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Länsförsäkringar 
Bank AB

Länsförsäkringar 
Fondliv Försäkrings AB

Länsförsäkringar 
Liv Försäkrings AB1)

23 lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar 
Sak Försäkrings AB

3,9 miljoner kunder

Om Agria Djurförsäkring

Specialister på djur och grödor
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialist
bolag för djur och grödaförsäkring och ett dottervarumärke 
till Länsförsäkringar. Agrias kärnvärden är nära, innovativa, 
engagerande och enkla. Det innebär att Agria är en del av 
djurvärlden – vi strävar efter att göra livet med djur enkelt  
och glädjefyllt. Agria är också specialister på djurförsäkringar 
med ett stort mått av empati och har ett stort engagemang  
i att skapa trygghet för djur och djurägare.

Agrias starka varumärke byggs bland annat genom ett stort 
engagemang i djurens hälsa och forskningsprogram. Därtill 
finns vi vid olika djurevenemang – tävlingar, utställningar och 
clinics. I Agrias samarbete med flera djurägarorganisationer, 
som exempelvis de nordiska kennelklubbarna och olika avels
klubbar, har vi en ständig dialog med våra kunder. 

Agrias höga marknadsandel i Sverige begränsar framtida 
tillväxt vilket har gjort att vi söker nya marknader. I dagsläget 
finns vi i Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och i Frank
rike. Där fortsätter vi bygga Agrias varumärke med samma 
verktyg och framgångar som i Sverige. 

Kort om Länsförsäkringar
Lokala bolag med kunderna som 
ägare och enda uppdragsgivare 
Länsförsäkringar består av 23 lokala och 
kundägda länsförsäkringsbolag och det 
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med 
dotterbolag. Genom respektive länsförsäk
ringsbolag får kunderna en helhet inom bank, 
försäkring, pension och fastighetsförmedling. 
Länsförsäkringsbolagen ägs av försäkrings
kunderna. Det finns inga externa aktieägare 
och att uppfylla kundernas behov och krav är 
alltid det primära uppdraget. Länsförsäk
ringsgruppen har tillsammans 3,9 miljoner 
kunder och 7 200 medarbetare.

Innehåll

Agria Pet Insurance Ltd

Filial Storbritannien 
Filial Norge
Filial Finland 
Filial Danmark
Filial Frankrike

Försäkrings
aktiebolaget Agria
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Premieinkomst efter avgiven återförsäkring (Mkr).  
Genomsnittlig årlig premietillväxt uppgår till 9 procent.

Kundnöjdhet 2019

Frankrike

Agria totalt

Sverige

Norge

Finland

UK

Danmark 75,5

72,7

72,2

71,9

71,4

70,6

60,0

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Affärsvolym: 3 928 Mkr

+8,9%
Procent 2019 2018 2017 2016 2015

Totalkostnadsprocent 98 94 92 90 89

Räntabilitet på eget kapital1) 10 15 22 22 24

Total kapitalavkastning 4,1 –1,6 0,5 1,1 –1,6

Kapitalkvot2) 177 174 175 159 210

1) Resultat före bokslutsdispositioner minus schablonskatt 21,4 procent i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive 
78,6 procent av obeskattade reserver. För årtalen 2015–2018 har procentsatserna 22,0 respektive 78,0 använts.

2)  Kapitalkvot enligt Solvens II regler (SII), gällande från och med 20160101. Kvoten beräknas genom att kapitalbasen 
värderad enligt SII sätts i relation till solvenskapitalkrav enligt SII, partiell intern modell.

Det finansiella året 2019
Viktiga händelser Uppgifter inom parentes avser 2018

Nyckeltal

 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 123 (186) Mkr.

 • Försäkringstekniskt resultat uppgick till 64 (216) Mkr.

 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 98 (94).

 • Försäkringstekniskt resultat påverkades av högre skadekostnader. 

 • Fortsatt stark tillväxt i både Sverige och de utländska verksamheterna.
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I årets stora kundundersökning ger kunderna Agria ett högt betyg 
vilket ytterligare bekräftar att vi är på rätt väg. Vår mission är tydlig 
– vi skapar trygghet för djur och människor. För familjens fyrbenta 
medlemmar är behovet av en trygg försäkringspartner stort och vi 
behöver förtjäna våra kunders förtroende. Vi gör det genom att vara 
specialister inom just djurförsäkring. Redan när ursprunget till Agria 
grundades 1890 konstaterades att det är människor med kunskap 
om djur som ska jobba med djurförsäkring. Detta är fortsatt en av 
de viktiga grundstenar som bygger Agrias varumärke i sex länder 
och som gör att vi kan bidra till förbättrad djurhälsa och ett enkelt, 
glädjefyllt djurägande. 

Internationell expansion
Vi har under året arbetat med att skapa ett effektivare, mer konkur
renskraftigt och framtidsinriktat Agria i alla länder. Resultatet är en 
ökande varumärkeskännedom och stark tillväxt. Förutom vår vilja 
att växa ser vi nyttan med den internationella närvaron i ökade stor
driftsfördelar, en ökad riskspridning och tillgång till ny kunskap som 
stärker affären. Vår ambition att fortsätta expandera internationellt 
har under året också inneburit utvärdering av nya tänkbara markna
der i Europa. 

I spåren av vår internationella expansion ökar behovet av insatser 
för att bibehålla ett och samma Agria på alla marknader. Att skapa en 
gemensam bild av vår historia, samtid och framtid är kittet i en stark 
företagskultur. I början av året lanserades en plattform med interna 
värderingar och beteenden som alla medarbetare gemensamt tagit 
fram. Arbetet fortsatte under året med inspirerande möten, utbild
ningar och samtal mellan medarbetare och chefer i alla länder. Till
sammas bygger vi ett Agria med sikte på framtiden. 

Möta kunden i digitala kanaler
Vi kan med glädje se tillbaka på hur vår kraftfulla satsning inom  
digital marknadsföring och försäljning sjösatts med stor framgång. 
Allt fler kunder väljer det digitala mötet för att jämföra försäkringar 
och skaffa information för att slutligen köpa försäkring. I Sverige är 
Agrias varumärke välkänt och försäkringsgraden hög, och med de 
digitala förflyttningarna når vi fram till nya kundgrupper. I övriga 
länder där försäkringsgraden och kännedomen om Agria är något 
lägre ser vi en ännu större potential i det digitala mötet. 

Ett annat område som visar en positiv förflyttning är automatisk 
skadereglering. Under året reglerades 12 procent av alla skade
regleringar helt automatiskt. För kunderna innebär det en positiv 
upplevelse när ersättningsbesked meddelas omgående vid skade
anmälan.

Hållbarhet
Att som företag ta ansvar för och bidra till samhället är idag en 
självklarhet. Agria har en lång tradition av arbete till förmån för  
förbättrad djurhälsa inte minst genom Agria Forskningsfond som 
grundades 1938. Ett av våra största projekt inom hållbarhetsområ
det är Agrias årliga Hundpromenad. För varje deltagande ekipage 
skänker Agria en summa pengar till förmån för hundar i behov av 
hjälp. I maj genomfördes för första gången Agria Hundpromenad  
i alla länder där vi verkar. På en och samma dag promenerade nära  
7 000 hundar med sina mattar och hussar i Paris, Edinburgh,  
Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Helsingfors.

Boken ”Hållbar ridning för hållbara hästar”
Kunskapsprojektet #stoppahältan, för färre halta hästar, har Agria 
drivit med framgång under två år. I boken ”Hållbar ridning för håll
bara hästar” sammanfattades budskapen med bidrag från ett antal 
välkända hästprofiler. Boken som lanserades under Jönköping 
Horse Show i november fick ett fint mottagande i hästvärlden. Det 
är med glädje jag ser att arbetet med att genomföra #stoppahältan 
nu har påbörjats även i Danmark och Norge – för ännu fler hållbara 
hästar.

Ett par gånger under året har Agria höjt rösten för hästarnas  
välfärd i media – det handlar exempelvis om tillgänglig veterinärvård 
i hela landet. Efterhand som kliniker läggs ned på landsbygden blir 
avståndet till akut djursjukvård allt längre. Många hästar kommer 
inte ens fram till en klinik i tid. Sverige som alltid varit en god före
bild när det gäller ett fullgott djurskydd med lokal djursjukvård, lever 
idag inte längre upp till det. Så kan vi inte ha det och för oss är det 
självklart att Agria har ett ansvar i att lyfta frågan och arbeta för en  
förändring. 

Nu fortsätter Agria att ta kliv framåt, med sikte på att som  
specialistbolag göra livet med djur enkelt och glädjefyllt. Agria står 
på djurens sida, vi delar med oss av vår kunskap, erbjuder produkter 
och tjänster som ger möjlighet till god djursjukvård och skapar 
trygghet för både djur och människor! 

Stockholm i mars 2020

Agnes Fabricius 
Vd Agria Djurförsäkring

Fler djur  
än någonsin!
Vd har ordet  2019 var året då fler kunder än någonsin valde Agria till sina djur. Tillströmningen av nya kunder 
nådde nya toppnivåer samtidigt som fler befintliga kunder valde att fortsätta ta del av den trygghet som våra 
försäkringar erbjuder. Vi är tacksamma för förtroendet och kan konstatera att behovet av en bra djurförsäkring 
förmodligen aldrig varit större. Skadekostnaderna ökar och vi ser att det beror på fler veterinärbesök och ökade 
kostnader för djursjukvården. 
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Vi har arbetat med att skapa ett 
effektivare, mer konkurrenskraftigt 

och framtidsinriktat Agria. Resultatet är en 
ökad varumärkeskännedom och stark tillväxt.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), org nr 516401-8003,  
får härmed avge årsredovisning för år 2019. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till ÅRL 7 
kap 2§ eftersom bolaget och dess dotterbolag omfattas av koncern-
redovisningen för Länsförsäkringar AB (publ), 556549-7020. Siffer-
uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Ägarförhållande
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), nedan kallat Agria, är ett 
helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB (publ), 
nedan Länsförsäkringar Sak, org nr 502010-9681. Länsförsäkringar 
Sak ägs till hundra procent av Länsförsäkringar AB (publ), org nr 
556549-7020, som i sin tur ägs av 23 länsförsäkringsbolag tillsam-
mans med 15 socken- och häradsbolag.

Verksamhetsinriktning
Agria är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och  
grödaförsäkring och ett dottervarumärke till Länsförsäkringar. 
Agria har ett renodlat fokus och engagemang kring djur och djur-
ägare. Rötterna går 130 år tillbaka i tiden och varumärket är idag 
Sveriges i särklass starkaste inom sitt område.

Agria finns i Sverige och har filialer i Norge, Danmark, Finland, 
Storbritannien och Frankrike. I Storbritannien finns även dotter-
bolaget Agria Pet Insurance Ltd (API). I affärsområde Norden ingår 
Norge, Danmark samt Finland och affärsområde Europa samlar fili-
alerna i Storbritannien och Frankrike. Den svenska verksamheten är 
uppdelad i två affärsområden; Sällskapsdjur samt Häst & Lantbruk. 

Agria erbjuder privatpersoner, lantbrukare och andra företagare 
försäkringsskydd för djur och gröda. Skyddet omfattar veterinär-
vårds-, liv- och avbrottsförsäkring. Produkter och tjänster utvecklas 
i samverkan med kunder, djurägarorganisationer och leverantörer av 
veterinärvårdstjänster. Som enda försäkringsbolag har Agria egna 
anställda veterinärer som bidrar med rådgivning till kunder och  
skadereglerare. I Agrias styrelse återfinns ledamöter utsedda av 
djurägarorganisationer, LRF och Sveriges Veterinärförbund. Deras 
uppgift är bland annat att tillföra kompetens och djurägarperspek-
tiv till styrelsen. Verksamheten bedrivs inom Länsförsäkringar ABs 
Affärsenhet Sak, tillsammans med moderbolaget Länsförsäkringar 
Sak och dess övriga verksamheter. Kapitalförvaltningen hanteras 
inom Länsförsäkringar AB genom uppdrag från Agria.

Marknad och verksamhet
Marknaden för djurförsäkring drivs fortsatt av att allt fler djurägare 
blir medvetna om vikten av en trygg djurförsäkring, vilket bland annat 
påverkas av djurens ökade emotionella värde för djurägare och den 
utveckling som sker inom veterinärbranschen med ny teknik, nya 
behandlingsmetoder och tillgång till djursjukvård. 

Agria har ett starkt koncept med en tydlig strategi att växa 
internationellt. I de sex länder där Agria är verksamma finns det 
olika utmaningar, men också många likheter där nyttan av stor-

driftsfördelar, ökad riskspridning och tillgång till internationell 
know-how stärker affären. 

I Svensk kvalitetsindex visar Agria för andra året en fortsatt hög 
nivå av nöjda kunder. Verksamheten i Storbritannien utmärker sig 
med ökad andel nöjda kunder och även i Norge ökar kundnöjdheten. 
Omdömet är fortsatt högt hos kunder som använt sin försäkring  
i samband med skada. 

Affärsområde Europa
Som ett resultat av riktade marknadsföringsinsatser i Frankrike 
ökar kännedomen om Agrias varumärke i den viktiga målgruppen 
hund- och kattuppfödare. Det har under 2019 lagts grund för tillväxt 
i affären. 

Storbritanniens utträde ur EU verkställdes natten mellan den  
31 januari och 1 februari 2020. Enligt avtal mellan EU och Storbritan-
nien råder under 2020 en övergångsperiod då EU-regler fortsätter 
att gälla i Storbritannien. Stor osäkerhet råder fortsatt om de mer 
permanent avtal som ska förhandlas fram. Agria följer utvecklingen 
löpande och genomför successivt de åtgärder som behövs för 
omställningen, med fokus på att bolagets kunder ska påverkas så 
lite som möjligt.

Med kundernas upplevelse i fokus sker också förbättringar i  
distributionskanalerna som automatisering, integrering och digitali-
sering. Det bidrar samtidigt till att den interna effektiviten ökar. 
Agrias tillväxt är fortsatt stark i Storbritannien.

Affärsområde Norden
I Danmark är tillväxten god med hög kundlojalitet. Ökade veterinär-
vårdskostnader präglar branschen med högre premienivåer till följd. 
Agria för en aktiv dialog med aktörerna i den veterinära sektorn. 

I Norge är Agria marknadsledare i segmentet djurförsäkringar. 
Insatser för ökad kundlojalitet gav resultat, vilket bidrog till en högre 
förnyelsegrad och därmed ett ökat bestånd. Även ökad försäljning 
bidrar till den starka tillväxten.

Agrias finska verksamhet visar en kraftig tillväxt efter ett år av fram-
gångsrik försäljning som överträffat ställda mål. Den framtida poten-
tialen för tillväxt är fortsatt stor inom både hund- och kattförsäkring. 

Affärsområde Sällskapsdjur – Sverige
Agrias försäkring för svenska sällskapsdjur visar en stark tillväxt 
inom framför allt kattförsäkring men även inom försäkring för  
smådjur. En orsak till den ökade efterfrågan från smådjursägare är 
lansering av specifika artförsäkringar riktade mot målgruppen. I ett 
steg att ytterligare fokusera på kattförsäkringskundernas önskemål 
öppnades möjligheten för veterinärvårdsersättning vid tandsjuk-
domen FORL/TR. 

Tidigare genomförda digitala insatser bidrog till ökad digital för-
säljning under 2019. Ett nytt samarbete med Blocket etablerades för 
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att erbjuda djurförsäkringar för den stora mängd sällskapsdjur som 
förmedlas via sajten.

Agrias kundcenter vann under året guld i kategorierna Kundser-
vice och Telemarketing i den prestigefyllda tävlingen ”Guldkontakt” 
för kundcenter i olika branscher. Guldkontakt är Sveriges främsta 
pris för företag som erbjuder professionellt kundbemötande vid 
telefonförsäljning i kundcenter. 

Affärsområde Häst & Lantbruk – Sverige
Inom affärsområdet fortsätter tillväxten inom samtliga områden – 
försäkring för häst, lantbruksdjur och gröda. Antalet hästförsäk-
ringar i Sverige är det högsta på tio år. Trots föregående års foderbrist 
med stora avslaktningar till följd ökar även beståndet av försäkrade 
nötdjur. Stora hagelskador på gröda under 2019 har lett till höga 
skadeutbetalningar, men också till en ökad riskmedvetenhet hos 
lantbrukarna. Det har resulterat i ökad försäljning och en ökning  
i försäkrad grödaareal. 

Under året har affärsområdet exponerat varumärket Agria,  
träffat kunder och framgångsrikt sålt rekordmånga hästförsäkringar 
vid medverkan i flera större hästtävlingar. Agria stod värd för världs-
cupfinalen i dressyr under Göteborg Horse Show samt för premiären 
av Stockholm Horse Week med Global Champions Tour. Under olika 
event har också Agria ponnyklubb samlat in 125 000 kr till förmån 
för Barncancerfonden. 

Digitalisering av verksamheten
Ett av Agrias prioriterade förflyttningsområden är utveckling av digi-
tala kanaler, dels för att stärka kundens upplevelse av mötet med 
Agria och dels för att utveckla riktad försäljning och effektivare verk-
samhet. Arbete som inleddes förra året har nu med fortsatt framgång 
resulterat i en betydande ökning av försäljningen via webben. Samti-
digt har andelen automatiska skaderegleringar dubblerats med hjälp 
av nyutvecklad teknik.

Agrias nya visuella identitet har uppdaterats på webbplatserna  
i alla länder. Även i Agriaappen möts kunderna av ett modernare 
gränssnitt och mer användbar information. 

Forskning
Sedan 1938 har årligen en del av försäkringspremien avsatts till 
Agrias forskningsfond. 

Under 2019 har Agrias forskningsfond delat ut drygt 10 Mkr till 
förmån för hund-, katt-, häst- och lantbruksdjuren. Fördelningen har 
skett i samarbete med Agria SKK forskningsfond, Stiftelsen Häst-
forskning och Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Agria Breed Profile, hälsoprofiler för hund, har uppdaterats  
för fjärde gången med ytterligare skadestatistik. Profilerna har via 
Svenska Kennelklubben spridits vidare till rasklubbar som aktivt 
arbetar för en mer hälsosam hundavel.

