
lantbruk, hästverksamhet eller skogsfastighet hos Länsförsäk-
ringar.

Återvinningsförsäkringen innebär att kunderna får far-
ligt avfall och lantbruksskrot borttransporterat en gång per 
år. Kunden slipper både kostnader och besvär och medverkar 
samtidigt till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Ge-
nom att ta hand om skrot och farligt avfall kan stora resur-
ser sparas. Metallerna i skrotet kan återvinnas många gånger 
om och det farliga avfallet tas om hand för slutförvaring eller 
transport till återvinningsanläggningar. 

Sedan Återvinningsförsäkringen introducerades av Läns-
försäkringar har Uppsala län befriats från bland annat 255,4 
ton spillolja, 22,3 ton oljefilter, 37,8 ton bekämpningsmedel, 
4,8 ton lysrör, och 1 450 ton lantbruksskrot.

Samverkan för ett bättre klimat
Länsförsäkringar Uppsala har tillsammans med ett antal an-
dra lokala organisationer och företag, under året undertecknat 
Uppsala Klimatprotokoll, som leds av Uppsala Kommun. Uti-
från ett redan framgångsrikt klimatarbete ska vi nu dela med 
oss av våra erfarenheter och kunskaper och samverka med an-
dra för att tillsammans uppnå kommunens klimat- och ener-
gimål

Miljö
Den bärande idén för klimatprotokollet bygger på att få lokala 
organisationer, som visat på kunnande och förmåga inom kli-
matområdet, att samverka mot gemensamma klimat- och ener-
gimål. En viktig framgångsfaktor för arbetet inom klimatpro-
tokollet är att det ger konkreta och trovärdiga resultat vilket 
förutsätter ett resultatdrivet och systematiskt arbetssätt.

Ett framgångsrikt arbete inom ramen för protokollet för-
väntas öka konkurrenskraften för näringslivet, gynna den håll-
bara utvecklingen av offentlig verksamhet samt att öka attrak-
tiviteten för Uppsala kommun.

Klimatprotokollet innebär ett långsiktigt engagemang för 
Länsförsäkringar Uppsala och de andra organisationer som är 
med i samarbetet.

Att förebygga skador har en nära koppling  
till miljön. Varför?
Varje skada som inträffar innebär miljöpåverkan i form av en-
ergiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning 
och avfall. En vattenskada innebär till exempel utsläpp av 300 
kilo koldioxid. Cirka 80 kilo kommer från transporter, 10 kilo 
från avfuktning och 210 kilo från tillverkning och omhänder-
tagande av material. Därför är det en viktig miljöåtgärd att 
hjälpa kunderna att undvika skador. Att minska koldioxidut-
släppen från vår verksamhet och att förebygga skador för att 
minska de negativa miljöeffekterna är också två av Länsför-
säkringar Uppsalas miljömål.
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Revisionsberättelse

TI LL BOLAGSSTÄ M M A N I  LÄ NSFöRSÄ K R I NGA R U ppSA LA 

ORG N R 51760 0 -9529

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Länsförsäkringar Uppsala för år 2010. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
lag om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl-
lande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvär-
dera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bo-
laget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkrings-
företag eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden 
nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovis-
ning i försäkringsföretag och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, dispone-
rar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö-
ter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som framgår av Förvaltningsberättelsen så kommer bolaget att hålla sin Bolagsstämma inom det 
första kalenderkvartalet vilket är ett frånsteg från Bolagsordningen där det anges att Bolagsstäm-
man skall hållas inom det andra kalenderkvartalet.

Stockholm den 17 februari 2011

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor



64	 	 StyRelSe	Och	ReViSOReR

Styrelse och Revisorer
Styrelse

Företagsledning

Bakre raden Mats Hallberg – Chef Affärsområde Privat, Anders Hennig – Finans- och Ekonomichef, Erik Ekström 
– Bankchef. Främre raden Agneta Sundevall Kruuse – Chef HR, IT och kontorsservice, Ann-Christin Norrström 
– verkställande direktör, Susanne Fagerberg – Skadechef, Eva Wallentinsson – Chef Affärsområde Företag.

Styrelse

Ordinarie

Björn Sundell, född 1949
Styrelsens ordförande
FoU konsult
Glimmervägen 10, 747 31 Alunda
Suppleant 1985, ordinarie 1986
Mandattid utgår 2013

Bengt-erik jansson, född 1953
Styrelsens vice ordförande
Affärsområdeschef Kiwa Aranea
Eriksbergsvägen 7 A, 752 39 Uppsala
Ordinarie 2002
Mandattid utgår 2011

Maria Berg, född 1967
Lantbrukare
Petersberg, 745 95 Enköping
Ordinarie 2006
Mandattid utgår 2012

Mats Odentun
Ekonomichef Hargs Bruk
Disponentbostaden 2085 Harg
742 95 Hargshamn
Ordinarie 2008
Mandattid utgår 2011

Anna Romell Stenmark, född 1962
Advokat
Backvägen 7 A, 756 52 Uppsala
Ordinarie 2006
Mandattid utgår 2012

göran Sollenberg, född 1946
Arkitekt SAR/MSA
Skolgatan 12 B, 753 11 Uppsala
Ordinarie 1987
Mandattid utgår 2011

jan ulmander, född 1941
Fd rådman Uppsala Tingsrätt
St. Torget 3, 753 20 Uppsala
Suppleant 1986, ordinarie 1990
Mandattid utgår 2011

Ann-christin norrström, född 1952
Vd Länsförsäkringar Uppsala

Roine lindström, personalrepresentant
Mandattid utgår 2011

hans Pettersson, personalrepresentant
Mandattid utgår 2011 Suppleanter

Susanne Brolund
Personalrepresentant
Mandattid utgår 2011

ulrica jennstål
Personalrepresentant
Mandattid utgår 2011

Revisorer

Ordinarie

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor
KPMG, Stockholm
Mandattid utgår 2013