För att bidra till att sprida forskningsresultat har Agria arrangerat 
och bjudit in till flera forskningsseminarier om häst och sällskaps-
djur i samarbete med forskare. I poddcasten Pälspodden har  
programledaren Henrik Johnsson slussat samtal om spännande 
forskningsrön tillsammans med olika forskare. Sju avsnitt har  
producerats och publicerats. 

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Förväntningar avseende framtida utveckling
I takt med att Agria växer både på nya marknader och i Sverige ökar 
möjligheten att ta del av ännu fler djurägares behov och önskemål. 
Marknadernas olika förutsättningar ger oss en källa till kompetens 
som stärker hela vårt erbjudande. Agria ska som marknadsledare 
sträva efter att överträffa kundernas förväntningar och ligga i fram-
kant när det gäller produkter, distribution, kommunikation och ser-
vice. Som ledande aktör i segmentet ska vi samtidigt verka för ett 
hållbart samhälle för djur och ökad djurhälsa.

Medarbetare 
Engagemang, tillit, öppenhet och professionalism är grunden i Läns-
försäkringars företagskultur. Kompetenta medarbetare som driver 
och utvecklar verksamheten är avgörande för att nå affärsmålen. 
Att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare är av största 
vikt. Fokus på mångfald, inkludering, kompetensutveckling, hälsa och 
en god arbetsmiljö bedöms som viktiga faktorer för att uppnå det. 

 Under 2019 implementerades en ny jämställdhets- och mång-
faldsplan och könsfördelningen inom arbetsgrupper var fortsatt 
god. En koncerngemensam plan för kompetensförsörjning togs fram 
som innefattar målsättning och aktiviteter på kort och lång sikt. För 
att kunna leverera effektivare utveckling med hög kvalitet till läns-
försäkringsbolagen togs beslut om att införa ett ramverk för agilt 
arbetssätt. Agrias medarbetare har tillgång till ett brett utbud av 
utbildningar. Länsförsäkringar AB-koncernen har under en lång tid 
arbetat långsiktigt med hälsa och organisatorisk, social och fysisk 
arbetsmiljö. Under 2019 påbörjades införandet av ett aktivitetsbase-
rat arbetssätt som ska möjliggöra för medarbetarna att utföra sina 
uppdrag på ett effektivt och hållbart sätt. Uppföljning av den orga-
nisatoriska och sociala arbetsmiljön görs regelbundet i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4. Alla medarbetare erbjuds 
en sjukvårdsförsäkring där sjukvårdsrådgivning, samtalsstöd, före-
byggande hälsotjänster och rehabilitering ingår.

 Ett ramverk för agilt arbetssätt samt aktivitetsbaserad arbets-
plats kommer att implementeras i olika faser med start under 2020. 
En kurs om artificiell intelligens kommer att ges för en pilotgrupp  
av medarbetare som en del av planen för kompetensförsörjning.  
En kompetensbaserad rekrytering kommer att tillämpas med fokus 
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på tester som mäter personlighet, utvecklingspotential och pro
blemlösningsförmåga med syfte att undvika diskriminering. Arbetet 
med mångfald och inkludering kommer att fortlöpa och vara en del 
av affärsplanen.

Hållbarhet
Försäkringsaktiebolaget Agrias hållbarhetsarbete utgår från visionen 
”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för djur och djur
ägare”. Genom att ta ekonomisk, social och miljömässig hänsyn  
i verksamhetsutvecklingen och i affärsbesluten kan Agria minska 
hållbarhetsrisker, öka kundnyttan och samtidigt bidra till en positiv 
samhällsutveckling och affärsnytta. Länsförsäkringar stödjer FN 
Global Compacts principer och arbetar för att bidra till FNs globala 
mål. Agria upprättar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap 10 § 
inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Länsförsäkringar AB upp
rättar hållbarhetsrapport för koncernen där Agria ingår. Koncernens 
hållbarhetsrapport finns tillgänglig i Länsförsäkringar ABs 2019 års
redovisning på sidorna som listas i index ÅRL hållbarhetsrapport på 
sid 139.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar AB med försäkringsdotterbolag har sedan maj 
2016 Finansinspektionens tillstånd att beräkna kapitalkrav för för
säkringsverksamhet med en partiell intern modell. Kapitalkrav för 
merparten av marknadsrisker och skadeförsäkringsrisker beräknas 
med en intern modell, medan kapitalkrav för övriga risker beräknas 
enligt standardformeln. Kapitalbasen, värderad enligt Solvens II 
regler, ökade under året med 179 Mkr till 1 229 Mkr. Kapitalkravet 
enligt Solvens II (SCR) var vid ingången av året 602 Mkr och ökade 
till 693 Mkr i slutet av året, främst drivet av höjd limit för marknads
risk från och med juli 2019. Kapitalkvoten (kapitalbasen ställd i rela
tion till solvenskapitalkravet) var 174 procent vid ingången av året 
och 177 procent per 31 december 2019. Bolagets kapitalsituation 
enligt Solvens II beskrivs närmare i Länsförsäkringar ABkoncernens 
rapport om solvens och finansiell ställning.

Risk och riskhantering
Agrias verksamhet ger upphov till olika typer av risker. Marknads
risker uppstår framför allt till följd av ändringar i nivå eller volatilitet 
av räntor, priser på finansiella tillgångar och valutakurser. Expone
ringen mot teckningsrisker innefattar skadeförsäkringsrisker såsom 
premie, reserv och katastrofrisk. En mer ingående beskrivning av 
de risker bolaget är exponerade för, samt hur dessa risker hanteras, 
finns beskrivna i not 2 Risker och riskhantering.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 123 (186) 
Mkr. Försäkringstekniskt resultat uppgick till 64 (216) Mkr och total
kostnadsprocenten uppgick till 98 (94). Kapitalförvaltningens resultat 
förbättrades till 59 (–28) Mkr. 

Resultatförändringen berodde främst på högre skadekostnader. 
Intensiva hagelskurar i södra Sverige i juni bidrog till hög skade
belastning i grödaförsäkring. Agrias till affärsvolym största affär, 
försäkring av svenska sällskapsdjur, redovisade ett svagare resultat 
till följd av högre skadekostnader. Dessa orsakades av både högre 
skadefrekvens och högre djursjukvårdskostnader. I den utländska 
verksamheten levererade den mogna marknaden Norge stabilt 
resultat, medan Danmark hade ett svagare resultat till följd av högre 
skadekostnader. Resultatet innehöll även en negativ engångseffekt 
efter justering av aktiverade anskaffningskostnader och skadereg
leringsreserver i filialen i Storbritannien. Justerat för engångseffek
ter var resultatet i Storbritannien oförändrat jämfört med föregå
ende år. Fortsatta investeringar sker i uppbyggnad av nya 
marknader.

Beståndstillväxten var stark både i Sverige och i de utländska 
affärerna. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med  
8 procent till 3 788 (3 496) Mkr. Volymökningen skedde inom samt
liga affärer, med störst tillväxt i den utländska verksamheten. För
säkringsersättningar efter avgiven återförsäkring uppgick till 2 804 
(2 459) Mkr och skadekostnadsprocenten ökade till 74 (70) procent. 
Driftskostnaderna uppgick till 924 (823) Mkr och driftskostnads
procenten uppgick till 24 (24). 

Under 2019 uppgick totalavkastningen på placeringstillgångar till 
4,1 (–1,6) procent. Placeringsportföljen består till stor del av ränte
bärande tillgångar och har en kort duration. Totalt bidrog ränteport
följen med 1,0 procentenheter och det var framför allt amerikanska 
krediter som stod för de största bidragen. Aktieportföljen bidrog 
under perioden med 1,7 procentenheter till totalavkastningen. Till
gångsslaget fastigheter som tillkommit under året bidrog positivt 
med 1,2 procentenheter, även valuta bidrog positivt med 0,3 procent
enheter. Den högre avkastningen jämfört med föregående period 
förklaras främst av högre bidrag från aktier och räntebärande samt 
det nytillkomna tillgångsslaget fastigheter.
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Förslag till disposition beträffande  
försäkringsföretagets vinst eller förlust
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen  
i Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) fritt eget kapital om  
sammanlagt 406 850 551 kr.

Till bolagsstämmans förfogande står  följande medel: 

Balanserade vinstmedel 316 206 531
Lämnat koncernbidrag -5 000 000
Skatt på koncernbidrag 1 070 000
Årets resultat 94 574 020
Totalt 406 850 551

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande: 

Till ägaren utdelas –
I ny räkning överförs 406 850 551
Totalt 406 850 551

Försäkringsföretagets kapitalkvot enligt Solvens II efter föreslagen 
vinstdisposition uppgår till 176 procent (föregående år 174 procent).

Försäkringsföretagets ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att försäkringsföretaget kan förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt.

Styrelsens bedömning är att försäkringsföretagets egna kapital 
såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhål-
lande till verksamhetens art, omfattning och risker samt bolagets 
konsoliderings behov, likviditet och ställning i övrigt enligt ABL 17:3. 

Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter.
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Femårsöversikt
Resultat, Mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 787,8 3 495,8 3 135,6 2 891,4 2 721,1

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4,4 2,0 1,8 0,9 8,3

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –2 804,2 –2 458,9 –2 142,5 –1 963,9 –1 852,8

Driftskostnader –924,5 –823,3 –727,4 –639,1 –573,3

Övriga tekniska intäkter  0,4 0,4 0,5 0,4 –

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 63,9 216,0 268,0 289,7 303,2

Återstående kapitalavkastning 63,2 –28,1 7,4 3,6 –14,3

Resultat före bokslutsdipositioner och skatt 122,7 185,6 273,6 284,9 280,7

Årets resultat  94,6 148,6 164,9 175,1 168,3

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 3 927,8 3 613,7 3 287,3 3 000,2 2 837,4

EKONOMISK STÄLLNING, Mkr

Placeringstillgångar värderade till verkligt värde 1 815,3 1 708,2 1 700,1 1 653,81) 1 729,4

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 2 177,6 1 963,7 1 814,6 1 705,2 1 602,0

Konsolideringskapital 

– eget kapital 459,4 378,9 316,6 502,5 324,3

– uppskjuten skatt 0,1 0,1 –3,8 –1,1 –0,1

– obeskattade reserver 837,3 837,8 833,1 783,1 729,1

– ej bokförda övervärden 83,9 37,9 23,5 27,8 49,8

Konsolideringskapital 1 380,7 1 254,7 1 169,4 1 312,3 1 103,1

Konsolideringsgrad, procent 35 35 35 44 39

Kapitalbas (enligt FRL lydelse per 2015-12-31) – – – – 1 048

Erforderlig solvensmarginal (enligt FRL lydelse per 2015-12-31) – – – – 466

Kapitalbas  1 2292) 1 0502) 984 820 9893)

Solvenskapitalkrav 693 602 563 516 4723)

Minimikapitalkrav  312 271 253 232 2123)

Kapitalkvot, % 177 174 175 159 2103)

Kapitalbas för försäkringsgrupp4) 50 220 43 870 44 172 40 602 36 9053)

Solvenskapitalkrav för försäkringsgrupp4) 37 776 33 874 33 441 30 121 28 2333)

Kapitalkvot, % för försäkringsgrupp4) 133 130 132 135 1313)

NYCKELTAL

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent 74,0 70,3 68,3 67,9 68,1

Driftskostnadsprocent 24,4 23,6 23,2 22,1 21,1

Totalkostnadsprocent 98,4 93,9 91,5 90,0 89,2

Kapitalförvaltningen

Direktavkastning, procent5) 0,2 0,3 –0,1 0,2 0,5

Totalavkastning, procent 4,1 –1,6 0,5 1,1 –1,6

1) Jämförelsetal för 2016 (men inte 2015) har omräknats på grund av att upplupen ränta redovisas tillsammans med finansiella instrument värderade till verkligt värde.  
Se not 5 för ytterligare information.

2) Varav 1 229 (1 050) Mkr är primärkapital
3) Öppningsbalans 2016-01-01 enligt solvens II. Partiell intern modell. Jämförelsesiffror finns ej då rgelverket trädde ikraft 2016-01-01.
4) Gruppen enligt försäkringsrörelseregler består av moderbolaget Länsförsäkringar AB samtliga försärkingsföretag i koncernen. Länsförsäkringar Bank AB, Wasa kredit AB,  

Länsförsäkringar Hypotek AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. I det finansiella kongolmeratet ingår också Länsförsäkringar Liv AB trots att Länsförsäkringar Liv inte  
konsolideras i Länsförsäkringar AB-koncernen. Beräkningarna sker enligt den konsolideringsmetoden som anvisas i EUs Solvens II-direktiv förutom att försäkringsrörelsereglerna  
kräver att avdrag sker för överskott i dotterbolag som inte är överförbart till annat företag i gruppen endast om dotterbolaget i fråga är ett försäkringsföretag.

5) Direktavkastningen för 2015 har omräknats i enlighet med FFFS 2011:28.
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Resultaträkning
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, Mkr Not 2019 2018

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 3 931,9 3 618,8

Premier för avgiven återförsäkring –4,1 –5,1

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker –140,0 –117,9

Återförsäkrarens andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 0,0 0,0

Summa 3 787,8 3 495,8

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 4,4 2,0

Övriga tekniska intäkter 0,4 0,4

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar 

Före avgiven återförsäkring –2 782,2 –2 440,9

Återförsäkrares andel 0,2 1,0

Summa 5 –2 782,0 –2 439,9

Förändring i avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring –18,8 –17,5

Återförsäkrares andel –3,4 –1,5

Summa –22,2 –19,0

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –2 804,2 –2 458,9

Driftskostnader 6, 7, 8 –924,5 –823,3

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 63,9 216,0

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 63,9 216,0

Kapitalavkastning, intäkter 9 29,8 15,5

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9 54,8 0,1

Kapitalavkastning, kostnader 9 –21,4 –32,3

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9 – –11,4

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 –4,4 –2,0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 122,7 185,9

Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond 10 0,5 –4,7

Resultat före skatt 123,2 181,2

Uppskjuten skatt 10 0,0 –3,9

Skatt på årets resultat 10 –28,6 –28,7

Årets resultat 94,6 148,6

Rapport över totalresultat
Mkr 2019 2018

Årets resultat 94,6 148,6

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Årets omräkningsdifferens i utländsk filial –0,1 –1,5

Skatt hänförligt till omräkningsdifferens 0,0 0,3

Årets övriga totalresultat –0,1 –1,2

Årets totalresultat 94,5 147,4
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Resultatanalys 2019

Mkr Totalt
Direkt försäkring  

svenska risker
Direktförsäkring  
utländska risker

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 787,8 2 329,6 1 458,2

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4,4 2,6 1,8

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –2 804,2 –1 703,5 –1 100,7

Driftskostnader –924,5 –536,4 –388,1

Övriga tekniska intäkter 0,4 0,3 0,1

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2019 63,9 92,6 –28,7

Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) 28,6 12,3 16,3

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 864,6 1 110,8 753,8

Avsättning för oreglerade skador 315,1 159,4 155,7

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2 179,7 1 270,2 909,5

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 0,0 – 0,0

Avsättning för oreglerade skador 2,1 – 2,1

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2,1 – 2,1

Noter till resultatanalysen

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 931,9 2 373,6 1 558,3

Premier för avgiven återförsäkring –4,1 –2,5 –1,6

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker –140,0 –41,5 –98,5

Återförsäkrarens andel av förändring i avsättning för premiereserv 0,0 – 0,0

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 787,8 2 329,6 1 458,2

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –2 782,2 –1 684,0 –1 098,2

Återförsäkrares andel 0,2 – 0,2

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –18,8 –19,5 0,7

Återförsäkrares andel –3,4 – –3,4

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –2 804,2 –1 703,5 –1 100,7
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Balansräkning
Mkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Immateriella tillgångar

Andra immateriella tillgångar 11 7,8 10,8

Summa 7,8 10,8

Placeringstillgångar

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

 Aktier och andelar i koncernföretag 12 273,2 273,2

 Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 13 125,0 119,4

 Aktier och andelar i intresseföretag 14 0,5 0,0

Andra finansiella placeringstillgångar

 Aktier och andelar 15 306,6 69,3

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 1 013,0 1 202,8

 Derivat 17, 18 13,1 5,6

Summa 1 731,4 1 670,3

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker – –

Oreglerade skador 24 2,1 5,3

Summa 2,1 5,3

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 19 1 666,3 1 469,3

Fordringar avseende återförsäkring – 1,0

Övriga fordringar 20 385,0 345,6

Summa 2 051,3 1 815,9

Andra tillgångar

Materiella tillgångar och varulager 21 19,0 22,0

Kassa och bank 180,1 161,5

Uppskjuten skattefordran 10 0,0 0,0

Summa 199,1 183,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 22 160,6 159,9

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6,6 14,0

Summa 167,2 173,9

Summa tillgångar 4 158,9 3 859,7
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Balansräkning, forts.
Mkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 

Aktiekapital (40 000 st aktier) 40,0 40,0

Reservfond 5,5 5,5

Fond för utvecklingsutgifter 7,0 9,5

Balanserad vinst 312,3 175,3

Årets resultat 94,6 148,6

Summa 459,4 378,9

Obeskattade reserver 23

Utjämningsfond 35,2 35,2

Säkerhetsreserv 464,9 464,9

Periodiseringsfond 337,2 337,7

Summa 837,3 837,8

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 24 1 864,6 1 682,7

Oreglerade skador 25 315,1 286,3

Summa 2 179,7 1 969,0

Andra avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 26 – –

Uppskjuten skatteskuld 10 0,1 0,1

Övriga avsättningar 2,4 2,7

Summa 2,5 2,8

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 26,8 21,3

Skulder avseende återförsäkring 0,1 0,2

Derivat 17, 18 10,0 13,2

Aktuell skatteskuld – –

Övriga skulder 26 111,5 152,3

Summa 148,4 187,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 531,6 484,2

Summa 531,6 484,2

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 158,9 3 859,7
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Rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital Reservfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Omvärde-

ringsreserv
Balanserade 

vinstmedel
Årets  

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 40,0 5,5 8,9 –4,8 102,1 164,9 316,6

Årets resultat 148,6 148,6

Förändring omräkningsdifferens –1,5 –1,5

Skatt på förändring omräkningsdifferens 0,3 0,3

Årets totalresultat –1,5 0,3 148,6 147,4

Avsättning till Fond för utvecklingsutgifter 0,6 –0,6 –

Utdelning –50,0 –50,0

Lämnat koncernbidrag –45,0 –45,0

Skatt på lämnat koncernbidrag 9,9 9,9

Vinstdisposition 164,9 –164,9 –

Utgående eget kapital 2018-12-31 40,0 5,5 9,5 –6,3 181,6 148,6 378,9

Ingående eget kapital 2019-01-01 40,0 5,5 9,5 –6,3 181,6 148,6 378,9

Årets resultat 94,6 94,6

Förändring omräkningsdifferens –0,2 –0,2

Skatt på förändring omräkningsdifferens 0,0 0,0

Årets totalresultat –0,2 0,0 94,6 94,4

Avsättning till Fond för utvecklingsutgifter –2,5 2,5 0,0

Utdelning –10,0 –10,0

Lämnat koncernbidrag –5,0 –5,0

Skatt på lämnat koncernbidrag 1,1 1,1

Vinstdisposition 148,6 –148,6 0,0

Utgående eget kapital 2019-12-31 40,0 5,5 7,0 –6,5 318,8 94,6 459,4

Aktiekapitalet utgörs av 40 000 akter med kvotvärde 1 000.