Suppleant

Stefan holmström
Auktoriserad revisor
KPMG, Stockholm
Mandattid utgår 2013

Verkställande 
direktör

Ann-christin norrström

Anna Romell Stenmark göran Sollenberg jan ulmander

Björn Sundell, 
styrelsens ordförande

Bengt-erik jansson, 
vice ordförande

Ann-christin norrström, 
verkställande direktör

Maria Berg

Roine lindström, 
personalrepresentant

hans Pettersson, 
personalrepresentant

Mats Odentun



FullMäKtige	 	 65 

distrikt

enköping Mandattid	utgår	2013

Göran Dahlgren, datakonsult Fågelgatan 5, Enköping

Inger Erlewing, projektledare Simtuna Karleby, Fjärdhundra

Inger Gauffin Carlsson, lantbrukare Enköpings-Näs Prästgård, Enköping

Anders Jarl, reklamman Ranstavägen 15, Örsundsbro

Alf Johansson, vd Ågatan 28, Enköping

Kjell Klarbo, brandmästare/ 
lantbrukare Sparrsätra, Lådö, Enköping

Lars-Olof Legnerfält, lantbrukare Frösthult, Brunnby, Fjärdhundra

Karin Mattsson Strömberg,  
egen företagare Vallmovägen 1, Enköping

håbo Mandattid	utgår	2012

Lena Glantz Eriksson,  
egen företagare Brunnstavägen 19, Bålsta

Bernt Sahlberg, egen företagare Klockargårdsvägen 4, Bålsta

Tommy Sandberg, entreprenör Lötenvägen 26, Skokloster

Bert Stenlund, egen företagare Österled 6, Bålsta

Leif Zetterberg, egen företagare Övergrans kyrkväg 5, Bålsta

uppsala	tätort Mandattid	utgår	2013

Caroline Bergh, socionom Svartbäcksgatan 43 G, Uppsala

Angelique Blix, marknadschef Skolgatan 12 A, Uppsala

Ilan Dahan, egen företagare Murargatan 14 D, Uppsala

Kristina Ekholm, revisor Sysslomansgatan 27, Uppsala

Tommy Ekstrand, verksamhetsledare Rabeniusvägen 30, Uppsala

Margareta Ericsson, projektledare Mimersvägen 13, Uppsala

Maria Freeney, marknadsförare Konvaljevägen 18 A, Uppsala

Kristina Höglund, ekonom Dagermansgatan 11, Uppsala

Claes-Henrik Jonsson, vd, ekonom Eriksgatan 26 A, Uppsala

Ian Koehl, student Sturegatan 11 B, Uppsala

Maria Masoomi, matentreprenör  
och debattör Åsgränd 2 B, Uppsala

Pernilla Nilsson, åklagare Hässle 285, Uppsala

Jan-Erik Olsson, konsult Vilanvägen 59, Uppsala

Carolina Wallström-Pan, ekonom Åsgränd 2 A, Uppsala

Rickard Weidstam, copywriter Portalgatan 13, Uppsala

Carin Åblad Lundström, präst, TD Herrhagsvägen 253, Uppsala

uppsala	landsbygd Mandattid	utgår	2011

Anki Croon, administrativ direktör Kolarvägen 6, Vattholma

Håkan Eriksson, lantmästare Balingsta, Väntbrunna, Uppsala

Mats Lindgren, distriktschef Ramsjö backe 30, Björklinge

Fullmäktige

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i 
Länsförsäkringar Uppsala. Den består av 60 ordinarie ledamöter.

De åtta valdistrikten utser sina representanter till fullmäk-
tigeförsamlingen i val som är öppna för alla försäkringstagare 

i Länsförsäkringar Uppsala. Representanterna väljs för en pe-
riod av tre år. Valen är rullande, alla valdistrikt har inte sina 
val samma år. Fullmäktige sammanträder normalt två gånger 
per år utöver den ordinarie årsstämman.

uppsala	landsbygd,	forts. Mandattid	utgår	2011
Karl-Egon Ljusberg, redovisnings-
konsult Hånsta, Vattholma

Mikael Odhner, lantbrukare Rasbo Prästgård, Uppsala

Bo Pettersson, fastighetsmäklare Lilla Örke, Björklinge

Roine Skälstad, egen företagare Forkarbyholm, Uppsala

Susanne Stenbacka, universitets-
lektor Jan Eriks väg 17, Storvreta

Göran Söderman, lantbrukare Gråmunkehöga, Uppsala

Knivsta Mandattid	utgår	2011

Mats Andersson, vd Valloxvägen 34 B, Knivsta

Lars-Olof Danielsson, lantbrukare Säby Lagga, Uppsala

Ulf Gärdebo, ingenjör Åby, Knivsta

Hans Holmsten, lantbrukare Skottsila, Knivsta

Camilla Sandenskog, rektor Husby by, Knivsta

östhammar Mandattid	utgår	2013

Lennart Andersson, fastighets-
ansvarig Kungsgatan 18, Östhammar

Anna-Karin Broman, badvakt/ 
kontorist Kolvägen 13, Österbybruk

Brita Evansson, personalspecialist Kristoffersgatan 13, Östhammar

Mårten Jansson, verkstadsarbetare Ängsgrind, Östhammar

Per Selander, grafisk formgivare Kärleksallén 11 B, Östhammar

Madelene Sundén, barnskötare Film kyrkby 136, Österbybruk

Gunnar Söderkvist, lantbrukare Syding-Ösby, Alunda

tierp Mandattid	utgår	2012

Hans Edén, controller Hummelvägen 5, Tierp

Åsa Geijstedt, idrottslärare Hamra Vendel 222, Örbyhus

Pär Ohlström, lantbrukare Bolmyra, Örbyhus

Lars Holmgren, lantbrukare Enskär 4715, Skärplinge

Ulrika Törnblom, civilekonom/ 
redovisn konsult Bladängen 309, Örbyhus

Lars-Gunnar Sandin, lantbrukare,  
entreprenör Svanbygatan 50, Tierp

älvkarleby Mandattid	utgår	2011

Kjell Grönberg, lärare Marma, Gävlevägen 3, Älvkarleby

Alf Kjerrman, konsult Norra vägen 1, Skutskär

Roger Johansson, egen företagare Bultbovägen 8, Skutskär

Kenneth Ljunggren, egen företagare Tallvägen 2 B, Älvkarleby
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Allmänt

Bruttoaffär
Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären som 
återförsäkras hos andra bolag.

direkt försäkring
Försäkringsavtal direkt mellan bolaget och försäkrings-
tagaren. Till skillnad från indirekt försäkring är bolaget 
direkt ansvarig gentemot försäkringstagaren.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela den 
ansvarighet som det iklätt sig gentemot försäkringstagare, 
återförsäkrar bolaget de tecknade försäkringarna – helt 
eller delvis – hos andra bolag. Man talar härvid om 
avgiven återförsäkring hos det förstnämnda bolaget och 
om mottagen återförsäkring (indirekt försäkring) hos det 
sistnämnda bolaget.