Kassaflödesanalys
Mkr 2019 2018

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 123,2 181,2

Betald skatt –38,8 –63,9

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 166,0 171,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder 250,4 289,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringar i placeringstillgångar, netto –7,6 –5,0

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –228,6 –242,7

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 37,5 154,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,7 195,4

Investeringsverksamheten

Förvärv av intresseföretag –0,5 –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –2,6

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1,7 –3,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2,2 –5,6

Finansieringsverksamheten

Lämnat koncernbidrag –45,0 –

Utdelning till moderbolag –10,0 –50,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –55,0 –50,0

Årets kassaflöde –5,5 139,8

Likvida medel vid årets början 403,6 263,8

Likvida medel vid årets slut 398,1 403,6
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Mkr 2019 2018

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa och bank 180,1 161,5

Fordringar på koncernbolag:

Banktillgodohavanden hos Länsförsäkringar Bank 186,6 228,8

Länsförsäkringar AB, koncernbankkonto 31,4 13,3

Summa likvida medel 398,1 403,6

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning 2,3 0,5

Erhållen ränta 9,9 9,5

Erlagd ränta –7,0 –7,0

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av tillgångar 3,7 3,7

Värdeförändring valutakurs i placeringstillgångar 1,8 0,1

Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar –54,8 11,3

Förändringar av avsättningar avseende försäkringsavtal 213,8 149,1

Förändring förutbetalda anskaffningskostnader 6,7 4,4

Förändring periodiseringsfond –0,5 4,7

Överavskrivning anläggningstillgångar – –

Övrigt –4,7 –1,6

Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 166,0 171,7
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Noter till de finansiella rapporter
Belopp i Mkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Företagsinformation
Årsredovisningen för Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), 516401-8003, avser 
räkenskapsår 1 januari–31 december 2019. Försäkringsaktiebolaget Agria är 
ett svenskregistrerat försäkringsbolag med säte i Stockholm. Adressen till 
huvudkontoret är Box 70306, 107 23 Stockholm.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Länsförsäkringar Sak Försäkrings 
AB (publ), 502010-9681, med säte i Stockholm. Moderföretaget i den största 
koncernen där Försäkringsaktiebolaget Agria är dotterföretag och där  
koncernredovisning upprättas är Länsförsäkringar AB (publ), 556549-7020, 
med säte i Stockholm. Försäkringsaktiebolaget Agria upprättar inte någon 
egen koncernredovisning i enlighet med ÅRL 7 kap 2 §.

Normgivning och lag
Försäkringsaktiebolaget Agrias årsredovisning har upprättats enligt Lag 
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag 
FFFS 2015:12 med dess ändringsföreskrifter och Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. I enlighet med 
nämnda föreskrifter och allmänna råd tillämpar Agria lagbegränsad IFRS. 
Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så 
långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till samban-
det mellan redovisning och beskattning. 

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkstäl-
lande direktören den 2 mars 2020. Årsredovisningen fastställs slutligen av 
årsstämman 2020.

Förutsättningar vid upprättande av de finansiella rapporterna
Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till miljoner kronor 
med en decimal (Mkr), om inte annat anges. Tillgångar och skulder är redovisade 
till anskaffningsvärde, förutom för större delen av företagets finansiella till-
gångar och skulder som värderas till verkligt värde. De nedan angivna redovis-
ningsprinciperna har tillämpats på samtliga perioder som presenteras i den 
finansiella rapporten, om inte annat anges.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Upprättandet av redovisning i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
som presenteras i de finansiella rapporterna. Dessa uppskattningar och 
bedömningar är baserade på tidigare kunskap och erfarenheter och grundar 
sig på den information som fanns tillgänglig på balansdagen. Det verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar men för att minska avvikelsen 
utvärderas uppskattningarna regelbundet. Ändringar av ovan nämnda upp-
skattningar redovisas i den period ändringen görs om den endast påverkar 
denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om 
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Viktiga bedömningar vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper
Ett område där företagsledningen gör väsentliga bedömningar är vid klassifi-
cering av försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska avtal som överför betydande för-
säkringsrisk klassificeras som försäkringsavtal. Agria har gjort bedömning av 
samtliga försäkringsavtal, och samtliga väsentliga avtal klassificeras som avtal 
med väsentlig försäkringsrisk. Storleken på försäkringsrisken har bedömts 
genom ett övervägande huruvida det finns ett eller flera scenarier med kom-
mersiell innebörd i vilka företaget är förpliktigat att erlägga väsentliga ersätt-
ningar. Se avsnitt Försäkringsavtal nedan för ytterligare information. 

Agria gör bedömningar av vilken affärsmodell som används för att förvalta 
finansiella tillgångar vilket är avgörande för klassificering. Kategorierna av 
finansiella tillgångar och skulder finns beskrivna nedan under avsnitt Finansiella 
tillgångar och skulder, där även företagets bedömda klassificering framgår. 

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Avsättningar för oreglerade skador och avskrivningstiden för förutbetalda 
anskaffningskostnader är två områden som innebär en viss osäkerhet. Vid 
beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna görs en aktuariell upp-
skattning av förväntade tillkommande kostnader för redan inträffade skador 
och kostnader för skador som kan inträffa under försäkringarnas återstående 
löptid. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om 
redovisning av försäkringstekniska avsättningar samt i not 2 Risker och risk-
hantering. Antagandet för avskrivningstiden för förutbetalda anskaffnings-
kostnader baserar sig på försäkringsavtalens löptid. 

Vid värdering av finansiella tillgångar för vilka det inte finns något observer-
bart marknadspris används värderingsmodeller som beskrivs nedan vid redo-
visningsprinciper för placeringstillgångar. Värderingen bygger på senast kända 
information vilket normalt innebär kvartalsvis värdering med ett kvartals 
eftersläpning. Särskild uppföljning görs vid perioder av stor turbulens på den 
finansiella marknaden. 

Ändrade redovisningsprinciper som tillämpas från och med 1 januari 2019
Från och med 1 januari 2019 tillämpar Agria nedanstående redovisnings principer.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 ersatte den 1 januari 2019 IAS 17 Leasingavtal. Standarden har  
framförallt medfört att leasetagare ska redovisa leasingavtal som tidigare 
klassificerats som operationella leasingavtal i sin balansräkning. Agria har 
använt sig av valmöjligheten i RFR 2 att inte tillämpa IFRS 16 i juridisk person 
på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning varför den nya 
leasingstandarden inte haft någon finansiell effekt.

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling
Från och med 1 januari 2019 tillämpar företaget IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om 
inkomstskattemässig behandling. IFRIC 23 förtydligar hur IAS 12 ska tillämpas 
om det är oklart hur skattelagstiftningen ska tillämpas på en viss transaktion 
eller under en viss omständighet. Tolkningen har inte medfört någon påverkan 
på företagets finansiella rapport.

Ändringar i IAS 39 och IFRS 7 Referensräntereformen
Ändringarna ger tillfälliga lättnader från att tillämpa specifika krav på säkrings-
redovisning för säkringsrelationer som direkt påverkas av IBOR-reformen. 
Lättnaderna innebär att IBOR-reformen i allmänhet inte medför att säkrings-
redovisningen behöver avbrytas. Länsförsäkringar Agria tillämpar inte säk-
ringsredovisning och ändringarna har därför inte haft någon finansiell effekt. 
I not 2 Risker och riskhantering ges upplysningar om osäkerheten till följd av 
IBOR-reformen.

Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft 
först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upp-
rättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs förväntade effekter 
som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade standarder förväntas få 
på Agrias finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de nya eller revide-
rade IFRS och tolkningar som ännu inte trätt i kraft få någon väsentlig effekt 
på de finansiella rapporterna.

IFRS 17 Försäkringsavtal
IFRS 17 Försäkringsavtal publicerades den 18 maj 2017 och ska ersätta den 
befintliga standarden IFRS 4 Försäkringsavtal. Den nya standarden har ännu 
inte antagits av EU men föreslås träda i kraft för räkenskapsår som inleds den 
1 januari 2022 eller senare. Standarden kommer att eliminera motsägelser 
och svagheter i den befintliga metodiken genom att tillhandahålla ett princip-
baserat regelverk för redovisning av försäkringsavtal. Den nya standarden 
kommer även att ställa ett utökat krav på upplysningar för att öka jämför-
barheten mellan olika företag. Under året utkom IASB med ändringsförslag 
till IFRS 17 som skickades för konsultation i branschen. IASB planerar att 
utkomma med en ny uppdaterad IFRS 17 standard i mitten av 2020.
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Finansinspektionen utreder för närvarande hur en implementering av IFRS 17 
ska genomföras för svenska försäkringsföretag. Idag råder det en stor osäker-
het i hur stor del av IFRS 17 som kommer att implementeras i svenska före-
skrifter. Finansinspektionen överväger även att införa ytterligare implemen-
teringstid för juridisk person och onoterade försäkringsföretags koncern-
redovisning. 

Länsförsäkringar AB driver inom koncernen ett projekt för att analysera 
de möjliga effekterna av den nya standarden på de finansiella rapporterna. 

Aktieägartillskott och koncernbidrag
Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren och mot 
aktier och andelar i koncernföretag hos givaren. 

Koncernbidrag redovisas enligt huvudregeln i RFR 2. Erhållna koncern-
bidrag från dotterföretag redovisas enligt samma principer som utdelningar. 
Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas som ökning av 
aktier och andelar i koncernföretag. Koncernbidrag som lämnats till eller erhål-
lits från moderbolaget i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas  
i eget kapital efter avdrag för aktuell skatteeffekt eftersom koncernbidragen 
redovisningsmässigt likställs med utdelning respektive aktieägartillskott. 

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt transak-
tionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta  
räknas om till svenska kronor till balansdagens valutakurser. Icke monetära 
tillgångar och skulder redovisas till transaktionsdagens valutakurs. 

Orealiserade valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen som 
valutaresultat netto under kapitalavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, 
kostnader. 

De valutaterminer som används för att ekonomiskt säkra valutaexpone-
ringen i balansräkningen värderas till verkligt värde och resultateffekter 
redovisas dels under ränteintäkter och dels som valutaresultat.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i filialerna omräknas från utlandsverksamhetens funk-
tionella valuta (NOK, DKK, EUR och GBP), till koncernens rapporteringsvaluta, 
svenska kronor, enligt balansdagens rådande valutakurs. Intäkter och kost-
nader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till årets genom-
snittskurs. Resultatet av valutaomräkningen redovisas i övrigt totalresultat 
och ackumuleras i Omvärderingsreserven i Fritt eget kapital.

Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal i vilka Agria åtar sig en betydande försäkringsrisk 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbe-
stämd försäkrad händelse skulle inträffa. 

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring 
som förfallit till betalning eller kan tillgodoföras företaget för försäkrings-
avtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. 

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäk-
ringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier  
för avtal med förnyelse före räkenskapsårets utgång men som inte är bekräf-
tade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal  
där försäkringsperioden börjar före räkenskapsårets utgång räknas in med  
de belopp som beräknas inflyta. Annullationer reducerar premieinkomsten så 
snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som beräknas 
inflyta. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder 
som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller 
till betalning under räkenskapsåret. Premieinkomst redovisas exklusive skatter 
och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. 

Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt 
som avser tidsperioder efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska 
avsättningar i rapport över finansiell ställning. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker i normalfallet genom att premieinkomsten periodiseras 
strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid. Även återför-

säkrares andel av premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig 
till efter balansdagen redovisas som en fordran, Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda 
försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. 
I försäkringsersättningarna ingår förutom skadeersättningar även kostnader 
för skadereglering. Återvinning av skador redovisas som en reducering av 
skadekostnaden. 

Driftskostnader
Agria redovisar sina leasingavtal som operationella leasingavtal. Hyreskost-
naderna redovisas linjärt över leasingperioden som driftskostnad.

Kapitalavkastning
Kapitalavkastning, intäkter och kostnader
Realiserat resultat på placeringstillgångar beräknas som skillnaden mellan 
erhållen köpeskilling och tillgångens anskaffningsvärde.

Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar
Orealiserade resultat består av årets förändring av skillnaden mellan anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Vid försäljning återförs ackumulerade orealise-
rade värdeförändringar som orealiserat resultat, med undantag för aktier och 
andelar som vi valt att värdera till verkligt värde via totalresultat.

Skatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas  
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslu-
tade per balansdagen, samt eventuella justeringar av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden  
på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatte-
regler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa 
kommer att kunna nyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras 
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan nyttjas. 

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning 
redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld. 

Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar består av egenutvecklade och förvärvade IT- 
investeringar och samarbetsavtal med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa 
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- 
och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. 

Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om 
tillgången är identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. 

Det redovisade värdet för egenutvecklade immateriella tillgångar inklude-
rar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter för utveckling redovisas 
som en kostnad i perioden då de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktive-
rade 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.

Avskrivningstiden bestäms utifrån en nyttjandeperiod som uppgår till fem 
år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär metod. Nedskrivningsbehov 
prövas årligen. 

Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapi-
tal till fond för utvecklingsutgifter. 
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Placeringstillgångar
Finansiella tillgångar och skulder
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part till avtalet enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell  
tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller företaget vid en överföring av tillgångarna inte längre har kvar 
betydande risker och fördelar från tillgångarna samt förlorar kontrollen över 
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen  
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Affärstransaktioner på penning-, obligations- och aktiemarknaderna 
redovisas i balansräkningen per affärsdag vilket är den tidpunkt då de väsent-
liga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett  
nettobelopp i balansräkning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta 
beloppen samt när det föreligger en avsikt att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden eller att reglera posterna med ett nettobelopp. 

Klassificering och värdering
Alla finansiella tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde vid första 
värderingstillfället. Efterföljande redovisning  och värdering görs beroende  
på vilken värderingskategori det finansiella instrumentet hänförts till.

Agrias finansiella tillgångar består av:
 • Skuldinstrument
 • Derivatinstrument

Skuldinstrument
Det som avgör klassificering av ett skuldinstrument är affärsmodellen för  
att förvalta instrumentet och egenskaperna i instrumentets avtalsenliga  
kassaflöden. 

Ett krav för att en finansiell tillgång ska kunna redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat är att de avtal-
senliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på utestående kapital-
belopp och ränta på utestående kapitalbelopp. Skuldinstrument som inte 
uppfyller kravet ska värderas till verkligt värde via resultatet oavsett vilken 
affärsmodell tillgången är hänförlig till. Samtliga skuldinstrument som värde-
ras till upplupet anskaffningsvärde uppfyller dessa kassaflödeskriterier. 

Upplupet anskaffningsvärde
Agria hanterar låne- och kundfordringar enligt en affärsmodell vars mål är  
att realisera tillgångarnas kassaflöden genom att erhålla avtalsenliga kassa-
flöden som endast utgörs av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapital-
beloppet. Dessa tillgångar värderas därför till upplupet anskaffningsvärde. 

Med upplupet anskaffningsvärde avses det diskonterade nuvärdet av alla 
framtida betalningar hänförliga till instrumentet där diskonteringsräntan 
utgörs av tillgångens effektivränta vid anskaffningstillfället.

Verkligt värde via resultatet
Agrias skuldinstrument består av innehav av räntebärande värdepapper eller 
liknande instrument, värdepappersfonder som klassificeras som antingen 
aktier och andelar eller obligationer och andra räntebärande värdepapper  
utifrån om de förvaltade tillgångarna till minst hälften utgörs av aktier eller 
räntebärande värdepapper. Tillgångar som är skuldinstrument och som inne-
has enligt en affärsmodell som innebär en värdering till verkligt värde via 
resultatet är en följd av att tillgångarna förvaltas och utvärderas baserat på 
tillgångarnas verkliga värden och att det verkliga värdet utgör grunden för 
intern uppföljning och rapportering till ledande befattningshavare. 

Derivatinstrument
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde via resultatet. Derivat som  
har positiva marknadsvärden redovisas som tillgångar i balansräkning och  
de derivat som har negativa marknadsvärden redovisas som skulder. 

Finansiella skulder
Agria värderar samtliga finansiella skulder som inte är derivat till upplupet 
anskaffningsvärde.

Metoder för bestämning av verkligt värde
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
Den största delen av bolagets finansiella instrument värderas till ett verkligt 
värde genom priser som är noterade på en aktiv marknad. Till priset görs inget 
tillägg för transaktionskostnader (t.ex. courtage) eller framtida transaktions-
kostnader vid en eventuell avyttring. Ett finansiellt instrument betraktas som 
noterat på en aktiv marknad när transaktioner äger rum med tillräcklig frek-
vens och volym för att ge fortlöpande prisinformation. Om marknaden för till-
gången eller skulden är den mest fördelaktiga marknaden samt om ett före-
tag vid värderingstidpunkten kan genomföra en transaktion med tillgången 
eller skulden till detta pris på denna marknad klassificeras innehavet som  
nivå 1 i värderingshierarkin för verkligt värde. 

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv används en värde-
ringsteknik för att ta fram det verkliga värdet. Bolaget innehar exempelvis 
OTC-derivat vilka inte handlas på en aktiv marknad. De använda värderings-
teknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på marknadsuppgifter 
medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som  
möjligt. De instrument där samtliga väsentliga indata som krävs för värdering 
till verkligt värde är observerbara återfinns i nivå 2 i värderingshierarkin för 
verkligt värde. I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på obser-
verbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3  
i värderingshierarkin för verkligt värde. 

Redovisning av kreditförluster
Reserver för förväntade kreditförluster redovisas för finansiella tillgångar 
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Den initiala reserven för kredit-
förlust beräknas och redovisas redan vid det första redovisningstillfället och 
justeras sedan löpande över den finansiella tillgångens löptid. För kundford-
ringar använder företaget den förenklade metoden som innebär att en förlust-
reserv alltid värderas till ett belopp som motsvarar de förväntade kreditför-
lusterna för den återstående löptiden. Reserv för finansiella tillgångar som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde redovisas som en minskning av 
redovisat bruttovärde för tillgången. I resultaträkningen presenteras reser-
veringar för kreditförluster inom kapitalavkastning, kostnader.

Konstaterade kreditförluster är sådana förluster som är beloppsmässigt 
slutgiltigt fastställda och där bedömningen gjorts att möjligheten till att få 
ytterligare betalningar är mycket liten. Fordran skrivs då bort från balansräk-
ningen och redovisas som konstaterad förlust i resultaträkningen vid denna 
tidpunkt.

Nedskrivningsprövning immateriella tillgångar  
samt aktier och andelar i intresseföretag
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinnings-
värde. För immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen obero-
ende kassaflöden för en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av ned-
skrivningsbehov grupperas på den lägsta nivå där det går att identifiera väsent-
ligen oberoende kassaflöden, en så kallad kassagenererande enhet. 

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen redovisas  
i resultaträkningen. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljnings-
kostnader och nyttjandevärde. 

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värde, med beaktande av inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas genom 
först-in-först-ut-principen (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid 
förvärvet av lagertillgångarna och för att få dem till deras nuvarande plats och 



Finansiella rapporter 19Agria Djurförsäkring 2019

i deras nuvarande skick. Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade försäljnings-
priset under normala omständigheter i den löpande verksamheten efter 
avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma 
en försäljning.

Förutbetalda anskaffningskostnader
Anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av  
försäkringsavtal aktiveras som Förutbetalda anskaffningskostnader i balans-
räkningen och skrivs av under nyttjandeperioden. En förutsättning för att 
aktivering kan ske är att anskaffningskostnaderna är hänförliga till ett visst 
försäkringsavtal, eller homogena och uppföljningsbara grupper av avtal, och 
bedöms generera en marginal som minst täcker de anskaffningskostnader 
som man vill aktivera. De anskaffningskostnader som aktiveras är provisions-
kostnader och kostnader för försäljning som direkt är relaterade till anskaff-
ning eller förnyelse av försäkringsavtal. Den aktiverade kostnaden periodise-
ras baserat på försäkringsavtalens löptid. Avskrivningstiden överskrider inte 
12 månader.

Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som 
Bokslutsdispositioner. 

Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga  
förlustavdrag eller blir föremål för beskattning när de löses upp. 

Utjämningsfondens syfte är att utjämna försäkringsrörelsens resultat-
förändringar över tiden. Nya avsättningar kan inte göras till utjämningsfond. 

Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad förstärkning av 
de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver  
i vissa fall myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i för-
säkringsrörelsen eller vid minskad volym i försäkringsrörelsen.

Ett företag kan göra en avsättning till en periodiseringsfond för att minska 
det skattepliktiga resultatet under inkomståret men måste återföra samma 
periodiseringsfond till beskattning under det sjätte året efter avsättningsåret.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Ej intjänade premier och kvar-
dröjande risker samt Oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt 
ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska avsätt-
ningar redovisas över resultaträkningen.

Ej intjänade premier och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka 
den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden 
på ingångna försäkringsavtal. Avsättningen beräknas normalt strikt tidspro-
portionellt, så kallad pro rata temporisberäkning. Om avsättningen för ej 
intjänade premier bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade kvar-
varande skade- och driftskostnaderna, förstärks den med ett tillägg för  
kvardröjande risker. 

Oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetal-
ningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som inträffat men 
ännu inte anmälts till företaget, så kallad IBNR avsättning. Avsättningen inklu-
derar förväntade framtida utbetalningar inklusive samtliga kostnader för skade-
reglering. Som grund för uppskattningen av avsättningsbehovet används  
allmänt vedertagna aktuariella metoder. För större enskilda skador och för 
skador med komplicerade ansvarsförhållanden görs individuella bedöm-
ningar. Avsättningen för oreglerade skador diskonteras inte. 

Avsättningarna för oreglerade skador är väsentliga för en bedömning av 
företagets redovisade resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot  
faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som redo-
visas kommande år. En redogörelse för företagets avvecklingsresultat åter-
finns i resultatanalysen. Risken för en felaktig avsättning kommenteras vidare 
i not 2 Risker och riskhantering. Där åskådliggörs också nuvarande avsättning 
för oreglerade skador genom en beskrivning av skadekostnadernas utveckling 
över tiden. 

Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna prövas löpande i sam-
band med bokslut. De avsättningar som gjorts för oreglerade skador och ej 
intjänade premier undersöks var för sig. Avsättningen för oreglerade skador 
grundar sig på beräknade framtida ersättningsutflöden. Som grund för  
prognoserna över avsättningsbehovet ligger vedertagna aktuariella metoder. 
Metoderna beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och 
av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. De 
framtida kassaflödena har beräknats utan diskontering. Om prövningen visar 
att avsättning inte är adekvat redovisas förändringen i resultaträkningen.

Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas per verksam-
hetsgren. Eventuell otillräcklighet som iakttas i premieansvaret korrigeras 
genom att bokföra en avsättning för kvardröjande risker. 

Återförsäkring
Avtal som ingåtts mellan Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) och återför-
säkrare genom vilka företaget kompenseras för förluster på avtal utfärdade 
av företaget och som uppfyller klassificeringskraven för försäkringsavtal 
enligt ovan, klassificeras som avgiven återförsäkring.

För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner som företaget har rätt 
till enligt återförsäkringsavtalet som återförsäkrares andel av försäkrings-
tekniska avsättningar och depåer hos företag som avgivit återförsäkring. 
Fordringar på och skulder till återförsäkrare värderas på samma sätt som  
de belopp som är kopplade till återförsäkringsavtalet och i enlighet med vill-
koren för varje återförsäkringsavtal.

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar motsvarar 
återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal. 

Agria bedömer nedskrivningsbehovet för tillgångar avseende återförsäk-
ringsavtal. Om återvinningsvärdet är lägre än redovisat värde på tillgången 
skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet och nedskrivningen kostnadsförs 
i resultaträkningen.

Ersättningar till anställda
Pensionsplaner 
Företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inte 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Före-
tagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad 
under den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften avser. 

Den största pensionsplanen som företagets anställda ingår i är FTP-planen, 
en pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Planen är förmånsbestämd 
för anställda födda 1971 eller tidigare och avgiftsbestämd för anställda födda 
1972 eller senare. Den förmånsbestämda delen är försäkrad genom Försäk-
ringsbranschens pensionskassa (FPK). Denna pensionsplan innebär att ett 
företag som huvudregel redovisar sin proportionella andel av den förmånsbe-
stämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader 
som är förbundna med pensionsförpliktelsen. I redovisningen ska även upp-
lysningar lämnas enligt kraven för förmånsbestämda pensionsplaner. 

För närvarande har inte FPK möjlighet att tillhandahålla erforderlig infor-
mation, varför ovannämnda pensionsplan redovisas som en avgiftsbestämd 
plan. Det finns inte heller information om framtida överskott eller underskott 
i planen och om dessa i så fall skulle påverka kommande års avgifter till den. 

Samtliga pensionsplaner i företagets filialer är avgiftsbestämda och följer 
antingen kollektivavtal eller, där kollektivavtal inte finns, arbetsmarknadens 
rekommenderade premienivåer.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som  
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en 
eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med till-
räcklig tillförlitlighet.
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Not 2 Risker och riskhantering

Riskhanteringssystemet inom Agria 
Huvudsyftet med riskhanteringen är att säkerställa att riskerna identifieras och 
hanteras, att riskvärderingen är oberoende och att kapitalbasen är tillräcklig  
i förhållande till de tagna riskerna. Inom Länsförsäkringar AB-koncernen har 
inrättats ett gemensamt riskhanteringssystem, som utgör en del av systemet 
för intern kontroll. Riskhanteringssystem definieras som de strategier, pro-
cesser, rutiner, interna regler, limiter, kontroller och rapporteringsrutiner som 
behövs för att säkerställa att bolaget löpande kan identifiera, mäta, övervaka, 
styra, hantera, rapportera och ha kontroll över de risker som bolagen är eller 
kan förväntas komma att bli exponerade för. 

Framåtblickande analyser i form av Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 
genomförs årligen. Det övergripande målet med ERSA är att säkerställa att 
kapitalbasen är och förblir tillräcklig för att bära de risker som följer av realise-
randet av affärsplanen. I det löpande arbetet ingår att hantera kända risker 
och att identifiera nya risker. Bolaget använder en av Finansinspektionen god-
känd partiell intern modell för att räkna kapitalkravet.

Organisation av riskarbetet
Koncernens system för riskhantering framgår av koncerninstruktionen och 
av en koncerngemensam riskpolicy som fastställs av Länsförsäkringar ABs 
styrelse och godkänns av styrelserna i respektive dotterbolag. Respektive 
försäkringsdotterbolag tar sedan fram en bolagsspecifik riskpolicy med 
utgångspunkt i den koncerngemensamma. Med utgångspunkt i det koncern-
gemensamma riskhanteringssystemet utformar dotterbolagen även närmare 
regler för hantering av bolagsspecifika risker. 

Riskhanteringssystemet utgör en integrerad del av organisationsstruktur 
och beslutsprocesser och bidrar till att målen för verksamheten kan uppnås 
med en högre grad av säkerhet. Systemet omfattar, utöver riskhantering i 
verksamheten, även den oberoende riskhanteringsfunktionen i andra för-
svarslinjen. Även Compliancefunktionen och Aktuariefunktionen har en roll  
i riskhanteringen. Vd ansvarar för att av styrelsen beslutade styrdokument 
införlivas i verksamheten och respektive chef inom bolaget ansvarar för  
riskerna i den egna verksamheten. 

Riskhanteringsfunktionen ansvarar för den oberoende riskkontrollen och 
utgör ett stöd för vd, ledning och operativa enheter att fullgöra sitt ansvar för 
att bedriva verksamheten med god riskkontroll. Regelbunden rapportering 
avseende riskerna sker till vd, ledning, i förekommande fall Risk- och kapital-
utskottet och Revisionsutskottet samt till styrelsen. 

Aktuariefunktionen ansvarar för att samordna och säkerställa kvaliteten  
i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna samt att bistå sty-
relse och vd i aktuariella frågor. Aktuariefunktionen ansvarar vidare för att på 
eget initiativ rapportera till styrelse och vd i frågor som rör metoder, beräk-
ningar och bedömningar av de försäkringstekniska avsättningarna, värde-
ringen av försäkringsriskerna samt återförsäkringsskydd och andra riskredu-
ceringstekniker.

Compliancefunktionen är en oberoende kontrollfunktion med ansvar att 
övervaka och kontrollera regelefterlevnaden i den tillståndspliktiga verksam-
heten. Funktionen identifierar och rapporterar risker som kan uppkomma till 
följd av bristande regelefterlevnad och lämnar rekommendationer till åtgärder 
till berörd personal, vd och styrelse.

Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion som utgör styrel-
sens stöd i kvalitetssäkringen av organisationens riskhantering, styrning och 
kontroller. 

Kapitalplanering
Styrningen av risktagandet hänger nära samman med styrningen av använd-
ningen av Agrias kapital. I samband med den årliga affärsplaneringen, och där-
emellan vid behov genomförs ERSAn med en plan för finansiering av bolagets 
verksamhet. Planen som anger planerad sammansättning av kapitalbas och 
risker avser att säkerställa att bolaget vid var tid har tillräckligt med kapital 
för att svara mot de risker som verksamheten genererar. 

Agria har en kapitalbas som överstiger det lagstadgade erforderliga kapital-
kravet (Solvens II) med god marginal. Den samlade riskbilden enligt Solvens II 
rapporteras kvartalsvis till styrelsen och de regulatoriska kraven beaktas i 
hög grad vid affärsmässiga beslut. Agrias kapitalkvot överstiger med marginal 
det lagstadgade kravet. Kapitalkvoten, d.v.s. relationen mellan kapitalbas och 
kapitalkrav enligt Solvens II var 2019-12-31 177 (174) procent.

Kvantitativ information om kapitalbas, kapitalkrav och kapitalkvot finns  
i tabell 1.

Tabell 1. Kapitalsituation enligt Solvens II
Mkr 2019-12-31 2018-12-31

Kapitalbas 1 229 1 050

Kapitalkrav 693 602

Kapitalkvot 177% 174%

Riskkarta och Kapitalkrav
Agria är exponerat mot olika risker vilket påverkar företagets finansiella  
ställning, resultat och måluppfyllelse. Följande punkter beskriver Agrias  
verksamhet och risktagande:
 • Bedriver verksamhet inom skadeförsäkring, specifikt djur- och gröda-

försäkring.
 • Inriktning är huvudsakligen mot privatpersoner och i mindre omfattning 

lantbruksföretag.
 • Affären har återförsäkringsskydd i de delar det bedömts som relevant.
 • Bolaget är exponerad mot volatiliteten i de finansiella marknaderna 

genom placeringstillgångar som begränsas av styrelsens riktlinjer för 
placeringar.

 • Som tillståndspliktigt bolag under Finansinspektionens tillsyn är bolaget 
påverkat av regelverk som har inverkan på affärsstrategi och risktagande.

 • Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien 
och Frankrike.
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I nedanstående figurer (figur 1 och 2) visas fördelningen av risk i Agria per 2019-12-31 uppdelat på riskkategorier.  
Bolaget definierar sin riskprofil såsom lika med det beräknade kapitalkravet och därtill kvalitativt utvärderade risker.

Figur 2. Fördelning av kapitalkrav
Figur 2 visar regulatoriska kapitalkrav per risktyp enligt Solvens II med  
beaktande av diversifiering enligt Länsförsäkringars interna modell.

31 december 2019

 Marknadsrisk 15%

 Skadeförsäkringsrisk 69%

 Motpartsrisk 3%

 Operativ risk 13%

31 december 2018

 Marknadsrisk 7%

 Skadeförsäkringsrisk 74%

 Motpartsrisk 2%

 Operativ risk 17%

Agrias största riskexponeringar brutto uppskattas vara åtagandena inom 
grödaförsäkring, lantbruksdjursförsäkring och hästförsäkring i nämnd  
ordning men begränsas med återförsäkringsskydd. 

Försäkringsrisk
I Agria uppstår skadeförsäkringsrisk i form av premie-, reserv- och kata-
strofrisk.
 • Med premierisk avses risken för förluster till följd av att det kommande 

årets skador blir större än förväntat. 
 • Med reservrisk avses risken för förluster till följd av negativt utfall vid 

avvecklingen av avsättningarna för oreglerade skador. 
 • Med katastrofrisk avses risken för förluster till följd av naturkatastrofer, 

epidemier eller katastrofer orsakade av mänskliga aktiviteter som leder 
till mycket stora försäkringsersättningar.

Riskexponering
Affären inom Agria består av djurförsäkring inom Sällskapsdjur (hund, katt 
och andra sällskapsdjur), Häst samt Lantbruksdjur och Grödaförsäkring och 
bedrivs i olika omfattning i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien 
och Frankrike. Affären är i ett skadeförsäkringsperspektiv kortsvansad i 
meningen att tiden från skadetillfälle till slutlig utbetalning är kort. Detta gör 
att skadereserverna vid varje given tidpunkt är små i förhållande till premie-
beståndet och reservrisken relativt liten. Försäkringsrisken inom Agria domi-
neras således av premierisken.

Koncentration av risk (kumulrisk) är då försäkringsaffären inte är tillräck-
ligt diversifierad vilket leder till att en enskild exponering, homogen grupp av 
exponeringar eller en specifik marknadshändelse kan hota bolagets solvens 
eller finansiella ställning. Den största delen av affären, mätt i premieinkomst, 
bedrivs i Sverige. I övriga länder där Agria bedriver verksamhet växer affären 
och det planeras för expansion till ytterligare länder kommande år.

Produktutbudet innehåller ett antal olika produkter, fördelat på ett flertal 
olika djurslag utan tydliga inbördes risksamband. Det finns ingen samvariation 
av betydelse mellan liv och veterinärvård, inte heller mellan djurslag.

Hantering
Agrias återförsäkringsskydd utgör ett viktigt instrument för skydd mot 
större enskilda skadehändelser (katastrofrisker) och hög total skadekostnad  
i de mer volatila affärerna i bolaget. Agria tecknar återförsäkring för Hund 
(ansvar) i utländska filialer, Häst, vissa Lantbruksdjur och Gröda. Utöver detta 
reglerar styrelsen i den försäkringstekniska policyn risknivåer genom att reg-

Figur 1. Indelning av risk i Agria
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lera maximal riskexponering per skadehändelse respektive enskild risk.  
Minst en gång per år ska styrelsen besluta om den avgivna återförsäkringen 
med avseende på självbehåll, återförsäkringsvillkor med mera. 

Andra faktorer som påverkar försäkringsriskerna är produktsammansätt-
ning inklusive diversifiering, villkorsutformning, riskurvalsregler och risk-
besiktningar.

Riskkänslighet
Tabell 2 visar känsligheten i Bolagets resultat och egna kapital för förändringar 
av premienivå, skadefrekvens och skadeinflation. I tabell 3 visas hur uppskattad 
skadekostnad fördelar sig på löptid. Uppskattningen av kostnaden för de oreg-
lerade skadorna som brutto uppgår till 315 (286) Mkr, är förknippad med osä-
kerhet om vad skadorna, kanske flera år framåt i tiden, kan komma att kosta. 
Det återförsäkringsskydd som finns beskrivet nedan begränsar risken, och 
avsättningen för oreglerade skador netto uppgår till 313 (281) Mkr. Den aktua-
riella reservberäkningen utvecklas kontinuerligt så att använda metoder är 

väl anpassade till förutsättningarna för respektive verksamhetsgren eller  
del därav. En väsentlig del av uppföljningen är även de regelbundna genom-
gångar som görs av individuella oreglerade skador. Medelduration i Agrias 
försäkrings portfölj är 0,5 år, och är oförändrad från föregående år. Tabell 3 
visar hur nuvärdesberäknade förväntade betalningar på oreglerade skador 
fördelar sig på löptid före och efter återförsäkring.