Affär för egen räkning (f e r)
Med affär för egen räkning avses den del av försäkrings-
affären som försäkringsbolaget själv står risken för och 
som alltså inte återförsäkras hos andra bolag. Affär för 
egen räkning är med andra ord bruttoaffär minskat med 
avgiven återförsäkring.

Termer i resultaträkningen och  
resultatanalysen

Premieinkomst
Under året influtna premier med förfallodag under det ak-
tuella året samt förskottsbetalda premier med förfallodag 
under det aktuella året.

Premieintäkt
Avser, kort uttryckt, den premieinkomst som belöper på 
räkenskapsåret. Premierna inbetalas vid skilda förfalloda-
gar under året och avser som regel en försäkringstid av 
ett år. Vid räkenskapsårets slut har bolaget således erhål-
lit premier som till större eller mindre del avser närmast 
följande år. Denna del av premieinkomsten redovisas i 
bokslutet som en avsättning som kallas avsättning för 
ej intjänade premier. Motsvarande avsättning vid räken-
skapsårets början frigörs och är en intäkt för det aktuella 
året. Se även kvardröjande risker.

Premieintäkten för året består således av följande pos-
ter: avsättning för ej intjänade premier vid årets början 
plus premieinkomst under året minus avsättning för ej 
intjänade premier vid årets slut.

Kapitalavkastning överförd från försäkringsrörelsen
Eftersom premierna betalas i förskott och viss tid förflyter 
från det en skada inträffar till dess ersättning utbetalas, 
uppsamlas hos bolaget ett kapital som ger avkast-
ning. Den beräknade räntan på detta kapital överförs 
i resultatredovisningen från kapitalförvaltningen till 
skadeförsäkrings rörelsen under benämningen kapitalav-
kastning överförd från försäkringsrörelsen.

Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar plus avsättning för 
oreglerade skador vid årets slut minus avsättning för oreg-
lerade skador vid årets början. En del av försäkringser-
sättningarna utgörs av avvecklingsresultat på tidigare års 
avsättning för oreglerade skador. I utbetalda försäkrings-
ersättningar ingår kostnaderna för skadereglering.

driftskostnader
Driftskostnader är en sammanfattande benämning på 

kostnader för anskaffning av försäkringsavtal och kost-
nader för administration. Kostnaderna för skadereglering 
redovisas under försäkringsersättningar.

Avvecklingsresultat
För skador som inte är slutreglerade vid räkenskapsårets 
utgång reserveras medel, i bokslutet, i avsättning för 
oreglerade skador.

Att bedöma kommande utbetalningar kan av många 
olika skäl vara svårt. Inflationsutvecklingen kan bli en 
annan än den som förutsattes när skadan värderades. 
Lagstiftning och/eller praxis beträffande personskador 
kan förändras. Vidare är det rent allmänt svårt att 
bedöma utbetalningarna för en komplicerad skada, vars 
slutreglering kan ligga flera år framåt i tiden.

Om det beräknade ersättningsbeloppet för en skada 
visar sig vara övervärderat, uppstår en avvecklingsvinst.  
Om beloppet undervärderats blir det på motsvarande sätt 
en avvecklingsförlust.

Termer i balansräkningen

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

Avsättning för ej intjänade premier
En avsättning som i princip motsvarar den del av premie-
inkomsten som vid bokslutet hänför sig till nästkom-
mande år.

Avsättning för kvardröjande risker
Om avsättning för ej intjänade premier bedöms otillräck-
lig för att täcka förväntade skade- och driftskostnader 
för det gamla försäkringsbeståndet fram till nästa förfal-
lodag, skall denna ökas med avsättning för kvardröjande 
risker.