Tabell 2. Känslighetsanalys försäkringsrisk (Mkr)
Inverkan på  

resultat före skatt
Inverkan på  
eget kapital

Antagande 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Premier 10% lägre  
premienivå –393 –361 –309 –282

Skadefrekvens 10% ökad  
skadefrekvens –280 –246 –220 –192

Skadeinflation 1% högre skade-
inflation årligen –12 –11 –9 –9

Tabell 3. Uppskattad skadekostnad brutto och för egen räkning, per skadeår
Tabell 3 visar den årsvisa utvecklingen av uppskattad slutlig skadekostnad från slutet av skadeåret och framåt, brutto och för egen räkning. Tabellen inkluderar 
utbetalda skador och ersättningsreserv inklusive reserv för okända skador (så kallad IBNR-avsättning). Skaderegleringskostnader ingår inte i tabellen för 
utvecklingen. Skaderegleringsreserv redovisas på separat rad. Belopp i olika valutor är genomgående konverterade till bokslutsdagens valutakurs.

Uppskattad skadekostnad brutto, Mkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summa

Vid slutet av skadeåret 1 465,3 1 596,3 1 755,0 1 968,4 2 103,4 2 332,6 2 620,8

Ett år senare 1 444,9 1 577,1 1 721,3 1 897,9 2 075,4 2 303,1

Två år senare 1 426,7 1 544,9 1 684,2 1 896,4 2 073,7

Tre år senare 1 423,0 1 546,6 1 684,5  1 894,8 

Fyra år senare 1 423,5 1 546,1 1 684,0  

Fem år senare 1 423,6 1 539,5   

Sex år senare 1 423,1    

Uppskattad skadekostnad 1 423,1 1 539,5 1 684,0 1 894,8 2 073,7 2 303,1 2 620,8

Ackumulerade skadeutbetalningar 1 422,3 1 538,7 1 681,4 1 894,1 2 063,2 2 289,2 2 354,3

Ersättningsreserv 0,8 0,8 2,6 0,7 10,5 13,9 266,5 295,8

Ersättningsreserv för äldre årgångar     1,8

Ersättningsreserv för mottagen återförsäkring     

Summa ersättningsreserv, brutto     297,6
Skadelivräntereserv, brutto     

Skaderegleringsreserv, brutto     17,5

Avsättning för oreglerade skador, brutto     315,1

Uppskattad skadekostnad för egen räkning, Mkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summa

Vid slutet av skadeåret 1 465,3 1 596,3 1 755,0 1 968,4 2 103,4 2 332,6 2 620,8

Ett år senare 1 444,9 1 577,1 1 719,6 1 897,2 2 075,4 2 302,8

Två år senare 1 426,7 1 544,9 1 684,2 1 896,4 2 073,7

Tre år senare 1 423,0 1 542,5 1 684,5 1 894,8 

Fyra år senare 1 423,5 1 542,0 1 684,0  

Fem år senare 1 423,6 1 539,5   

Sex år senare 1 423,1    

Uppskattad skadekostnad 1 423,1 1 539,5 1 684,0 1 894,8 2 073,7 2 302,8 2 620,8

Ackumulerade skadeutbetalningar 1 422,3 1 538,7 1 681,4 1 894,1 2 063,2 2 289,2 2 354,3

Ersättningsreserv 0,8 0,8 2,6 0,7 10,5 13,6 266,5 295,5

Ersättningsreserv för äldre årgångar     0,0

Ersättningsreserv för mottagen återförsäkring     

Summa ersättningsreserv, f.e.r.     295,5
Skadelivräntereserv, f.e.r.     

Skaderegleringsreserv, f.e.r.     17,5

Avsättning för oreglerade skador, f.e.r.     313,0

Marknadsrisker
Med marknadsrisk avses risken för förluster som direkt eller indirekt orsakas 
av ändringar, i nivå eller volatilitet, i marknadspriser för tillgångar, skulder och 
finansiella instrument inklusive förluster orsakade av brister i matchningen 
mellan tillgångar och skulder. Koncentrationsrisk inom marknadsrisk är risken 
för förluster till följd av att placeringstillgångar inte är väl diversifierade.

Riskexponering
Marknadsrisk i bolaget härrör främst från placeringstillgångar och i mindre 
del från försäkringsskulden. Den huvudsakliga tillgångsklassen i placerings-
tillgångarna är räntebärande instrument.

I de räntebärande tillgångsportföljerna finns ränterisk från statsobliga-
tioner, kreditobligationer och derivatinstrument. Ränterisk finns även 
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inbyggd i försäkringsskulderna genom att avsättningarna diskonteras med en 
aktuell marknadsränta. Agria har exponering för kreditspreadrisk i svenska 
bostadsobligationer och genom innehav i obligations- och lånefonder. Bolaget 
har aktieexponering mot främst svenska, europeiska och amerikanska aktier 
men även mot japanska aktier och aktier i tillväxtmarknader. Den valutaexpo-
nering som finns härrör till försäkringsskulder och placeringstillgångar i andra 
valutor. Koncentrationsrisk kan leda till att bolaget exponeras för en homogen 
grupp av exponeringar eller en specifik marknadshändelse kan hota bolagets 
solvens eller finansiella ställning. Agria håller emellertid en väldiversifierad 
tillgångsportfölj med liten koncentrationsrisk.

Hantering
Inom Agria beslutar styrelsen om ramar för risktagandet bland annat genom 
att fastställa placeringsriktlinjer och allokeringsmandat samt aktuella  
dellimiter för olika marknadsriskkategorier i placeringstillgångarna. 

Den främsta riskreduceringstekniken som tillämpas vid förvaltningen  
av tillgångarna i koncernens bolag är diversifiering. Bolagens investeringar 
sprids på flera tillgångsslag samt segment inom dessa vilket ger exponering 
mot olika riskfaktorer som reagerar på olika sätt på de finansiella marknader-
nas rörelser. Detta innebär att portföljen i sin helhet är mindre känslig för 
marknadsrörelser än dess beståndsdelar. 

I förvaltningen av tillgångarna i koncernens bolag används även i viss 
utsträckning derivatinstrument för att skydda bolagens balansräkningar  
mot oönskade marknadsrisker. I syfte att reducera ränterisk använder för-
valtningen ränteterminer (futures och forwards) samt ränteswapar. Valuta-
terminer används även regelbundet för att reducera valutarisken i portföljen. 
Effekten av dessa derivatstrategier följs upp kontinuerligt. Koncentrations-
risken i krediter begränsas genom limiter för exponering mot varje emittent 
eller grupp av emittenter som har inbördes anknytning samt för exponering 
av kreditinstrument per ratingnivå.

Riskkänslighet
Den huvudsakliga tillgångsklassen i Agrias tillgångsportfölj är räntebärande 
värdepapper. Tabell 4 visar hur förändringar på de finansiella marknaderna 
påverkar bolagets tillgångar och inverkan på resultatet och det egna kapitalet. 
Tabell 5 visar kreditkvalitet avseende tillgångar. Tabell 6 visar känslighet mot 
valutakursförändringar.

IBOR och referensräntereformen
Efter finanskrisen har alternativa riskfria referensräntor och andra inter-
bankräntor (IBORs) blivit en prioritering för globala aktörer för att få en mer 
välfungerande finansmarknad. Det råder för närvarande osäkerhet kring tid-
punkten och exakt karaktär för dessa förändringar. Inom den kapitalförvalt-
ning som bedrivs för försäkringsföretagen finns för närvarande investeringar 
i räntebärande värdepapper med rörlig ränta som refererar till IBOR-räntor 
med Euribor, Stibor och USD Libor som referensränta. 

Länsförsäkringar förväntar sig att system och processer kan behöva ses 
över för att identifiera ändringar av kontrakt med IBOR-räntor och att han-
tera eventuella skatte- och redovisningskonsekvenser.

Tabell 4. Känslighetsanalys, marknadsrisk (Mkr)
Inverkan på  

resultat före skatt
Inverkan på  
eget kapital

Antagande 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ränterisk  
tillgångar och 
skulder netto1)

100 pbs högre 
nominella  
marknadsräntor –13 –17 –10 –13

Ränterisk  
tillgångar och 
skulder netto1)

100 pbs lägre 
nominella  
marknadsräntor 14 18 11 14

Kreditspreadrisk 100 pbs ökad  
kreditspread –35 –40 –27 –31

Aktierisk2) 10% lägre aktie-
kurser inklusive 
hedgefonder –31 –7 –24 –5

Valutarisk3) 10% förstärkning 
av alla valutor mot 
SEK 33 29 26 23

1) Ränterisken från genomlysta placeringstillgångar. Förändring i ränterisk FTA går inte över 
resultatet.

2) Aktier och andelar
3)  Valutaexponeringen avser indirekt exponering via genomlysning av fonder netto av skuld  

i utländsk valuta

Tabell 5. Kreditkvalitet avseende finansiella tillgångar
Marknadsvärde, Mkr

2019-12-31 2018-12-31

Kassa och bank samt likvida medel klassificerade som  
Övriga fordringar
A 398,1 403,6

Summa 398,1 403,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper1)

AAA 925,3 1 078,0

AA 18,2 7,0

A 33,4 48,0

BBB 57,7 89,0

BB eller lägre 61,2 60,0

Rating saknas 42,2 39,0

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 138,0 1 321,0

Derivat
A 0,5 3,0

B 0,2 0,2

Summa derivat 0,7 3,2

Total 1 536,8 1 727,8

Tabell 6. Inverkan på resultat av en förstärkning på 10% i valutakursen  
mot SEK

Inverkan på  
resultat före skatt

Valuta 2019-12-31 2018-12-31

CHF 0,2 –

DKK 1,6 0,7

EUR –1,5 1,1

GBP 19,3 24,6

HKD 0,4 0,2

NOK 3,0 1,0

USD 8,8 0,9

Övriga 0,8 0,6

Summa 32,6 29,1

Belopp per 2018-12-31 har förändrats på grund av ny metod för genomlysning.



Finansiella rapporter24 Agria Djurförsäkring 2019

Motpartsrisker
Motpartsrisk avser risken för förluster till följd av att motparter inte fullgör 
sina åtaganden och avser banktillgodohavanden, finansiella derivat och åter-
försäkring.

Riskexponering
Agrias exponering för motpartsrisk består till övervägande del av exponering 
mot banker från kassabehållningar och till liten del från derivatpositioner. 
Derivaten köps för att skydda balansräkningen mot till exempel ränterisk  
och valutarisk och innebär att motparten, genom derivatkontraktet, åtar sig 
att kompensera för negativa resultat till följd av förändringar av exempelvis 
marknadsräntor eller valutakurser. Vid marknadsförändringar kan det där-
med uppstå en fordran på motparten. Bolaget är även exponerat mot mot-
partsrisk från återförsäkringsgivare. I not 1 i avsnittet om ”förväntade kredit-
förluster” beskrivs metodiken för hur förväntade kreditförluster fastställs  
för olika typer av tillgångar. Bolagets fordringar utgörs av interna och externa 
fordringar som historiskt visat på låg andel fallerade fordringar och inga kon-
staterade förluster för olika grupper av motparter. Förlusten vid fallissemang 
bedöms med det i beaktande och fordringarnas korta löptider vara väldigt låg 
varpå reserveringsbehovet blir noll eller nära noll.

Hantering
Motpartsrisken i banktillgodohavanden och finansiella derivat reduceras pri-
märt genom diversifiering av de motparter som bolaget använder vid handel. 
Exponeringarna av finansiella derivat begränsas även genom ISDA-avtal 
(nettningsavtal) samt tillhörande avtal kring daglig avräkning.

Motpartsrisken som uppstår i samband med återförsäkringar reduceras 
främst proaktivt, genom att noga utvärdera potentiella återförsäkringsmot-
parter och genom limiter för maximal exponering mot respektive motpart. 
Motparternas kreditvärdighet följs regelbundet upp och bevakas. Dessutom 
eftersträvas en spridning av avgiven återförsäkring på ett flertal återförsäk-
ringsgivare, vilket sammantaget borgar för en god kvalitet i fordringarna. 
Nedskrivningsbehovet för tillgångar avseende återförsäkringsavtal, bedöms 
regelbundet av avdelningen för återförsäkring. Förfallna fordringar kontroll-
eras löpande.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 
eller fallerade processer, mänskliga fel, system eller yttre händelser, inbe-
gripet legala risker och compliancerisker.

Riskexponering
De former av operativ risk som Bolaget är exponerad mot är Produkt- och 
processrisker, Personalrisker, Legala risker och Compliancerisker, IT-risker, 
Modellrisker och Säkerhetsrisker. 

Hantering
Bolagets arbete med operativ risk baseras på en Länsförsäkringar AB- 
koncerngemensam metodik som omfattar affärskritiska processer och  
nyckelkontroller likväl som inrapporterade incidenter och verksamhetens 
egna självutvärderingar av operativ risk. I processen för hantering och  
kontroll av operativa risker ingår momenten identifiering, mätning, över-
vakning, hantering och rapportering.

Koncernen har även ett gemensamt ramverk för hur risker ska identifieras, 
värderas och dokumenteras i beslutsprocessen för beslut som kan förväntas få 
en väsentlig påverkan på lönsamhet, riskprofil, organisation eller varumärke. 
Syftet är att uppnå ett effektivt beslutsfattande genom en proaktiv och ända-
målsenlig hantering av risker för att därigenom nå uppsatta mål med en större 
grad av säkerhet samt säkerställa att gällande lagar och regler efterlevs samt 
att kundnytta uppnås. Vidare omfattar den koncerngemensamma metodiken 
kontinuitetshantering vilket handlar om att upprätta beredskaps-, kontinuitets- 
och återställningsplaner för hantering av incidenter före, under och efter det 
att en kris inträffat. Det övergripande målet för säkerhetsarbetet är att skydda 
organisationens tillgångar mot alla typer av hot – interna eller externa, avsikt-
liga eller oavsiktliga. Säkerhetsarbetet bedrivs enligt ISO-standarderna för 
informationssäkerhet och kontinuitetshantering. 

Affärsrisk
Med affärsrisk avses risken för förluster till följd av effekter av strategiska 
beslut, en sämre intjäning och dåliga rykten. Affärsrisker delas in i underkate-
gorierna Strategisk risk, Intjäningsrisk, Ryktesrisk och Conduct risk.

Riskexponering
Bolagets exponering för affärsrisker följer av affärsstrategier där affärs- 
planeringsprocessen och återkoppling från affärsriskanalyser utgör ett viktigt 
instrument för att anpassa risknivån efter bolagets förutsättningar och för-
ändringar i omvärlden.

Hantering
Affärsrisker hanteras på styrelse- och ledningsnivå genom analyser och beslut 
dels inför strategiska vägval om inriktning av verksamhet och dels i den årliga 
affärsplaneringsprocessen. De specifika affärsrisker som vid var tid bedöms 
som viktigast följs fortlöpande upp på ledningsnivå.

Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses risken att företagets riskexponering inte är till-
räckligt diversifierad vilket leder till att en enskild exponering, homogen grupp 
av exponeringar eller en specifik marknadshändelse kan hota bolagets solvens 
eller finansiella ställning. Koncentrationsrisker motverkas primärt genom 
beslut om högsta exponering per återförsäkringsgivare, per motpart i finansiella 
derivat, fakultativ återförsäkring av försäkrade enskilt mycket stora risker 
och genom diversifiering av koncernens placeringstillgångar. Agrias ledning 
och styrelse tar återkommande del av rapportering om koncernens stora 
exponeringar och riskkoncentrationer. 

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken för förluster till följd av att egna betalnings-
åtaganden inte kan fullgöras på grund av brist på likvida medel eller att de kan 
fullgöras endast genom upplåning till avsevärt högre kostnad än normalt eller 
genom avyttring av tillgångar till underpris.

Riskexponering
För bolaget skulle bristen på likviditet kunna leda till att det inte kan fullgöra 
sina åtaganden gentemot kunderna. Bolagets likviditetsrisker är emellertid 
små då premierna tas in i förväg och större enskilda skador och utbetalningar 
utöver de normala kassaflödena är kända långt innan de förfaller.

Hantering
Likviditetsrisken minimeras genom att en övervägande del av placeringar görs 
i värdepapper med hög likviditet som är noterade på etablerade börser. För 
att ytterligare begränsa likviditetsriskerna finns det regler för hur placeringar 
får ske i onoterade tillgångar. Vidare framgår av respektive bolags placerings-
riktlinjer att placeringstillgångarna ska placeras med beaktande av respektive 
bolags behov av likviditet för att kunna uppfylla bolagets åtaganden.

Känslighetsanalys
I Tabell 7 visas den exponering för bolagets finansiella tillgångar och skulder 
över olika löptider. Tabellen visar de faktiska kassaflöden som kommer att ske 
under respektive period, baserat på de återstående kontraktuella förfallo-
tiderna. Merparten av obligationerna och räntebärande värdepapper kan 
dock realisera med kort varsel för att vid var tillfälle täcka de kontraktuella 
åttagandena på skuldsidan.
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Tabell 7. Löptidsanalys för finansiella tillgångar3) och skulder samt försäkringstekniska åtaganden 
2019 2018

Mkr <3 mån
3 mån– 

1 år 1–5 år 5–10 år > 10 år Totalt <3 mån
3 mån– 

1 år 1–5 år 5–10 år > 10 år Totalt

Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av 
koncernföretag och lån till koncernföretag 0,0 2,8 114,9 8,6 – 126,3 0,0 2,3 118,9 – – 121,2

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper1) 16,2 40,8 711,7 85,9 – 854,6 1,2 130,1 846,7 54,9 – 1 032,9

Övriga fordringar 303,8 – – – – 303,8 275,9 – – – – 275,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,0 – – – – 5,0 1,0 – – – – 1,0

Summa tillgångar 325,0 43,6 826,6 94,5 – 1 289,7 278,1 132,4 965,6 54,9 – 1 431,0
Skulder
Försäkringstekniska avsättningar2) 664,2 1 433,1 82,3 0,1 – 2 179,7 585,8 1 264,1 119,0 0,1 – 1 969,0

Övriga skulder 63,5 2,5 8,0 74,0 124,4 – – – – 124,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12,4 – – – – 12,4 11,6 – – – – 11,6

Summa skulder 740,1 1 435,6 90,3 0,1 – 2 266,1 721,8 1 264,1 119,0 0,1 – 2 105,0
Derivat, in- och utflöden, netto 0,0 3,1 – – – 3,1 –7,6 – – – – –7,6

Summa derivat 0,0 3,1 – – – 3,1 –7,6 – – – – –7,6

1)  I balansposten Obligationer och andra räntebärande värdepapper ingår Räntefonder, dessa har inga kontraktuella förfallotider och har exkluderats i tabellen ovan.
2)  Försäkringstekniska avsättningar redovisas brutto, före avgiven återförsäkring.
3)  Notera att tabellen gäller finansiella tillgångar, inte totala tillgångar som svarar mot åtaganden, vilket skulle inkludera t.ex. premiefordringar.

Övriga materiella risker
Utöver ovan nämnda risker är Agria även exponerad mot emerging risks och 
klimatrisker. Klimatrisk kan direkt eller indirekt öka övriga risker, bland annat 
försäkrings-, marknads- eller varumärkesrisken. Den globala uppvärmningen 
med extrema väderhändelser som stormar, skyfall, översvämningar och torka 
kan öka försäkringsskadorna. Förutom sådana direkta fysiska risker kan 
också anpassningar till klimatförändringarna medföra risker, såsom föränd-
ringar i regelverk och höjda koldioxidskatter eller ändrade beteenden på 
marknader som leder till strandade tillgångar. Till följd av ändrade omvärlds-
förutsättningar eller interna omständigheter kan nya risker, emerging risks, 
uppstå över tid. Det kan antingen vara en helt ny företeelse som utgör en ny 
risk eller en risk som ändrar karaktär och därför bör hanteras på ett nytt sätt 
men det kan även vara en risk som tidigare bedömts vara immateriell som 
utvecklas till att bli materiell. Exempel kan vara uppkomsten av nya ekonomier, 
teknologisk utveckling och samhällspolitiska förändringar etc.
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Not 3 Premieinkomst

2019 2018

Direktförsäkring, Sverige 2 373,7 2 293,0

Direktförsäkring, Danmark 221,5 176,9

Direktförsäkring, Finland 64,9 39,4

Direktförsäkring, Norge 530,1 469,4

Direktförsäkring, Storbritannien 736,2 638,9

Direktförsäkring, Frankrike 5,5 1,2

Summa 3 931,9 3 618,8

Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

2019 2018

Överförd kapitalavkastning 4,4 2,0

Tillämpade kalkylräntesatser 0,20% 0,10%

Den beräknade avkastningen på de tillgångar som motsvarar de försäkringstekniska 
avsättningarna överförs från finansrörelsen till det tekniska resultatet. Den överförda 
kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten efter avgiven återförsäkring 
samt på genomsnittet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador efter  
avgiven återförsäkring under året.

Not 5 Försäkringsersättningar

2019 2018

Utbetalda skadeersättningar –2 555,1 –2 248,2

Driftskostnader för skadereglering –226,9 –191,7

Summa skadekostnader –2 782,0 –2 439,9

Not 6 Driftskostnader

Anskaffning och administration 2019 2018

Driftskostnader
Anskaffningskostnader1) –537,5 –505,2

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader –6,7 –4,4

Administrationskostnader –380,4 –313,9

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring 0,1 0,2

Summa –924,5 –823,3

Övriga driftskostnader
Skaderegleringskostnader ingående i utbetalda  
försäkringsersättningar –226,9 –191,7

Summa –1 151,4 –1 015,0

Totala driftskostnader uppdelade i kostnadsslag
Personalkostnader –265,2 –232,4

Lokalkostnader –25,8 –6,7

Avskrivningar –4,9 –4,3

Andra verksamhetsrelaterade kostnader –855,5 –771,6

Summa –1 151,4 –1 015,0

Totala driftskostnader funktionsindelade
Anskaffning –544,1 –509,4

Skadereglering –226,9 –191,7

Administrationskostnader –380,4 –313,9

Summa –1 151,4 –1 015,0
1) Varav provisioner för direkt försäkring –302,2 Mkr (–255,7 Mkr). 

Not 7 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

2019 2018

KPMG
Revisionsuppdrag –1,3 –1,5

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – –

Skatterådgivning – –0,5

Övriga tjänster 0,0 –

Summa –1,3 –2,0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankom-
mer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annnat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 8
Anställda, personalkostnader och  
ledande befattningshavares ersättningar

Medelantal anställda, Sverige 2019 2018

Män 37 40

Kvinnor 169 149

Totalt antal anställda 206 189

Norge
Män 9 11

Kvinnor 39 30

Danmark
Män 1 1

Kvinnor 16 15

Finland
Män 1 1

Kvinnor 8 8

Frankrike
Män 2 2

Kvinnor 4 4

Storbritannien
Män 4 4

Kvinnor 0 0

Totalt antal anställda
Män 54 59

Kvinnor 236 206

290 265

Fritidsombud 2019 2018

Totalt antal 23 18

Löner och andra ersättningar samt  
sociala kostnader, övriga medarbetare 2019 2018

Löner och ersättningar 148,1 129,3

 varav rörlig ersättning – 2,1

Sociala kostnader 62,1 57,6

 varav pensionskostnader 17,2 16,0

210,2 187,0

Styrelse och ledande befattningshavare, 31 (35) 2019 2018

Löner och ersättningar 13,0 12,1

 varav fast lön till vd och vice vd 4,3 4,1

 varav rörlig lön till vd och vice vd – –

 varav fast lön till andra ledande befattningshavare 7,7 7,0

 varav rörlig lön till andra ledande befattningshavare – –

Sociala kostnader 10,0 6,3

 varav pensionskostnader 4,6 3,9

23,0 18,4

Totalt löner och andra ersättningar  
samt sociala kostnader 2019 2018

Löner och ersättningar 161,1 141,4

 varav rörlig ersättning – 2,1

Sociala kostnader 72,1 64,0

 varav pensionskostnader 21,8 19,9

233,2 205,4

Ersättningar och sociala kostnader 2019 2018

Fritidsombud, Sverige 96 62

Totalt 96 62
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Not 8 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, forts.

Ersättningar till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arbets-
tagarrepresentanter och styrelseledamöter inom Länsförsäkringar AB-koncernen 
erhåller inte styrelsearvode.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavaren består av 
grundlön och övriga förmåner. Pensionsförmåner samt övriga förmåner för verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare ingår som en del av den totala ersätt-
ningen. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med 
verkställande direktören utgör företagsledningen.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Pensionskostnad 
i förhållande till  

pensionsgrundande lön, % 

2019 Grundlön Övriga ersättningar Pensions kostnad Summa Avgiftsbestämd

Agnes Fabricius, verkställande direktör 2,6 0,1 0,9 3,6 35

Monica Dreijer, vice verkställande direktör 1,5 0,1 0,7 2,3 44

Jan Ehrensvärd, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Ulf Uddman, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Stig Högberg, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Dag Ekner, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Ulrika Obstfelder Peterson, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Katja Puustinen, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Anders Lågström, styrelsedledamot 0,1 – – 0,1

Karin Mattsson Weijber, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Christian Bille, tidigare styrelseledmot 0,0 – – 0,0

Andra ledande befattningshavare  
(6 personer) 7,5 0,2 3,0 10,7 34

Totalt 2019 12,7 0,3 4,6 17,6

Ersättningar till ledande befattningshavare

Pensionskostnad 
i förhållande till  

pensionsgrundande lön, % 

2018 Grundlön Övriga ersättningar Pensions kostnad Summa Avgiftsbestämd

Agnes Fabricius, verkställande direktör 2,5 0,1 0,9 3,4 35

Monica Dreijer, vice verkställande direktör 1,5 0,1 0,7 2,3 44

Jan Ehrensvärd, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Ulf Uddman, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Stig Högberg, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Christian Bille, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Dag Ekner, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Ulrika Obstfelder Peterson, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Katja Puustinen, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Karin Mattsson Weijber, styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Henrietta Hansson, tidigare styrelseledamot 0,0 – – 0,0

Patrik Sandin, tidigare styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Bo Helander, tidigare styrelseledamot 0,1 – – 0,1

Mikael Bergström, tidigare styrelseledamot 0,0 – – 0,0

Kjell Lindfors, tidigare styrelseledamot 0,0 – – 0,0

Andra ledande befattningshavare  
(6 personer) 6,9 0,1 2,3 9,3 34

Totalt 2018 11,9 0,2 3,9 16,0

Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionen är avgiftsbestämd,  
pensionspremien ska uppgå till 35 procent av månadslönen. 

För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Villkoren följer gällande 
pensionsavtal mellan FAO och Forena/Sacoförbunden. Utöver det betalas för vice verk-
ställande direktören en extra pensionspremie motsvarande ett och ett halvt prisbas-
belopp per år och för var och en av andra ledande befattningshavare en extra pensions-
premie motsvarande ett halvt prisbasbelopp per år.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören och vice verkställande direktören gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om sex månader. I händelse av uppsägning från bolagets sida utgår utöver 
uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. För andra 
ledande befattningshavare följer uppsägningstiden gällande kollektivavtal mellan FAO 
och Forena/Sacoförbunden.
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Not 8  Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares 
ersättningar, forts.

Berednings- och beslutsprocess som tillämpas ifråga om  
ersättningar till företagsledningen
Ersättningspolicy för Länsförsäkringar AB-koncernen reglerar berednings- och besluts-
processen gällande ersättningar till företagsledningen.

Ersättningsutskottet bereder väsentliga ersättningsbeslut samt bereder beslut om 
åtgärder för att följa upp tillämpningen av Ersättningspolicyn. Styrelsen fattar beslut om 
ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande ledningen och för anställda 
med övergripande ansvar för någon av bolagets kontrollfunktioner.

Ersättningsutskottets sammansättning och mandat
Ersättningsutskottets sammansättning och uppgifter regleras i styrelsens arbetsord-
ning. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande samt en styrelseledamot.

Principer för ersättning till företagsledningen
Ledande befattningshavare i Länsförsäkringar AB koncernen ska ha marknadsmässiga 
anställningsvillkor. De totala ersättningarna ska vara i nivå med branschen. Utformning 
av och nivå på ersättningar ska harmoniera med bolagets värderingar det vill säga vara 
rimliga, präglad av måttfullhet och väl avvägda, bidra till en god etik och organisations-
kultur samt präglas av öppenhet och transparens.

Fast ersättning
Fast ersättning utgår enligt ovanstående generella princip.

Pension
Pensionslösningen ska följa villkoren i kollektivavtal mellan FAO och FTF/Sacoförbunden.

Övriga förmåner
Utöver ovanstående förmåner erbjuds tjänstebil, individuell sjukvårdsförsäkring samt 
övriga förmåner som erbjuds samtliga anställda.

Andel kvinnor bland ledande befattningshavare, % 2019-12-31 2018-12-31

Styrelseledamöter 55 55

Andra ledande befattningshavare 63 63

Not 9 Kapitalavkastning, netto

2019 2018

Utdelningar
Erhållna utdelningar aktier och andelar 1,1 0,2

Erhållna utdelningar och koncernbidrag från koncern-  
och intresseföretag 1,2 0,3

Summa utdelningar 2,3 0,5

Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper1) 4,9 5,2

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 0,6 0,6

Derivat 3,7 3,8

Finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen2) 0,7 –0,1

Summa ränteintäkter 9,9 9,5

Realiserat resultat, netto
Aktier och andelar 3,5 –1,8

Obligationer och andra räntebärande värdepaper 11,5 4,7

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 0,8 0,7

Derivat –8,7 –16,4

Summa realiserat resultat, netto 7,1 –12,8

Orealiserat resultat, netto
Aktier och andelar 48,3 –2,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6,5 –9,3

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 0,0 0,1

Summa orealiserat resultat, netto 54,8 –11,3

Valutakursresultat, netto 1,8 0,1

Räntekostnader
Derivat –6,9 –7,0

Finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde  
via resultaträkningen –0,1 –0,1

Summa räntekostnader –7,0 –7,1

Kapitalförvaltningskostnader –4,7 –6,0
Övriga finansiella kostnader –1,0 –1,0
Summa kapitalavkastning, netto 63,2 –28,1

Kapitalavkastning uppdelat per värderingskategori
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  
via övrigt totalresultat 64,9 –22,1

Finansiella tillgångar värderade till upplupet  
anskaffningsvärde –0,1 –0,3

Poster som ej fördelas på kategori
Valutakursresultat, netto 1,8 0,1

Övriga poster –3,4 –5,8

Summa kapitalavkastning, netto 63,2 –28,1

1) Varav negativ ränta i på räntebärande värdepapper om 0,3 (0,3) Mkr.
2) Varav negativ ränta i på kassa och bank om 0,1 (0,2) Mkr.
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Not 10 Skatter

2019 2018

Aktuell skattekostnad
Årets skattekostnad –30,3 –35,2

Justering av skattekostnad hänförlig till tidigare år 1,7 6,5

Summa aktuell skattekostnad –28,6 –28,7

Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt avseende  
temporära skillnader 0,0 –3,9

Totalt redovisad skattekostnad –28,6 –32,6

Avstämning av effektiv skatt 2019 2018

Resultat före skatt 123,2 181,2

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget –26,4 –39,8

Ej avdragsgilla kostnader –2,7 –3,2

Ej skattepliktiga intäkter 0,1 0,1

Skatt hänförlig till tidigare år 1,7 6,5

Övrigt –1,3 3,8

Redovisad effektiv skatt –28,6 –32,6
Gällande skattesats, procent 21,4% 22,0%

Effektiv skattesats, procent 23,2% 18,0%

Redovisade uppskjutna skattefordringar/ 
skulder kan hänföras till följande: 2019-12-31 2018-12-31

Andra tillgångar 0,0 0,0

Andra skulder –0,1 –0,1

Uppskjuten skattefordran (+)/skuld (–) –0,1 –0,1

Förändring mellan åren har i sin helhet redovisats som uppskjuten skattekostnad  
i resultaträkningen.

Not 11 Andra immateriella tillgångar

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 75,8 73,1
Årets anskaffningar 0,0 2,6

Valutakurseffekt 0,6 0,1

Utgående anskaffningsvärde 76,4 75,8

Ingående av- och nedskrivningar –65,0 –62,5
Årets avskrivningar –3,0 –2,4

Valutakurseffekt –0,6 –0,1

Utgående av- och nedskrivningar –68,6 –65,0

Redovisat värde 7,8 10,8

Internt upparbetade immateriella tillgångar är redovisade till 7,8 (10,8) Mkr efter av- och 
nedskrivningar. Ackumulerade anskaffningskostnader uppgår till 60,4 (59,8) Mkr.
Förvärvade immateriella tillgångar är redovisade till 0,0 (0,0) Mkr efter av- och nedskriv-
ningar. Ackumulerade anskaffningskostnader uppgår till 16,0 (16,0) Mkr.
De internt upparbetade tillgångarna avser aktiverade utvecklingskostnader för väsent-
liga IT-investeringar och de förvärvade tillgångarna avser aktiveringare av väsentliga 
avtal med samarbetspartners.

Not 12 Aktier och andelar i koncernföretag

Antal andelar Andel i %
Eget kapital

2019
Resultat

2019
Bokfört värde

2019-12-31
Bokfört värde

2018-12-31
Verkligt värde

2019-12-31

Agria Pet Insurance Limited,  
Company nr 04258783, Aylesbury 180 000 100 172,0 19,1 273,2 273,2 356,2

Anskaffningsvärde 2019 2018

Ingående balans 273,2 273,2

Summa anskaffningsvärde 273,2 273,2

Not 13 Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag

2019-12-31 2018-12-31

Noterade obligationer emitterade av  
Länsförsäkringar Hypotek 125,0 113,3

Noterade obligationer emitterade av  
Länsförsäkringar Bank 0,0 6,1

Summa 125,0 119,4

Upplupet anskaffningsvärde 123,9 118,3

Not 14 Aktier och andelar i intresseföretag

Antal andelar Andel i %
Eget kapital1)

2019
Resultat1)

2019
Bokfört värde2)

2019-12-31
Bokfört värde2)

2018-12-31
Verkligt värde2)

2019-12-31

Svenska Andelshästar AB  
556536-9633, Uppsala län 450 45 1,3 0,7 0,5 0,0 1,4

1) 100% av intresseföretagens eget kapital och resultat.
2)  Försäkringsaktiebolaget Agrias bokförda värde och ägarandel av verkligt värde.
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Not 15 Aktier och andelar

2019-12-31 2018-12-31

Noterade aktier och andelar 306,6 69,3

Onoterade aktier och andelar 0,0 0,0

Summa 306,6 69,3
Verkligt värde 306,6 69,3

Anskaffningsvärde 261,2 72,1

Not 16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2019-12-31 2018-12-31

Emittent
Svenska staten – 0,2

Svenska bostadsinstitut 518,3 724,0

Övriga svenska emittenter 206,5 257,7

Utländska stater 10,3 10,2

Övriga utländska emittenter 277,9 210,7

Summa  1 013,0 1 202,8

Upplupet anskaffningsvärde 987,8 1 182,6

Marknadsstatus
Noterade värdepapper 1 013,0 1 202,8

Summa 1 013,0 1 202,8

Värdepapperens bokförda värden  
jämfört med nominellt belopp
Överstigande belopp 24,1 41,7

Understigande belopp –2,0 –0,2

Not 17 Derivat

Verkliga  
värden  

2019-12-31

Nominellt 
belopp  

2019-12-31

Verkliga  
värden 

2018-12-31

Nominellt 
belopp  

2018-12-31

Derivatinstrument  
med positiva värden  
eller värde noll
Ränterelaterade derivat 0,2 416,5 0,2 479,2

Valutarelaterade derivat 12,9 27,7 5,4 382,9

Summa 13,1 444,2 5,6 862,1

Derivatinstrument  
med negativa värden
Ränterelaterade derivat 0,0 9,3 0,0 26,5

Valutarelaterade derivat 10,0 123,0 13,2 350,1

Summa 10,0 132,3 13,2 376,6

Not 18 Upplysning om kvittning

Tabellen visar finansiella instrument som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal, tillsammans med relaterade säkerheter. Bolaget har ISDA- och 
CSA -avtal med samtliga derivatmotparter vilket innebär att samtliga exponeringar täcks av dessa typer av avtal. Avtalen ger parterna rätt att kvitta skulder och fordringar i händelse av 
betalningsinställelse eller insolvens. Nettobeloppet utgörs av de belopp som i händelse av betalningsinställelse eller insolvens skulle erhållas om beloppet är en tillgång, eller betalas, 
om beloppet är en skuld.

Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal

Relaterade belopp som inte kvittas  
i balansräkningen

2019-12-31 Bruttobelopp
Kvittade  

i balansräkningen
Nettobelopp  

i balansräkningen
Ramavtal  

om nettning

Säkerheter  
Erhållna (–) /  

Ställda (+) Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 13,1 – 13,1 –8,3 –4,1 0,7

Skulder
Derivat –10,0 – –10,0 8,3 4,2 2,5

Totalt 3,1 – 3,1 0,0 0,1 3,2

Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal

Relaterade belopp som inte kvittas  
i balansräkningen

2018-12-31 Bruttobelopp
Kvittade  

i balansräkningen
Nettobelopp  

i balansräkningen
Ramavtal  

om nettning

Säkerheter  
Erhållna (–) /  

Ställda (+) Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 5,6 – 5,6 –2,8 – 2,8

Skulder
Derivat –13,2 – –13,2 2,8 8,9 –1,5

Totalt –7,6 – –7,6 0,0 8,9 1,3
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Not 19 Fordringar avseende direkt försäkring

2019 2018
Fordringar hos försäkringstagare 1 666,3 1 469,3

Fordran hos försäkringsförmedlare – –

Fordran hos försäkringsföretag – –

1 666,3 1 469,3

Not 20 Övriga fordringar

2019-12-31 2018-12-31
Fordringar hos koncernbolag 219,0 266,8

Övriga fordringar 166,0 78,8

Summa 385,0 345,6

Vid beräkning av förlustreserv för finansiella fordringar använder företaget den förenklade 
metoden som beskrivs närmare i not 1 Redovisningsprinciper. Reserveringen uppgår per 
2019-12-31 till 0 Mkr (0 Mkr).

Not 21 Materiella tillgångar och varulager

2019-12-31 2018-12-31
Materiella tillgångar 6,9 7,6

Varulager marknadsartiklar 12,1 14,4

Summa 19,0 22,0

Materiella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 12,3 10,3

Årets anskaffningar 1,7 3,1

Avyttringar och utrangeringar –1,8 –1,1

Valutakurseffekt 0,1 0,0

Utgående balans 12,3 12,3

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans –4,7 –3,4

Årets avskrivningar –2,0 –1,9

Avyttringar och utrangeringar 1,2 0,6

Valutakurseffekt 0,1 0,0

Utgående balans –5,4 –4,7

Redovisat värde 6,9 7,6

Not 22 Förutbetalda anskaffningskostnader

2019-12-31 2018-12-31
Ingående balans 159,9 162,7

Årets aktivering 373,6 327,1

Årets avskrivning –346,0 –329,9

Engångseffekt ändrad bedömning –26,9 –

Utgående balans 160,6 159,9

Engångseffekten avser filialen i Storbritannien. Av beloppet –26,9 Mkr hänför sig –67,8 
Mkr till årets aktivering och 40,9 Mkr till årets avskrivning. 

Not 23 Obeskattade reserver

2019 2018
Utjämningsfond 35,2 35,2

Säkerhetsreserv 464,9 464,9

Periodiseringsfonder
Avsatt vid beskattningsår 2013 – 43,5

Avsatt vid beskattningsår 2014 71,1 71,1

Avsatt vid beskattningsår 2015 72,1 72,1

Avsatt vid beskattningsår 2016 60,0 60,0

Avsatt vid beskattningsår 2017 50,0 50,0

Avsatt vid beskattningsår 2018 41,0 41,0

Avsatt vid beskattningsår 2019 43,0 –

Utgående balans periodiseringsfond 337,2 337,7

Summa 837,3 837,8

Not 24 Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2019-12-31 2018-12-31

Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto
Ingående balans 1 682,7 – 1 682,7 1 555,2 – 1 555,2

Avsättningar under perioden 140,0 – 140,0 117,9 – 117,9

Valutakursförändring 41,9 – 41,9 9,6 – 9,6

Utgående balans 1 864,6 – 1 864,6 1 682,7 – 1 682,7
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Not 25 Oreglerade skador

2019-12-31 2018-12-31

Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto
Inträffade och rapporterade skador 53,1 5,3 47,8 51,9 6,6 45,3

Inträffade men ej rapporterade skador 217,9 – 217,9 200,1 0,0 200,1

Skaderegleringskostnader 15,3 – 15,3 14,0 0,0 14,0

Summa ingående balans 286,3 5,3 281,0 266,0 6,6 259,4

Periodens avsättning 18,8 –3,2 22,0 17,7 –1,4 19,1

Valutakursförändring 10,0 – 10,0 2,6 0,1 2,5

Summa årets förändring 28,8 –3,2 32,0 20,3 –1,3 21,6
Inträffade och rapporterade skador 67,4 2,1 65,3 53,1 5,3 47,8

Inträffade men ej rapporterade skador 230,2 – 230,2 217,9 – 217,9

Skaderegleringskostnad 17,5 – 17,5 15,3 – 15,3

Summa utgående balans 315,1 2,1 313,0 286,3 5,3 281,0

Försäkringstekniska avsättningar i Agria diskonteras inte.

Not 26 Pensioner och liknande förpliktelser

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer enligt vilka företaget betalar fastställda avgif-
ter till en separat juridisk enhet och har inte någon rättslig eller informell förpliktelse att 
betala ytterligare avgifter. Bolagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften 
avser. Här redovisas främst avgifter till Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). 
Denna plan omfattar alla anställda i Sverige.

Avgifter för 2020 avseende FTP-planen förväntas uppgå till 6,0 Mkr.

2019 2018
Kostnader för avgiftsbestämda planer 14,4 14,0

Not 27 Övriga skulder

2019-12-31 2018-12-31
Skulder till koncernbolag 23,3 83,1

Övriga skulder 88,2 69,2

Summa 111,5 152,3

Not 28 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda premier 488,7 448,3

Upplupna kostnader 42,9 35,9

Summa 531,6 484,2

Not 29 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultat räkningen

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via övrigt totalresultat

2019-12-31

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Egetkapital-
instrument

Finansiella till-
gångar värde-

rade till upp-
lupet anskaff-

ningsvärde

Skuldinstru-
ment värderade 

till verkligt 
värde via övrigt 

totalresultat
Egetkapital-
instrument

Summa  
redovisat  

värde Verkligt värde
Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av  
koncernföretag och lån till koncernföretag 125,0 – – – – 125,0 125,0

Aktier och andelar 306,6 – – – – 306,6 306,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 013,0 – – – – 1 013,0 1 013,0

Derivat 13,1 – – – – 13,1 13,1

Övriga fordringar – – 303,8 – – 303,8 345,1

Kassa och bank – – 180,1 – – 180,1 180,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – – 5,0 – – 5,0 5,0

Summa 1 457,7 – 488,9 – – 1 946,6 1 987,9

 
Finansiella skulder  

värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde
Summa  

redovisat värde Verkligt värde
Skulder
Derivat 10,0 – 10,0 10,0

Övriga skulder – 74,0 74,0 74,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – 12,4 12,4 12,4

Summa 10,0 86,4 96,4 96,4

Det redovisade värdet på tillgångar klassificerade som Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde samt skulder klassificerade som Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar och skulder har korta 
löptider.
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Not 29 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder, forts.

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultat räkningen

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via övrigt totalresultat

2018-12-31

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Egetkapital-
instrument

Finansiella till-
gångar värde-

rade till upp-
lupet anskaff-

ningsvärde

Skuldinstru-
ment värderade 

till verkligt 
värde via övrigt 

totalresultat
Egetkapital-
instrument

Summa  
redovisat  

värde Verkligt värde
Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av  
koncernföretag och lån till koncernföretag 119,4 – – – – 119,4 119,4

Aktier och andelar 69,3 – – – – 69,3 69,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 202,8 – – – – 1 202,8 1 202,8

Derivat 5,6 – – – – 5,6 5,6

Övriga fordringar – – 275,9 – – 275,9 275,9

Kassa och bank – – 161,5 – – 161,5 161,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – – 1,0 – – 1,0 1,0

Summa 1 397,1 – 438,4 – – 1 835,5 1 835,5

 

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde
Summa  

redovisat värde Verkligt värde
Skulder
Derivat 13,2 – 13,2 13,2

Övriga skulder – 124,4 124,4 124,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – 12,6 12,6 12,6

Summa 13,2 137,0 150,2 150,2

Det redovisade värdet på tillgångar klassificerade som Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde samt skulder klassificerade som Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar och skulder har korta 
löptider.

Värderingsmetoder för verkligt värde
I tabellen framgår finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i rapport över finansiell ställning utifrån använda värderingsmetoder där:
Nivå 1 avser värden som fastställs från noterade kurser på en aktiv marknad.
Nivå 2 avser värden som fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar.
Nivå 3 avser värden som bygger på egna antaganden och bedömningar. 

2019-12-31 2018-12-31

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Summa  
redovisat 

värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Summa  
redovisat 

värde
Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av  
koncernföretag och lån till koncernföretag 125,0 – – 125,0 119,4 – – 119,4

Aktier och andelar 306,6 – 0,0 306,6 69,3 – 0,0 69,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 013,0 – – 1 013,0 1 202,8 – – 1 202,8

Derivat 0,2 12,9 – 13,1 0,2 5,4 – 5,6

Skulder 
Derivat 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 13,1 0,0 13,2

Det gjordes inte några väsentliga överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under 2019, och inte heller under 2018. Under 2019 och under 2018 förekom inte några överföringar från nivå 3. 
Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen under Kapitalavkastning intäkter respektive kostnader.

Aktier och andelar i koncernföretag som värderas till anskaffningsvärde i balansräkningen
Verkligt värde (nivå 3) på aktier och andelar i koncernföretag har värderats till eget kapital per aktie utifrån senaste bolagsrapport plus kvarstående förvärvad goodwill.

Förändring nivå 3 Aktier och andelar
Öppningsbalans 2019-01-01 0,0

Avyttringar –

Redovisat i årets resultat 0,0

Utgående balans 2019-12-31 0,0

Förändring nivå 3 Aktier och andelar
Öppningsbalans 2018-01-01 0,0

Avyttringar –

Redovisat i årets resultat 0,0

Utgående balans 2018-12-31 0,0
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Not 30 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder

2019-12-31 2018-12-31
Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt

Tillgångar
Andra immateriella tillgångar 2,9 4,9 7,8 2,9 7,9 10,8

Aktier och andelar i koncernföretag – 273,2 273,2 – 273,2 273,2

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 0,5 124,5 125,0 – 119,4 119,4

Aktier och andelar i intresseföretag – 0,5 0,5 – 0,0 0,0

Aktier och andelar – 306,6 306,6 0 69,3 69,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 92,3 920,7 1 013,0 165,4 1 037,4 1 202,8

Derivat 13,1 – 13,1 5,6 – 5,6

Övriga placeringstillgångar – – – – – –

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 1,7 0,4 2,1 5,3 0,0 5,3

Fordringar hos försäkringstagare 1 666,3 – 1 666,3 1 469,3 – 1 469,3

Fordringar avseende återförsäkring – – – 1,0 – 1,0

Övriga fordringar 385,0 – 385,0 345,6 – 345,6

Materiella tillgångar och varulager 14,1 4,9 19,0 14,4 7,6 22,0

Kassa och bank 180,1 – 180,1 161,5 – 161,5

Uppskjuten skattefordran – 0,0 0,0 – 0,0 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 167,2 – 167,2 173,9 – 173,9

Summa tillgångar 2 523,2 1 635,7 4 158,9 2 344,9 1 514,8 3 859,7

Avsättningar och skulder
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2 097,3 82,3 2 179,7 1 849,9 119,1 1 969,0

Övriga avsättningar – 2,4 2,4 – 2,7 2,7

Uppskjuten skatt – 0,1 0,1 – 0,1 0,1

Skulder till försäkringstagare 26,7 – 26,7 21,3 – 21,3

Derivat 10,0 – 10,0 13,2 – 13,2

Aktuell skatteskuld – – – – – –

Övriga skulder 103,6 8,0 111,6 152,3 – 152,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 531,6 – 531,6 484,2 – 484,2

Summa avsättningar och skulder 2 769,2 92,8 2 862,1 2 520,9 121,9 2 642,8

Återvinningstiden för värdepapper återspeglar inte likviditeten i portföljen utan slutliga förfall på värdepappren.

Not 31 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019-12-311) 2018-12-311)

Försäkringstekniska avsättningar netto 2 177,6 1 963,7

1) Tillgångar ställda till förmån för försäkringstagarna för att täcka försäkringstekniska avsätt-
ningar enligt 6 Kap 11§ försäkringsrörelselagen. Beloppet som tas upp som ställda säkerheter 
motsvarar den försäkringstekniska skulden efter avdrag för återförsäkrares andel. Samtliga 
tillgångar upptagna i förmånsregistret uppgår till 3 429,1 (3 103,8) Mkr. 
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Not 32 Upplysningar om närstående

Organisation 
Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag som i sin 
tur är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar AB ägs i sin tur  
av 23 kundägda länsförsäkringsbolag och 15 socken- och häradsbolag. Gemensam verk-
samhet bedrivs i Länsförsäkringar AB som bland annat tillhandahåller service till Agria. 
Detta avser bland annat tjänster som kapitalförvaltning, juridik, ekonomi, säkerhet, per-
sonal samt drift och utveckling av IT-system. Organisationen innebär att det förekommer 
ett stort antal löpande transaktioner och ett antal transaktioner av engångskaraktär 
mellan Agria och Länsförsäkringar AB, moderbolaget samt länsförsäkringsbolagen. 

Närstående parter 
Som närstående juridiska personer till Agria räknas samtliga bolag inom Länsförsäk-
ringar AB-koncernen, Länsförsäkringar Mäklarservice AB och länsförsäkringsbolagen 
med dotterbolag och socken- och häradsbolagen. Nämnda bolag utgör tillsammans 
länsförsäkringsgruppen. Närstående nyckelpersoner är styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare och nära familjemedlemmar till dessa personer och av dem ägda 
bolag. 

Prissättning 
Prissättnigen för serviceverksamheten inom länsförsäkringsgruppen baseras på direkta 
och indirekta kostnader. Totalt sett syftar prissättningen till att fördela kostnader inom 
länsförsäkringsgruppen utifrån förbrukning. Gemensamma utvecklingsprojekt och 
gemensam service är kollektivt finansierade och faktureras utifrån beslutad fördelnings-
nyckel. 

Avtal
Väsentliga avtal för Agria utgörs i huvudsak av outsourcingavtal med Länsförsäkringar 
AB rörande kapitalförvaltning, IT och service. Avtal har också ingåtts med Länsförsäk-
ringar Sak rörande ekonomi-, juridik- och aktuarietjänster samt avseende hantering och 
avräkning av Agrias återförsäkring. Vidare har avtal ingåtts med Länsförsäkringar AB 
rörande provisioner avseende försäljning. 

Upplysningar om närståendetransaktioner
2019 Inköp Försäljning Fordringar Skulder
Moderbolag 69,2 –4,8 – 15,5

Koncernbolag 199,8 13,4 349,0 10,1

Länsförsäkringsbolag 10,8 0,1 0,5 2,7

Övriga närstående 0,5 1,2 – 0,2

2018 Inköp Försäljning Fordringar Skulder
Moderbolag 69,4 –4,6 5,2 60,8

Koncernbolag 186,8 4,4 156,2 29,3

Länsförsäkringsbolag 10,5 0,3 0,3 3,3

Övriga närstående 0,5 0,3 – 0,1

Banktillgodohavande och erhållen intäktsränta från Länsförsäkringar Bank AB uppgick 
under 2019 till 186,6 (228,8) Mkr.

Till de funktioner som organiserats centralt från Länsförsäkringar AB hör inköp av 
inventarier. Agria hyr inventarier av Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Bank AB hanterar åt Agria subventionerade lån till personalen,  
lämnade efter sedvanlig kreditprövning från banken.

Agria betalar provisioner till länsförsäkringsbolagen avseende försäljning av produk-
ter inom samtliga affärsområden samt ersättning för administrativa kostnader. I avtalen 
beskrivs ersättningsnivåerna för olika tjänster såsom försäljning, kundvård med mera. 

Ersättningar till styrelse och ledningspersoner inom Agria framgår av not 8. I övrigt 
förekommer inga transaktioner mellan dessa personer eller deras närstående utöver 
normala kundtransaktioner.

Not 33
Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster  
per försäkringsklass

2019 Total
Övrig  

egendom Utland
Premieintäkt, brutto 3 791,9 2 332,1 1 459,8

Försäkringsersättningar, brutto –2 801,0 –1 703,5 –1 097,5

Driftskostnader, brutto –924,5 –535,1 –389,4

Resultat av avgiven återförsäkring –7,3 –2,5 –4,8

Resultat 59,1 91,0 –31,9
Premieinkomst, brutto 3 931,9 2 373,6 1 558,3

Not 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Not 35 Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ) fritt eget kapital om sammanlagt 406 850 551kr.

Till bolagsstämmans förfogande står  följande medel: 

Balanserade vinstmedel 316 206 531

Lämnat koncernbidrag –5 000 000

Skatt på koncernbidrag 1 070 000

Årets resultat 94 574 020

Totalt 406 850 551

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande: 

Till ägaren utdelas –

I ny räkning överförs 406 850 551

Totalt 406 850 551

Försäkringsföretagets kapitalkvot enligt Solvens II efter föreslagen vinstdisposition 
uppgår till 176 procent (föregående år 174 procent).

Försäkringsföretagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning  
än att försäkringsföretaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som 
lång sikt.

Styrelsens bedömning är att försäkringsföretagets egna kapital såsom det redovisas 
i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning 
och risker samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt enligt ABL 
17:3. 

Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efter-
följande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 2 mars 2020.
Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman i maj 2020.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), org. nr 516401-8003

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ) för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 4–36 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)s finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med 
innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till styrelsen  
i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)  
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Försäk-
ringsaktiebolaget Agria (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, base-
rat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i 
revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade 
företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovis-
ningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men 
vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Avsättning för oreglerade skador inom försäkringstekniska avsättningar
Se not 25 och redovisningsprinciper på sidan 19 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Bolagets avsättning för oreglerade skador inom försäkringstekniska avsätt-
ningar uppgår till 315,1 MSEK per 31 december 2019. 

Detta är ett område som innefattar betydande bedömningar avseende 
osäkra framtida utfall, främst avseende tidpunkt och storlek för inträffade 
skador som ska regleras till försäkringstagare. 

Bolaget använder etablerade aktuariella värderingsmodeller för beräk-
ningarna av avsättningen för oreglerade skador. Modellernas komplexitet  
ger dock upphov till risk för fel på grund av otillräcklig/ofullständig data eller 
felaktig utformning eller tillämpning av modellerna.

Bolagets avsättning för oreglerade skador innefattar ett fåtal olika pro-
dukter. Antaganden som avvecklingstid, skademönster och omkostnader är 
exempel på viktiga indata som används för att uppskatta avsättningen. 

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har bedömt de aktuariella antagandena i reserveringsmetoderna genom att 
jämföra värderingsantagandena med bolagets egna utredningar, myndighets-
krav och branschsiffror. 

Vi har stickprovsvis testat kontroller i företagsledningens process för bla 
extrahering av data som input till de aktuariella beräkningarna.

Vi har använt våra interna specialister på aktuariella frågor för att utmana 
de metoder och antaganden som använts vid prognostisering av kassaflöden 
och värdering av avsättningen. Vidare har vi via kontrollberäkningar verifierat 
att avsättningen är rimlig jämfört med de förväntade avtalsenliga förpliktel-
serna. 

Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och 
omständigheter som presenteras i upplysningarna i årsredovisningen och 
bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå företags-
ledningens bedömningar.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 1–3. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra infor-
mation.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att  
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen  
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att års-
redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men  
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
 •  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 •  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

 •  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar  
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 •  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om  
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi  
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 •  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt rele-
vanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och 
andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämp-
liga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa 
områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, 
inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som 
därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver 
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författ-
ningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning för Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bola-
gets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt sty-
relsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende:
 •  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 •  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkrings-

rörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolags-
ordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad 
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professio-
nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ)s revisor av bolagsstämman den 13 maj 2019. KPMG AB eller  
revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2000.

Stockholm den 12 mars 2020
KPMG AB

Magnus Ripa
Auktoriserad revisor
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Styrelse och revisor

1 Ann Sommer
Styrelsens ordförande. Född 1959. Vd Länsförsäkringar Sak Försäkrings
aktiebolag. Invald: 2000. Utbildning: Civilekonom. Övriga styrelseuppdrag: 
Ordförande Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB, ledamot i ICMIF, 
ledamot Svensk Kooperation, SOS International och Amice (Association  
of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe), ordförande  
SSF Svenska Stöldskyddsföreningen. Tidigare erfarenhet: Vd Wasa 
International, vd Wasa Specialförsäkringar AB, vd Wasa International UK, 
vd Stockholm Re.

2 Jan Ehrensvärd 
Född 1968. Ägare Tosterups Gård AB. Invald: 2017. Utbildning: Civilekonom. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Treform Packaging AB och 
Äppelriket Ekonomisk förening, styrelseledamot Lantbrukarnas Riksförbund 
samt Alsoca Förvaltning AB. Tidigare erfarenhet: VP Försäljning och mark
nadsföring KGH Group, vd Checkpoint Systems Inc, grundare Parcelhouse.

3 Dag Ekner
Född 1962. Egen företagare – konsult. Invald: 2018. Utbildning: Marknads
ekonom. Övriga styrelseuppdrag: Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), 
ordförande Stiftelsen Wången. Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot 
Svensk Travsport, försäljningsdirektör Svenska Fönster AB samt Forbo 
Flooring AB, vd Forbo Forshaga AS.

4 Stig Högberg
Född 1960. Skogsbrukare. Invald: 2018. Utbildning: Lantbruksutbildning. 
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Länsförsäkringar Västernorrland, 
ordförande fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB, ordförande 
Norrskog och ledamot Västernorrlands viltförvaltningsdelegation. Tidigare 
erfarenhet: Regionordförande LRF Västernorrland, ledamot LRFs riks
förbundsstyrelse, ledamot Landshypotek, ledamot Landshypotek region 
Norrland, styrelse ledamot Mitt kapital, Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens 
Forsknings och Utvecklingsfond samt ledamot Investa företagskapital.

5 Anders Långström
Född 1968. Vd Länsförsäkringar Norrbotten. Invald: 2019. Utbildning: 
Ekonomilinjen Luleå Högskola. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Länsför
säkringar Norrbotten Holding AB och Länsförsäkringar i Norr Holding AB. 
Tidigare erfarenhet: Bankchef Föreningsbanken, bankchef Länsförsäkringar 
Norrbotten, Bank & Livchef Länsförsäkringar Norrbotten, privatmarknads
chef Länsförsäkringar Norrbotten, företagsmarknadschef Länsförsäkringar 
Norrbotten, chef Sakförsäkring/vvd Länsförsäkringar Norrbotten.

6 Karin Mattsson
Född 1972. Ordförande Länsförsäkringar Jämtland. Invald: 2018.  
Utbildning: Personalvetare. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
Länsförsäkringar Jämtland, Svenska Skidförbundet, Flyinge AB, Ridskolan 
Strömsholm AB samt WCR 2019 Jämtland/Härjedalen AB. Ledamot bl.a. 
Mellanskog, Wallenstam AB, Astrid Lindgrens Värld AB samt SHL AB. 
Tidigare erfarenhet: Ordförande Riksidrottsförbundet, chef Kompetens
utveckling LRF.

7 Ulrika Obstfelder Petersson
Född 1963. Vd Länsförsäkringar Värmland. Invald: 2018. Utbildning: Informa
tionslinjen Högskolan Karlstad/Karlstads universitet samt enstaka kurser 
statskunskap, marknadsföring, företagsekonomi och sociologi. Övriga  
styrelseuppdrag: Länsförsäkringar Värmland Fastigheter AB, Länsför
säkringar Värmland Aktieförvaltning AB, suppleant Eko Väst Invest AB. 
Tidigare erfarenhet: Vd och koncernchef Värmlands Folkblad AB, vice vd 
Handelskammaren Värmland, studiochef Pictura AB, byrådirektör Värn
pliktsverket, ordförande Handelskammaren Värmland, styrelseledamot 
Danske bank lokalstyrelse, Clarahälsan AB, Värmlands Trafikcenter AB, 
Tidningsutgivarna, TT AB, Brandskyddsföreningen Värmland.

Revisorer: Magnus Ripa. Ordinarie, vald av bolagsstämman. 
 Auktoriserad revisor KPMG
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8 Katja Puustinen
Född 1971. Ordförande Sveriges Veterinärförbund. Invald: 2018. 
Utbildning: Veterinärexamen SLU Uppsala. Övriga styrelseuppdrag: 
Förbundsordförande Sveriges Veterinärförbund (SVF), ledamot SacoS 
föreningens styrelse SLU, styrelseuppdrag lokal gymnastikförening 
Uppsala. Tidigare erfarenhet: Styrelseuppdrag inom Anställda Veteri
närers Förening (inom SVF), styrelseuppdrag bostadsrättsförening 
Uppsala, klinikveterinär Universitetsdjursjukhuset smådjurskliniken  
SLU Uppsala (pågående).

9 Ulf Uddman 
Född 1957. Vd Svenska Kennelklubben. Invald: 2016. Utbildning: 
Civil ekonom. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Hundstallet och 
styrelseledamot i några familjeföretag. Tidigare erfarenhet: Suppleant 
Agrias styrelse mellan åren 1987–2011, ordförande Agrias produktkom
mitté Smådjur, ledamot fullmäktige Jordbrukets Försäkringsbolag på 
19801990talet. Medverkat som expert i ett flertal statliga utredningar 
rörande hund och djurverksamhet.

Arbetstagarrepresentanter

10 Margareta Edil Tomth
Född 1960. Innesäljare Team Digital kundkommunikation. Invald: 2018. 
Utbildning: Gymnasieekonom. Övriga styrelseuppdrag: Invald i Forena:s 
klubbstyrelse. Tidigare erfarenhet: Kyrkofullmäktige Dalarna (Sollerön), 
invald i flera mindre föreningar i Dalarna (Hästgillet, valberedningen 
Coop), redovisnings assistent Lokalradion samt Sveriges Radio. 

11 Anna Sandqvist 
Född 1963. Compliance. Invald: 2017. Utbildning: Fil.kand. Övriga styrelse-
uppdrag: Arbetstagarledamot SACO i styrelsen för Länsförsäkringar AB, 
ordförande SACOförening Länsförsäkringar AB. Tidigare erfarenhet: 
AMF Pension, Wasa försäkringar.

Suppleant: Linnéa Niklasson
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Ledning

Agnes Fabricius
Verkställande direktör. Född 1972. Anställd 2017. Utbildning: Hippolog SLU, 
studier vid Handelshögskolan. Styrelseuppdrag: Ordförande Agria Pet  
Insurance Ltd. Tidigare erfarenhet: Chef Affärsområde Privatkund, bank
chef och skadechef på Länsförsäkringar Stockholm.

Minna Dahlberg 
Chef Marknad och Kommunikation. Född 1972. Anställd 2018. Utbildning:  
Civilekonom, Stockholms Universitet. Styrelseuppdrag: Inga. Tidigare  
erfarenhet: Affärsområdeschef Alfort & Cronholm, marknadschef Kronans 
Apotek, marknadschef Yoplait Sverige, account director Storåkers McCann, 
chef Egna märkesvaror Design ICA AB, marknadsplanerare ICA Sverige AB, 
styrelseledamot Quality Painting Tools AB, styrelsesuppleant Alcro Parti AB.

Monica Dreijer
Vice verkställande direktör, Chef Affärsstöd och Hållbarhet. Född 1961.  
Anställd 1986. Utbildning: Gymnasium sociallinje. Fristående kurser Stock
holm Universitet. Styrelseuppdrag: Agria Pet Insurance Ltd, Stiftelsen  
Agrias Stipendiefond. Tidigare erfarenhet: 25 års erfarenhet från ledande 
befattningar inom Agria; bl.a. försäkrings rörelsechef, affärsområdeschef 
Häst, affärsområdeschef Sällskapsdjur samt vice vd sedan 2002.

Baharan Hellström
Affärsområdeschef Europa. Född 1979. Anställd 2018. Utbildning: Stats
vetare med inriktning på internationella relationer. Styrelseuppdrag: Agria 
Pet Insurance Ltd. Tidigare erfarenhet: Drygt 13 års erfarenhet från ledande 
befattningar inom försäljning och skadereglering samt ingått i lednings
grupper.

Kaj Holmberg
Chef Affärsutveckling och Innovation. Född 1967. Anställd 2005. Utbildning: 
Fil kand systemvetenskap. Styrelseuppdrag: BRF Dyningen. Tidigare erfa-
renhet: 25 års erfarenhet inom IT/telecom/webb, 20 års erfarenhet från  
ledande befattning och ingått i olika ledningsgrupper under de sista 15 åren.

Sonja Karaoglan
Affärsområdeschef Norden. Född 1967. Anställd 2010. Utbildning: EMBA. 
Styrelseuppdrag: Red Barnet Danmark (Rädda Barnen Danmark). Tidigare 
erfarenhet: IHI – International Health Insurance / BUPA 11 år, SEB Kort  
1,5 år och erfarenhet av ledarskap 30 år.

Patrik Olsson
Affärsområdeschef Sällskapsdjur. Född 1967. Anställd 2010. Utbildning:  
Ekonomi gymnasiet. Styrelseuppdrag: Svenska andelshästar AB (Easy KB), 
Djurbranschens yrkesnämnd DYN. Tidigare erfarenhet: Totalansvar för  
Agrias Sällskapsdjursaffär Sverige sedan 2010, ingår i Agrias ledning. Tidigare 
lantbrukschef/regionchef Häst med totalansvar för lantbruksaffären inom 
Länsförsäkringar Stockholm samt haft rollen som regionchef Häst Stockholm. 
Ingick i Affärsområdesledningen Företag. Startade upp lantbruksbank på 
Länsförsäkringar Stockholm.

Mikael Theorén
Affärsområdeschef Häst och Lantbruk. Född 1963. Anställd 2017. Utbildning: 
Gymnasieingenjör elektronik. Styrelseuppdrag: Gnesta Kommunkoncern. 
Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet av svensk ridsport bl.a. genom 
ledande roller inom Svenska Ridsportförbundet, över 25 års erfarenhet av 
ledarskap, verksamhetsetablering och internationella affärer.
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center och Skador, chef Produkt och Process, Verksamhetssystem och inom 
ekonomi. Tidigare erfarenhet från att ha jobbat som godkänd revisor inom 
KPMG AB.



43Agria Djurförsäkring 2019 Definitioner

Definitioner

Avsättning för ej intjänade premier
En skuldpost, som motsvarar den del av premieinkomsten som vid bokslutet 
hänför sig till nästkommande år.

Avvecklingsresultat
För skador som inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång reserveras 
medel i avsättning oreglerade skador. Den bedömning av kommande utbetal
ningar som gjorts kan emellertid av olika skäl visa sig felaktig. Om det beräk
nade ersättningsbeloppet för en skada visar sig vara övervärderat, uppstår  
en avvecklingsvinst när ersättningsbeloppet bedöms på nytt eller när skadan 
slutregleras. Om beloppet undervärderats blir det på motsvarande sätt en 
avvecklingsförlust.

Direktavkastningsprocent
Direktavkastning beräknas som summan av ränteintäkter, räntekostnader, 
övriga finansiella kostnader, utdelningar på aktier och andelar i förhållande  
till placeringstillgångarnas genomsnittliga värde under året. 

Direkt försäkring
Försäkringsavtal som utgör avtal direkt mellan försäkringsgivare och försäk
ringstagare. Försäkringsbolaget är här, till skillnad från vid mottagen återför
säkring, direkt ansvarigt gentemot försäkringstagaren.

Driftskostnader
Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kostnader för försälj
ning, förvaltning och administration.

Driftskostnadsprocent
Driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkter efter 
avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag själv står risken för 
och som inte återförsäkras hos andra bolag. Ibland används även begreppet 
för egen räkning.

Erforderlig solvensmarginal
Den lägsta tillåtna nivån på kapitalbasen för försäkringsbolag. Den erforderliga 
solvensmarginalen beräknas enligt reglerna i Försäkringsrörelselagen.

Försäkringsersättningar
Kostnaden för inträffade skador under räkenskapsåret, inklusive kostnad för 
skador som ännu inte har anmälts till försäkringsbolaget. I kostnaden ingår 
också avvecklingsresultat.

Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, samt avsättning 
för oreglerade skador och motsvarande förpliktelser enligt ingångna försäk
ringsavtal. 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Premier betalas i förskott medan drifts och skadekostnader betalas i efter
skott. De medel som inte har betalats ut placerar bolaget under tiden så det 
ger en avkastning. Den beräknade räntan (kalkylränta) på dessa placeringar 
förs över från kapitalavkastningen till försäkringsrörelsen. 

Kapitalbas
Kapitalbasen består av primärkapital och tilläggskapital. Primärkapitalet är 
skillnaden mellan tillgångar och skulder värderade i enlighet med Solvens II 

regelverket samt efterställda skulder. Tilläggskapitalet består av poster som 
inte är upptagna i den legala balansräkningen men som kan krävas in för att 
täcka förluster. I Agria består i huvudsak kapitalbasen av eget kapital och 
obeskattade reserver enligt legalt bokslut justerat med omvärderingsposter 
som uppstår vid omvärdering av balansräkningen i enlighet med Solvens II. 

Konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räk
ning, uttryckt i procent. Konsolideringsgraden, beräknad på detta sätt, är det 
mått på kapitalstyrka hos försäkringsbolag som normalt används.

Konsolideringskapital
Redovisat eget kapital, plus obeskattade reserver, plus uppskjuten skatte
skuld, minus uppskjuten skattefordran.

Minimikapitalkrav
Minimikapitalkravet utgör den minsta storlek på det medräkningsbara primär
kapitalet och beräknas med beaktande helt eller delvis av försäkringstekniska 
avsättningar, premieinkomst, positiv risksumma, uppskjutna skatter, adminis
trativa kostnader och avgiven återförsäkring samt solvenskapitalkravet.

Premieinkomst
Premier som betalats in under året eller är upptagna som fordran vid årets 
slut eftersom de har förfallit till betalning. 

Premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser räkenskapsåret.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkter minskat med försäkringsersättningar och driftskostnader  
i försäkringsrörelsen plus resultatet av avgiven återförsäkring och kapital
avkastning överförd från finansrörelsen.

Skadeprocent
Förhållandet mellan försäkringsersättningar, inklusive skaderegleringskost
nader och premieintäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

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

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade vinster och förluster samt orealise
rade värdeförändringar i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på för
valtade tillgångar.

Totalkostnadsprocent
Summan av driftskostnader i försäkringsrörelsen och försäkringsersättningar 
i förhållande till premieintäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld/fordran avser skattepliktiga temporära skillnader.

Återförsäkring
Riskfördelningsmetod som innebär att ett försäkringsbolag köper täckning för 
någon del av sitt ansvar i ingångna försäkrings eller återförsäkringsavtal, så 
kallad avgiven återförsäkring. Mottagen återförsäkring avser den affär som ett 
försäkringsbolag mottar från andra försäkringsbolag i form av återförsäkring.
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Adress

Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Telefon: 08588 421 00
Epost: info@agria.se



Produktion: Agria Djurförsäkring i samarbete med SpringtimeIntellecta.
Foto: Länsförsäkringars bildbank, Jimmy Eriksson, Johner Bildbyrå, iStock och Sophia Maule.  
Tryck: GöteborgsTryckeriet. Vi trycker på det miljövänliga.
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