Avsättning för oreglerade skador
De skador som inträffar under räkenskapsåret hinner av 
olika skäl (tidskrävande utredningar med mera) inte alltid 
slutregleras före årets utgång. I bokslutet måste därför 
en avsättning göras för beräknade, ännu inte utbetalda 
skadeersättningar som kallas avsättning för oreglerade 
skador. I denna avsättning ingår även den beräknade 
kostnaden för att slutreglera de skador som ingår i 
avsättningen.

diskontering
Trafikförsäkring är en affär med lång avvecklingstid. Det 
innebär att det kan ta flera år innan en skada är slutbe-
tald. Under tiden förräntas den avsättning som avsatts 
som reserv för skadan. Det innebär att ett lägre belopp 
än det nominella kan avsättas som reserv, det vill säga 
Avsättning för oreglerade skador diskonteras.

Avsättning för återbäring
Avsättning för återbetalning som tilldelats kunderna men 
vid bokslutstillfället ännu inte betalats ut.

Säkerhetsreserv
Kollektiv säkerhetsbetingad förstärkning till de försäk-
ringstekniska avsättningarna i skadeförsäkring.

utjämningsfond
Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl utsatt för be-
tydande svängningar i årsresultaten, främst beroende på 
antalet storskador och deras omfattning. För att utjämna 
dessa svängningar har till och med 1990 skattefri avsätt-

ning kunnat ske till en fond som kallas utjämningsfond. 
Ytterligare avsättning får inte göras. Fonden får användas 
till att täcka förlust på försäkringsverksamheten eller 
totalt.

Periodiseringsfond
Svensk skattelagstiftning medger under vissa förutsätt-
ningar avsättning till periodiseringsfond. Avsättning får 
ske med högst 25 procent av den taxerade inkomsten. 
En avsättning skall återföras till beskattning senast 
sjätte året efter avsättningen. Genom avsättning till 
periodiseringsfond kan en skattemässig resultatutjämning 
ske mellan olika år.

Avsättning för uppskjuten skatt
Avsättning för uppskjuten skatt på orealiserade vinster på 
placeringstillgångar samt på skillnaden mellan bokförd 
och skattemässig värdering på fastigheter.

Fond för verkligt värde
Skillnaden mellan placeringstillgångarnas verkliga värde 
och anskaffningsvärde efter avdrag för uppskjuten skatt.

övriga termer och nyckeltal

Konsolideringskapital
Sammanfattande benämning på summan av beskattat 
eget kapital, obeskattade reserver och uppskjutna skat-
teskulder.

Konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapitalet och premie-
inkomst för egen räkning, uttryckt i procent. Konsoli-
deringsgraden – beräknat på detta sätt – är det mått på 
kapitalstyrka som används i försäkringsbranschen.

Kapitalbas
Kapitalbasen är enkelt uttryckt det tillgängliga kapitalet. 
Ett företags kapitalbas innehåller i första hand eget 
kapital, men dessutom kan, inom vissa gränser, upptagna 
förlagslån också räknas in.

Solvensmarginal
Erforderlig solvensmarginal är ett mått på hur stor 
kapitalbasen skall vara. Beräkningen av den görs dels 
utifrån bolagets premieinkomster, dels utifrån dess 
skadeersättningar. Den erforderliga solvensmarginalen 
är det högsta av de två beräknade värdena. Det krävs att 
kapitalbasen skall vara minst så stor som den erforderliga 
solvensmarginalen, men också minst så stor som det så 
kallade garantibeloppet (ett fast belopp som inte beror 
av bolagets affärsvolym, däremot av vilken typ av affär 
bolaget sysslar med).

Skadeprocent (f e r)
Försäkringsersättningar för egen räkning i förhållande till 
premieintäkt för egen räkning.

driftskostnadsprocent (f e r)
Driftskostnader för egen räkning i förhållande till premie-
intäkt för egen räkning.

Totalkostnadsprocent (f e r)
Summan av skadeprocent (f e r) och driftskostnadspro-
cent (f e r).

Ord och uttryck
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huvudkontor Butik	och	länsförsäkringar	Fastighetsförmedling

uppsala uppsala enköping Tierp

Svartbäcksgatan 44 Drottninggatan 3 Kungsgatan 28 Centralplan 2B Org.nr. 517600-9529
Box 2147 info@lfuppsala.se
750 02 Uppsala www.lfuppsala.se


